
1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

12-14 Δεκεμβρίου 2008

 

“Ο Ανεξερεύνητος 
Εθνικός μας Πλούτος”



 ΠΡOγΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ



�

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

�

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔΕΚΕμβΡIοΥ 2008

15:00 - 17:30	 Aνάρτηση ανακοινώσεων - Εγγραφές

	 Συντονιστής: μ. Α. Τύπας

17:30 - 17:45	 Έναρξη του Συνεδρίου 

 Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου 
 Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Δρ. Ε. Τσιλιμπάρη 

17:45 - 18:00	 Εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ε.Τ. 

18:00 - 18.15	 Χαιρετισμός - Λεπτομέρειες του Συνεδρίου από τον  
 Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής - Μ. Α. Τύπας 

18:15 - 18:45	 Ο ΜικροΒιόΚοσμος – Στόχοι και Επιδιώξεις	-		
	 Ν. Κυρπίδης

KEYNOTE �E�T��E �E�T��E�E�T��E   Συντονιστής: Δ. Κυριακίδης 

18:45 - 19:45 «Εκρηκτικά θέματα»: Από τη βιομετατροπή της  
 νιτροτολουόλης έως τη μεταγονιδιωματική και  
 αντίστροφα - Σ. Αγάθος

20:00 Δείπνο Συνέδρων

ΣΑββΑΤο, 13 ΔΕΚΕμβΡίοΥ 2008

1η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:00 – 11:00	 Η ΣΥνΕιΣφοΡA ΤοΥ MιΚΡοBιoKοΣμοΥ ΣΤΗν ΕλλΗνιΚh  
 ΚοινωνIΑ ΚΑι ΤΗν ΕθνιΚh οιΚονομIΑ	 	

 Συντονιστής:  N. Κυρπίδης. Κυρπίδης

09:00-09:20 Μικροοργανισμοί στην παραγωγή ενέργειας -  
 Z. Σκούρας

09:20-09:40 Μικροοργανισμοί στα τρόφιμα και κτηνοτροφία -  
 Γ. Νυχάς

09:40-10:00 Μικροοργανισμοί και γεωργία -  
 Ν. Πανόπουλος

10:00-10:20 Μικροοργανισμοί και περιβαλλοντολογικά  
 προβλήματα - Κ. Μπούρτζης

10:20-10:40 Μικροοργανισμοί και βιοτεχνολογικές εφαρμογές -  
 Β. Ρούσσης

10:40-11:00 Διάλειμμα – Καφές / Τσάι 

2η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:00 - 12:30 MιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΑΠο ΕλλΗνιΚΑ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤΑ���ιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΑΠο ΕλλΗνιΚΑ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤΑ���  
 ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΚΑι ΕφΑΡμοΓΕΣ

 Συντονιστής: M. Αρσενάκης

11:00-11:15 Ακτινοβακτήρια και άλλα βακτήρια ενδογενή  
 του Ελλαδικού οικοσυστήματος: Πόσο σημαντικός είναι  
 ο ρόλος του Μεσογειακού οικοσυστήματος στη  
 �ιολογία αυτών των μικροοργανισμών�ιολογία αυτών των μικροοργανισμώνιολογία αυτών των μικροοργανισμών - Α. Καραγκούνη

11:15-11:30 Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου  
 ικανού να ανάγει το ������� σε ��������������� σε ������������� σε ������������ σε ���������� σε ����������������������������� - Μ. Γιάγκου

11:30-11:45 Συλλογές Καλλιεργειών Μικροοργανισμών: Κλειδί στην  
 ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας - Ε. Καψανάκη

11:45-12:00 Βιοποικιλότητα των μακρομυκήτων στην Ελλάδα και  
 εφαρμογές τους - Γ. Ζερβάκης

12:00-12:15 Απομόνωση και χαρακτηρισμός καλλιεργήσιμων  
 αλόφιλων μικροοργανισμών από λεκάνες  
 κρυστάλλωσης άλατος των αλυκών Μεσολογγίου -  
 Α. Κούκκου

12:15-12:30 Πολυλειτουργικά Οξυγαλακτικά Βακτήρια  
 – Το Παράδειγμα της Μικροχλωρίδας των Ελληνικών  
 Τροφίμων - Ε. Τσακαλίδου

12:30-13:30	 Γεύμα

ΚΕΝτΡΙΚΗ	ΟΜΙλΙΑ			 Συντονιστής: Ν. Πανόπουλος

13:30-14:15 ��������� �������� ������������-�������� ����������� �� ������������ �������� ������������-�������� ����������� �� ���  
 U������ ������: ���������u�� ����� ���� �������� ��p����	- 
  Σ. Καθαρίου
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3η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 14:15 – 15:15	 μΕλΕΤΗ Των ΕλλΗνιΚων μιΚΡοβιΑΚων οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤων
 Συντονιστής: Α. μαγουλάς 

14:15-14:30 Εξερευνώντας τις μικροβιακές κοινωνίες των  
 βαθιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανατολικής  
 Μεσογείου	- Π. Πολυμενάκου

14:30-14:45 Ποικιλότητα των Archaea σε ιζήματα του ηφαιστείου  
 ιλύος ������������ ανατολική Μεσόγειος �άλασσα������������ ανατολική Μεσόγειος �άλασσα�� ανατολική Μεσόγειος �άλασσα -  
 Μ. Παχιαδάκη

14:45-15:00 Συμβατική και μεταγονιδιωματική ανάλυση  
 περιβαλλοντικών βακτηριακών 
 κοινοτήτων που αποδομούν �������� - Ε. Χατζηλουκάς

15:00-15-15 ��������p: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη μελέτη της��������p: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη μελέτη της: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη μελέτη της  
 μικροβιακής ποικιλότητας σε ακραία περιβάλλοντα - 
 Γ. Τσιάμης

15:15 – 15:35	 Διάλειμμα – Καφές / Τσάι 

4η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:35 – 16:35 ΤΡΕΧονΤΑ ΠΡοΓΡΑμμΑΤΑ ΓονιΔιωμΑΤιΚΗΣ ΚΑι  
 μΕΤΑΓονιΔιωμΑΤιΚΗΣ ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ 
 Συντονιστής: β. Σοφιανοπούλου 

15:35-15:50 Γονιδιωματική ανάλυση του αιθανολοπαραγωγού  
 βακτηρίου Zymomonas�� mo����s��  mo����s��mo����s�� - Κ. Παππά

15:50-16:05 Χαρακτηρισμός και ανάλυση της αλληλουχίας του  
 πλήρους γονιδιώματος βακτηρίων που αποδομούν  
 ����� προερχόμενα από την �πειρο����� προερχόμενα από την �πειρο�� προερχόμενα από την �πειρο - Κ. Δραΐνας

16:05-16:20 Μιτοχονδριακά γονιδιώματα μυκήτων: συγκριτική  
 ανάλυση και γενετική ταυτοποίηση ειδών-στελεχών - 
  Β. Κουβέλης

16:20-16.35 Γονιδιωματική ανάλυση και ανοσοανίχνευση νέων  
 ειδών ιών που ανήκουν στο γένος Ampe�ov�rus�� -  
 Β. Μαλιόγκα

5η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

16:35 – 17:50 ΕλλΗνιΚΑ μιΚΡοβιΑΚΑ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤΑ μΕ  

 βιοΤΕΧνολοΓιΚΕΣ ΕφΑΡμοΓΕΣ

 Συντονιστής: Α. Ρούσσης  

16:35-16.50 Απομόνωση και χαρακτηρισμός αζωτοδεσμευτικών  
 βακτηρίων από τη ριζόσφαιρα σιτηρών - Π. Κατινάκης

16:50-17.05 Αξιολόγηση επιλεγμένων μυκήτων για την αποδόμηση  
 γεωργικών φαρμάκων  σε υγρά απόβλητα της  
 αγροτικής-μεταποιητικής Βιομηχανίας - Δ. Καρπούζας

17:05-17:20 Χρήση μικροοργανισμών για αφαίρεση φωσφόρου με  
 ταυτόχρονη απονιτροποίηση στην επεξεργασία υγρών  
 αποβλήτων - Α. Καπαγιαννίδης

17:20-17:35 Διερεύνηση και αντιμετώπιση μυκητιακής αιτιολογίας  
 αλλοιώσεων εκκλησιαστικών εικόνων - M. Αραμπατζής

17:35-17:50 Βιοτεχνολογικά παραγόμενα έλαια μονοκύτταρων  
 οργανισμών - Γ. Αγγελής

17:50-18:50	 Διάλειμμα – Καφές / Τσάι &

		 ΕΠιΣΚΕΨΗ ΣΤιΣ ΑνΑΡΤΗμΕνΕΣ ΑνΑΚοινωΣΕιΣ

Απόσυρση	ανακοινώσεων	α	τύπου	και	ανάρτηση	ανακοινώσεων	β	τύπου	

6η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ	

18:50 – 19:15	 ΤΕΧνολοΓιΕΣ ΑλλΗλοΥΧΗΣΗΣ DNA  
 Συντονιστής: Π. Πολυμενάκου 

18:50-19:05 Η νέα γενιά Αυτόματων Αλληλουχητών ���: Το���: Το: Το  
 σύστημα ���� της ���������� της ������ της ������������ - G. Kopal,	������

19:05-19:15 Νέες τεχνολογίες αλληλούχησης ��� στο ΕΛ.ΚΕ.�.Ε.��� στο ΕΛ.ΚΕ.�.Ε. στο ΕΛ.ΚΕ.�.Ε.  
 - Α. Μαγουλάς

19:15-21:00	 Εκλογές	των	μελών	της	Εταιρείας	Mικρο�ιό�οσμος.ικρο�ιό�οσμος.�ιό�οσμος.ιό�οσμος.�οσμος.οσμος.	
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ΚΥΡιΑΚΗ, 1� ΔΕΚΕμβΡιοΥ 2008 

Κεντρική ομιλία
09:00-09:45 Αερομεταφερόμενοι μύκητες των Μεσογειακών  
 φρούτων και δημητριακών - Σ. Ρούσσος
 Συντονιστής: Κ.	Δραΐνας  

7η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:45 – 10:15 νομιΚΑ ΚΑι ΡΥθμιΣΤιΚΑ θΕμΑΤΑ 
 Συντονιστής: Ζ. Σκούρας  

09:45-10:05 Βιοποικιλότητα: Το νομικό πλαίσιο	-  
 Α. Καλλία-Αντωνίου

10:05-10:15 Πως ο ανεξερεύνητος Εθνικός μας Βιολογικός Πλούτος  
 δημιουργεί και πραγματικό «�ησαυρό»: Απόψεις- 
 στρατηγική για επιτυχή μεταφορά βιοτεχνολογικών  
 γνώσεων και ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται  
 σε βιο-διεργασίες - Μ. Tσαμπούλα�� ��������������

10:15-10:35	 Διάλειμμα – Καφές / Τσάι 

8η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:35-12:00 BιοΤΕΧνολοΓιΚΕΣ ΕφΑΡμοΓΕΣ  – NΕΕΣ ΤΕΧνολοΓιΕΣ 

 Συντονιστής:: Γ. Κωτούλας

10:35-10:50 Η κατάσταση και η εξελικτική της Βιοπληροφορικής  
 στην Ελλάδα: Μία προσωπική εμπειρία - Χ. Ουζούνης

10:50-11:05  Έρευνα στην Υπολογιστική Βιολογία και  
 Βιοπληροφορική στο ����U��.��.�� -����U��.��.�� -�U��.��.�� -U��.��.�� -.��.�� -��.�� -.�� -�� - - Β. Προμπονάς 

11:05-11:20  Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Δημιουργία  
 λιποσωμιακού υποβάθρου για την ανίχνευση του  
 M����������u� ��p. - Κ. Δεμέτζος

11:20-11:35 Βιομετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε  
 προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας –  
 Π. Χριστακόπουλος

11:35-11:50 Βιολογική επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών  
 αποβλήτων - Δ. Βαγενάς

11:50-12:00 Όταν η �������� γνώρισε τη Φέτα και άλλες ιστορίες από�������� γνώρισε τη Φέτα και άλλες ιστορίες από γνώρισε τη Φέτα και άλλες ιστορίες από  
 το καθημερινό τραπέζι - Φ. Γαϊτης, ΕΤΑΤ 

12:00-14:00	 Γεύμα και 

 ΕΠιΣΚΕΨΗ ΣΤιΣ ΑνΑΡΤΗμΕνΕΣ ΑνΑΚοινωΣΕιΣ

9η	ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14:00-15:00 ΠΑΡΑλλΗλΕΣ θΕμΑΤιΚΕΣ ΣΥνΕΔΡιΕΣ-  
 ΣΥζΗΤΗΣΕιΣ ΚΑθ’ ομΑΔΕΣ 

1.	 Συνεδρία	1: �ιο-Ενέργεια�ιο-Ενέργειαιο-Ενέργεια 

2.	 Συνεδρία	2:	Τρόφιμα 

3.	 Συνεδρία	3:	Γεωργία 

4.	 Συνεδρία	4:	Ακραία Περιβάλλοντα  

5.	 Συνεδρία	5:	Εξυγίανση του Περιβάλλοντος-  
               Βιοαποδόμηση-Βιομετατροπές

6.	 Συνεδρία	6:	Κοινωνία �Πολιτισμός��  
                Τουρισμός�� Εκπαίδευση�� 

15:10-16:50 	 ΣΤΡοΓΓΥλΗ ΤΡΑΠΕζΑ	

15:10-15:50	 �-� λεπτών παρουσιάσεις από τους επικεφαλείς των  
 θεματικών ενοτήτων

15:50-16:50	 Ανοιχτή Συζήτηση 

16:50-17:30	 Συμπεράσματα του Συνεδρίου

 μελλοντικές Επιδιώξεις

 οργάνωση Επόμενου Συνεδρίου 
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EXPLoSIVE ISSUES��� FRoM TNT BIoREMEDIATIoN  
To METAGENoMICS AND BACK 

Spiros N. Agathos
Un�t of B�oeng�neer�ng, Facu�ty of B�oeng�neer�ng, Agronomy & Env�ronment, 

Catho��c Un�vers���ty of  Louva�n, P�ace Cro�x du Sud 2/19, B-1348 Louva�n-�a-Neuve, Be�g�um
e-ma��: Sp�ros��. Agathos��@unc�ouva�n.de

���� ��� ���� �w� ����������� ��������� �� u�������������g ��� ��p��������� ��         
����� - ��g������ �� ��� ����������� ��up���� w��� ������� �������p����� �� 
���� �������� ������g����g� ���� �������� �������� ��g�������g ���� ���� �� ��� 
���������g �� ���������������.  ���� ��������� �xp��������� �u� p��g��������� 
���� ���� ���� p��g����� ��������g� ��� ������ �pp����� �� ��� ����������� 
�� ������������� ������� ����u����g g��u���w���� p�u��� ���� ����� p���u���� ��     
������������ ��g���� ���������. ��������������� �� ��w �� � p������� �� ��k�  ���-
�����g� �� g������ ������� ������g��� �� �����z��� ������� ���� ������ ��� ��u��� 
�� �����������g �u���p�� �����-��g������ w��� �����u� g�������� �xp������� 
��������p�� ���� p�������. ��g�-����ug�pu� ����������g��� ����u����g �������-
������ fi�g��p������g�� ����-���� ����� ����g������� ���� ����p��������� ���w 
g���� p������ �� �u� ������������� ������������� �g����� ������������  �������-
����� ��k� ��� �xp������ 2��4��6-�����������u��� �������� � ���� ����������� ���� w� 
���� ���� ��u�����g ��� ���� �����. �� ���� ���k � w��� fi��� ��������� ��w �u��u��-
�����p������� �pp������� ����u����g fi�g��p������g ������qu�� ���� ����������� 
���� ���� u� �� � ������ u�������������g �� ��� ��������� ����u���� ���u��u�� �� 
p������� ��. ���-������������� �����. ������ ��� p������ �� ����g������� w��� 
�� ���ug�� ���� ���u� ��g����� w��� ��� u��xp������ ���u�� �� ��� ��p����� ��	E. 
co���� ���� �� ���� ����g������ ����������� �� ���g����� ���. ��w������ ����� ���� 
p�������� ��������������� �pp��������� ����� ����� �������� g��w��g ������� � w��� ���� 
�u����� ��� ������� w� ���� �������� ���� ��� �pp�������� �� �u��u��-������ �p-
p������� �� ������ �� ������� �����-��g������ ��p���� �� p����u����� ��� ���g��-
�������. ��� ������ ��� �������� �������� �� �������������� �.e., ��� ������� �� �� ����� 
��� �����- �u�����u��� ���� ��� �������� ���g. ��� ���������� �u��u��� ���� 
������������� ����� ���� �� ��� ��������� �� Ps��eudomonas�� ����-5�� � u��qu� �����-
��u� ��p���� �� �x������� ��� ������������ �� ��� p������� �� ��������������. M���-
������ �� ���������� �� �������g �u� ������ ��� ������������ ������z��� �� � ������ 
�� ��� ���� �����w ���z��� ������� �������� ������ ����-5 w�� ���� ��p���� �� ������� 
��� ������������ ���������� �� �� �x�������u��� p����z��� �� ��� p������� ��   ��-
��u���g p�w��. �u����g up�� � ����� ��gu� ���� ��� ����g��g g������ ���� ��-
��g������ ����������g��� w��� ����w u� �� p������ �� ������� ������������� 

������ �� ��p������ ������� ������� ������������ ������������ ��������� k�� ��������� 
p������ ���� p�������� ���� fi����� ���p��� �� �������g��� ��������� �� g���� ��� 
���g����� u�� �� ����������������� �� ���g �� �� �� u����������� ���� “�����” ��� ���� 
�� u���u� �� ��� �����x� �� � ������ �pp��������� �� ��������� p�������g�.

SELECTED  FEDERAL MICRoBIoCoSM-RELATED INITIATIVES IN ThE 
UNITED STATES���  INTELLECTUAL MERIT AND  BRoADER IMPACTS. 

Sophia Kathariou
North Caro��na State Un�vers���ty

�� ��� U������ �������� � �u���� �� �������� �g������ ���� ���� �u��������                       
�������� ���� ���������� ��� �������� w��� ���u� �� ��������� ������������ ��-
������� ����u������ ���� ������������� ��������� g������� ���� ����g����-
���.  �� �p����� �������� ��� ���� p�����u��� p����������� ��� ��������� ����������� 
pu��u��� �� ��� �������� ������� ��u�������� ������ ���� ��� U� ��p������� 
�� �g���u��u�� �U�����.  ��� ��� �xp������� ������� ��� ���������� �� �u�������� 
���� ��������� �upp��� �� ��������� ���������� ���� ��������� g������� ���������� 
�������g ���� ��� ����g��z��� ���u� �� �������� �� ������ ������� ��� �u����-
������ �����g���� qu�������.  �� ���p���� �� ��� ������ ����������� �� ��� ���-
p������� �u�����g p��g���� M�������� ������������� ���� M�������� ������������ 
& �����������  ���’� “M�������� ������� �� ��� ����p����” ����u�������� ���-
��������� ��� ������������g  �� �������� �������� ���� � �u���� �� ���� p��g���� 
�� ��� �g����.  ��x��p��� �� �u�� p��g���� ����u��� G���� ���� G����� ���-
����; ������ �u����� ���� �����������; ����������� ������� ���� ����-����g������;  
���� ��������� �� �����g���� �����������.  ��� ���/U��� ������g���� M�������� 
G����� ��qu�����g p��g��� ������u�� �� p������� �upp��� ��� g����� ��-
qu�����g p��g���� �� � �u���� �� ���������� ����u����g �g���� �� �g���u��u��� 
��p�������.

 �������� ��p���� �� p��j���� w��� ��� �upp��� ��� �� �������� ���� �u���-������-
�������� ���g��g ���� �������� ���� ����� ���u������ ����������� �� pu���� ������ 
���� ������ p�����.  ������������� �� �������� fi�����g� ����ug� �������� ���u���� 
����u����g ��� p���-�����w��� �������u���� �� �xp������ �� ������ �� ���u�� ����������-
��� �� ���������u�� ���� �������� ��p���� �� ��� �u������ p��j���� �� ��� �������fi� 
����u���� ���� �� ������� �� ���g�. 

 ��������g ����� ������ ���� pu���� ������ ������� ���� ��������� U���’� ������-
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���� �� �upp��� �������� �� ��������� ������������ ����p������� ���� ����u����.  
�������� �u������ ����� ���� ����u����� ��� ��p��� �� �g���u��u��� p�������� ���� 
������ ��.g. ���������� u���� ���������������� ������������ ����u� ��g���� p����u�-
������ ����������� �� g���������������  ���������� �� ���� �������; ������ ��� p����-
�p����  ���� ���z��p����  ����u������ ��  ����� p����� ��p�������� �� ������ �u�-
����k� �� ���������� �������.  �������� �u�����g �g������ ���������g�� ��p����z� 
��� ���u� �� �����-������u���� �������������� ���� �����g������ ��p������� �������� 

�� ����� �� �� u�������� �������� ������� ���� ���p����g �������� p���������.   

PoST hARVEST AERIAL CoNTAMINATIoN o 
F MEDITERRANEAN FRUITS AND VEGETABLES By  
FILAMENToUS FUNGI��� MANAGEMENT AND BIoLoGICAL CoNTRoL

S.Roussos1, h.Lakhtar1, o.Djossou1, I.Giffard1,  
y.Labrousse1, I. Perraud-Gaime1 , E.Panou2  

1Ins��t�tut Méd�terranéen d’Eco�og�e et de Pa�éoéco�og�e ; IRD UMR-193;  IMEP Cas��e 441; FST 
Sa�nt Jérôme; Un�vers���té Pau� Cézanne; 13397 Mars��e���e cedex 20; France 

E-ma��: s��.rous��s��os��@un�v-cezanne.fr 
2TEI Thes��s��a�on�k�, Grèce ; E-ma��: epanoufi�otheou@gma��.com

��u�� qu����� ����� ������� �� ��flu������ �� � w���� ������� �� ������ ���� ������� 
�������. ��� ���� ������� ����u��� �����k �� ������ ��u����� ��������� ����g w��� 
���� ������������� ������� �u�� �� �����u���� ���p����u�� ���. ��� �������-
���� ����g ����� ������� ��� ���u�� �� � p������g��� ���������� �� �u�g��� p��-
���u����� ������x�g���� �p�����. ������� ��u����� ���� p������ ���� g��w���� ����-
��x�� p����u������� ���� ���������� �� ������x�g���� �p����� ��� �������� �� ��� 
p������� �� ����� ����������� ���� ������������� �������. ���� p���-������� 
����g����� ��� ����� �� qu��k �������������� ��u���� �� p������������ �� ���� 
fi�������u� �u�g� �����g��g �� ��� �p����� �� ��p��g���u��� ���������u��� ���z�-
�u����� ���� ����������. ��x�������� �����g� �� ������ p���� �� ������g p�������� 
���� ���������� �����g� ���� ���u� ��u���g ��� p��� ������� ����pu������ ��� 
��u�� p������������ �� �p���fi� �u�g� �u�� �� ��p��g���u� fl��u� ���� �. �������u� 
���u����g �� ��� p����u����� �� ������x��� �u�� �� �fl���x�� ���� �������x�� � 
���p��������. W���� �� ������qu��� ������g p������ �� g��p�� ����/�� ����� ����-
�g� �� �u���� ���� ����u�� ��� g��w�� �� ���ff����� �p����� �� ��p��g���u� �u���-
qu����� ���u����g �� ��� p����u����� �� �������x�� �. �� ��� ����� ������� ���� 
p���� p����g���� �u�g� ���u��� �� ������ ��g����� �ff��� �� ��� ������ �� qu����� 

�� ��������. ��� ������ �u�gu� ����������� w��� �������� w�� ������������ 
�� �� �����g��g �� ��� g����� �������p���u� ���� ���������� ��������� �� “����k 
�����”. ������� ������qu�� w��� ��p������ �� ����� p������������ ���� ������x�� 
p����u����� �� fi�������u� �u�g�. G���� ������� p�������� �� w��� �� �ffi����� 
p���-������� ����g����� ������qu�� w��� ���fi���� ��� ���� p����u��. U����z�-
���� �� ���u��� p����u�� �� ��������� ���� ���� ������� �������g������ �u�� �� 
������ ����� �������� w��� ������� ��� ����� ��p������� �� ������� ��� g���������� �� 
�u�g�� ������ ���������p����.
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με τις υποθέσεις που εξετάστηκαν�� συμβάλλοντας στην κατανόηση της οικολο-
γίας των Μεσογειακών οικοσυστημάτων.

λέξεις	κλειδιά:	Mεσογειακά οικοσυστήματα, T-RFLP, γενετική ποικιλότητα εδαφικών  
βακτηρίων, 16S rRNA, εδαφικές παράμετροι, ποικιλότητα ενδιαιτημάτων.

SoIL MICRoBIAL DIVERSITy PATTERNS IN MEDITERRANEAN  
ECoSySTEMS REVEALED By rRNA T-RFLP

Mohamed Abdelhalem1, Chara Almpani 1,  
Nikolaos Panopoulos2, Stergios Pirintsos1

1,2Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Crete, P.O.Box 2208, 71409 Herak��on, Greece 
1Botan�ca� Garden, Un�vers���ty of Crete

���� �������g������ ��� ��������� ���p������ �����������g ����g �������� ��� 
p�������� �� ��g���� ������ ������p��������� ��� ������� �� ������� �u��������� 
�u������ ������g ���� ������ ��qu���������. ���������� �x������� ��u����� ���� 
���u���� �� ���� ��������� ������������ w���� � ������ ����g�� ����u����� ��� ����� 
�� ��� �������p���� �� �pp��p������� �����g���� ����������g� �� ���p���g ���� 
�������� �� ���� ��������� ������������ �� w��� �� ��� ����� �� � �����p� �� �u����� 
�������� ���� ���p��������� �� �� ��������� �pp�����. 

�� ��� �u����� ���������� ��������� ���������� �� ��������� M������������� ������� 
��p�� ���� �g��-���������� ��� ���� ��u������. ������ �� ��� ��������� ���ff��-
������� ��� �����w��g� ���� ���� �������: 1�� w������ ��� ���j����� ���u��� ����-
���� ���� �g��-���������� ����� ��� ���� ��p�� �� ��������� ����u������ 2�� 
��w ���������� ����g ������� ��p�� ������ �� ��������� g������ ���������� ��� ����-
������������ ���� 3�� w������ ��� ��������� ���ff������� �� ��� ��������� ���������� 
����g ������� ��p�� ��� �������� �� ��� ����� p���������� ��� �u������ ����u� ���� 
��� p� �� ��� �x������� ����� �� w��� �� ��� ���������� ��������������� �� w����� 
�p����� ����������. 

Sarcopoter�um s��p�nos��um p���g����� M������������� ���� ��������� �������������-
���� ������ w��� g������ ���� & ��������� ������� ���� �����-�up������� ������� 
w��� ��� ��u������ ������� ��p���� ������fi��� ���������g �� ��� ���U�� 2000 ����-
��� ������fi������.

��������� ���������� ��� ���� ���������� u���g ��� �x�������� ���� ������ ��up���� 
w��� p��������� ����� �������� ��p��fi������ �� w���� ��� �� ��� �w� p������ 
u���� w�� flu���������� �������� �� ��� 5’ ���� ���� w�� �u����� u���� �� ��p���� � 

ΠΡοΤΥΠΑ ΓΕνΕΤιΚΗΣ ΠοιΚιλοΤΗΤΑΣ ΕΔΑφιΚων  
μιΚΡοβιων ΣΕ μΕΣοΓΕιΑΚΑ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤΑ μΕ  
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧνιΚΗΣ rRNA T-RFLP

Mohamed Abdelhalem1, Χαρά Αλμπάνη1,  
νικόλαος Πανόπουλος2, Στέργιος Πυρίντσος1

1,2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο 
1Βοτανικός Κήπος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους συμβάλλουν μεταξύ άλλων στις διαδικασίες 
αποικοδόμησης του οργανικού υλικού�� απελευθέρωσης και ανακύκλωσης θρε-
πτικών στοιχείων καθώς επίσης και στη δέσμευση του άνθρακα. 

Παρά το γεγονός ότι εκτενείς μελέτες έχουν εκπονηθεί τον τελευταίο καιρό 
αναφορικά με τη μικροβιακή ποικιλότητα�� η ανάγκη�� τόσο για ανάπτυξη καταλ-
ληλότερης μεθοδολογίας�� για τη δειγματοληψία και ανάλυση της μικροβιακής 
ποικιλότητας�� όσο και για την ενιαία θεώρηση αυτής στο πλαίσιο μιας οικοσυ-
στημικής προσέγγισης�� είναι έκδηλη.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η γενετική ποικιλότητα των εδαφικών βα-
κτηρίων σε διακριτά ενδιαιτήματα Μεσογειακών οικοσυστημάτων καθώς και 
στα γειτνιάζοντα τους αγρο-οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα 
παρακάτω ενδιαιτήματα του ���U�� 2000: φρύγανα Sarcopoter�um s��p�nos��um�� 
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου�� Ορεινά και 
μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους�� δάση με O�ea και Ceraton�a 
και δάση κυπάρρισου. Με βάση την παρατηρούμενη ποικιλότητα διερευνήθη-
καν τα ακόλουθα: 1�� κατά πόσο στα φυσικά ενδιαιτήματα καταγράφονται οι 
ίδιοι τύποι μικροβιακών κοινοτήτων με τα γειτνιάζοντα σε αυτά αγρο-οικοσυ-
στήματα�� 2�� πως διαφοροποιείται η γενετική ποικιλότητα των εδαφικών βακτη-
ρίων στα υπό εξέταση ενδιαιτήματα και 3�� κατά πόσο τα πρότυπα της γενετικής 
ποικιλότητας των εδαφικών βακτηρίων συσχετίζονται με τη συνολική συγκέ-
ντρωση φαινολικών στο έδαφος�� τα θρεπτικά και το p� του εδάφους�� καθώς 
επίσης και με τα χαρακτηριστικά της ξυλώδους βλάστησης.

Για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας των εδαφικών βακτηρίων�� σε ��� 
που απομονώθηκε από το έδαφος�� χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυ-
σης πολυμορφισμού μήκους 16� ���� �-���� ��������� ����������� ���g���� 
���g�� �������p������. 

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν υψηλή γενετική ποικιλότητα εδαφικών βακτηρίων 
στα οικοσυστήματα που μελετήθηκαν�� καθώς και τα πρότυπα αυτής σε σχέση 
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��������� ��g��� �� ��������� g���� ��������g 16� ���� ���� ����� ����u���� 
���. ��� ��� p����u�� w�� ���g������ w��� ����������� ��z������ ���� ��� flu���-
������� �������� �������� ����������� ���g���� w�� p�������� �����z��� �� u���g 
�� �u�������� ��� ��qu�����.

���������g �� �u� ���u����� ��g� ��������� g������ ���������� �� ��� ��u������ ���-
������� ���� p������� �� ��� ������� ��p������� ����������� �������u���g �� ��� 
�����g� �� M������������� ����������.

Key	words	: Med�terranean ecos��ys��tems��, T-RFLP, �acter�a� genet�c d�vers���ty, s��o�� parameters��, 
woody s��pec�es�� d�vers���ty, 16S rRNA

μΥΚΗΤΕΣ ΠοΥ ΠΡοΚΑλοΥν ΤΗν ΑΣθΕνΕιΑ ΤοΥ ΕλΚοΥΣ  
ΤοΥ φλοιοΥ ΣΕ CUPRESSACEAE ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ

Α. Αγγελόπουλος, Ε. Καψανάκη-Γκότση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,		

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα, e-ma��: athange@��o�.uoa.gr 

Η ασθένεια του έλκους του φλοιού είναι μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλ-
λει παγκοσμίως διάφορα μέλη της οικογένειας �up���������. Στην Ελλάδα�� 
η ασθένεια του έλκους του φλοιού από το μύκητα Se�r�d�um card�na�e �W. W. 
W�g������ �. �u���� ���� �. �. G����� θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές 
για τα είδη των γενών Cupres��s��us�� �. ���� Jun�perus�� �.. ��πίσης τα είδη Se�r�d�um 
cupres��s��� �Gu���� �����w. και Sphaerops���s�� �p. έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν 
την ασθένεια του έλκους του φλοιού σε Cupres��s��us�� s��emperv�rens�� �.

Η έρευνα αυτή έχει σαν σκοπό τη μελέτη της ταξινόμησης�� της οικολογίας�� της 
παθογόνου ικανότητας και της παθογόνου δύναμης των μυκήτων που προκα-
λούν έλκη σε μέλη της οικογένειας �up���������. Πραγματοποιούνται επισκο-
πήσεις από το 2005 έως σήμερα�� σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας οι οποί-
ες αποκάλυψαν την παρουσία της ασθένειας σε πολλές νέες θέσεις. Δείγματα 
έχουν συλλεχθεί από τα είδη Cupres��s��us�� s��emperv�rens�� �., Cupres��s��ocypar�s�� �ey�and�� 
��.�.J��k�.& ������.�� ������., Jun�perus�� oxycedrus�� �. �u��p. oxycedrus��, J. drupacea 
������., J. exce�s��a M. ����.�� J foet�d�s��s���ma W�����.�� J. phoen�cea �. και J. commun�s�� �. 
Συνολικά συλλέχθηκαν 318 δείγματα και 180 στελέχη μυκήτων απομονώθηκαν 
σε καθαρή καλλιέργεια. Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλι-
εργειών Μυκήτων ���UM του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μεγαλύτερο ποσο-
στό από τα στελέχη που έχουν απομονωθεί�� ανήκει στο είδος S. card�na�e �� ένα 

στέλεχος στο είδος S. cupres��s��� και αρκετά στελέχη είναι αναμορφές του γένους 
Botryos��phaer�a ��� ���� ���.

λέξεις	κλειδιά:	έλκος, Cupres��s��aceae, Ελλάδα.

FUNGI whICh CAUSE ThE STEM CANKER DISEASE  
oN CUPRESSACEAE IN GREECE

A. Angelopoulos, E. Kapsanaki-Gotsi
Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Eco�ogy & Sys��temat�cs��, 

Panep�s��t�m�oupo��, GR-157 84 Athens��, Greece, e-ma��: athange@��o�.uoa.gr 

��� ���� ���k�� �� � �����u� �������� �� ������� ������� �� ��� ������ �up���-
������ �� ���� p���� �� ��� w�����. �� G������� ��� ���� ���k�� �������� �� ���-
��������� ��� �� ��� ��j�� ������� �� ������� �� ��� g����� Cupres��s��us�� �. ���� 
Jun�perus�� �.�� w��� ��u���� �� ��� �p����� Se�r�d�um card�na�e �W. W. W�g������ �. 
�u���� ���� �. �. G�����. ������ ��� �p����� Se�r�d�um cupres��s��� �Gu���� �����w. ���� 
Sphaerops���s�� �p.�� ���� ���� ��p������ �� ��u��� �g���� �� ��� ���� ���k�� �������� 
�� Cupres��s��us�� s��emperv�rens�� �. 

��� ��� �� ���� w��k �� �� ��u��� ��� ��x������� �����g��� p����g������� ���� ���u-
����� �� ��� ���k��-��u���g �u�g� �� �up��������� �� G�����. � �������� �u�-
��� ��� ���� u�������k�� ����� 2005 �� ������� ��g���� �� G����� w���� ��� 
��������� ��� p������� �� ��� �������� �� ���� ��w �����������. �p������� w��� 
���������� ���� Cupres��s��us�� s��emperv�rens�� �., Cupres��s��ocypar�s�� �ey�and�� ��.�.J��k�.& 
������.�� ������., Jun�perus�� oxycedrus�� �. �u��p. oxycedrus��, J. drupacea ������., J. 
exce�s��a M. ����.�� J foet�d�s��s���ma W�����.�� J. phoen�cea �. και J. commun�s�� �. � ����� 
�� 318 ���p��� w��� ���������� ���� 180 �u�g�� ������� w��� ��������� �� pu�� �u�-
�u��. ��� ��� �������� ���� ���� ���p������� �� ��� ���UM �u��u�� ���������� �� 
�u�g� �� ��� U��������� �� ������. M��� �� ��� ��������� ������� �����g �� ��� �p�-
���� Se�r�d�um card�na�e�� ��� ������ �� ��� �p����� S. cupres��s��� ���� � ��w ������� ��� 
������p��� �u�g� ����������� �� ��� g��u� Botryos��phaer�a ��� ���� ���.

Key	words	: canker, Cupres��s��aceae, Greece.
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Η ΧΡΗΣΗ βΑΚΤΗΡιοΣινο-ΠΑΡΑΓωΓοΥ ΣΤΕλΕΧοΥΣ STREPToCoCCUS 
ThERMoPhILUS ΣΤΗν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ φΕΤΑΣ.

Α. Aκτύπης, Ε. Αναστασάκη, Ε. μανωλοπούλου, ι. Κανδαράκης
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Η χρήση των βακτηριοσινο-παραγωγών στελεχών στην τεχνολογία της παρα-
γωγής τυριών γίνεται ελκυστικότερη με την ικανότητα να επάγουν την λύση 
των κυττάρων των ευαίσθητων στελεχών με αποτέλεσμα την επιτάχυνση και 
βελτίωση της ωρίμανσης των τυριών. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα παραγωγής τυριού Φέτα 
με εναρκτήρια καλλιέργεια το βακτηριοσινο-παραγωγό ����+�� στέλεχος Str. 
thermoph��us�� ���-�� 0040 σε συνδυασμό με τα στελέχη L�. �u�gar�cus�� ���-�� 
85� και L. Lact�s�� ���-�� 65.

Η παραγωγή της βακτηριοσίνης ήταν εμφανής από την πρώτη ήμερα της πα-
ρασκευής του τυριού στο στάδιο στράγγισης του πήγματος και διατήρησε την 
ενεργότητά της σε όλη τη διάρκεια της προ-ωρίμανσης στους 18 0�. Στην συ-
νέχεια κατά την ωρίμανση στους 4 0� η βακτηριοσίνη έχασε την ενεργότητά 
της στις 30 ημέρες. Η πορεία της οξίνισης του τυροπήγματος επιβραδύνθηκε 
ελαφρώς στην περίπτωση του πειραματικού τυριού με το ����+�� στέλεχος μέ-
χρι την δέκατη ημέρα παρασκευής και στη συνέχεια το p� του πειραματικού 
τυριού μετά τις 30 ημέρες ήταν υψηλότερο εκείνου�� του μάρτυρα. Η �%�� υγρα-
σία του πειραματικού τυριού ήταν μεγαλύτερη αυτής του μάρτυρα καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ωρίμασής του. Η πρωτεόλυση σε όλα τα στάδια της ωρίμασης και 
στο τελικό προϊόν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη για το πειραματικό τυρί σε σύ-
γκριση με το τυρί μάρτυρα. Σε ότι αφορά την εξέλιξη διαφόρων μικροβιακών 
ομάδων�� τα μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια στη πειραματική Φέτα ανιχνεύ-
θηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα εκείνων του μάρτυρα κατά τις πρώτες 15 ημέρες 
ωρίμασης στους 18 0� και στη συνέχεια εξισορροπήθηκαν. Από τα θερμόφιλα 
βακτήρια�� μόνο οι θερμόφιλοι κόκκοι παρουσίασαν στη πειραματική φέτα μι-
κρότερο πληθυσμό στο ώριμο τυρί μετά τις 60 ημέρες�� έναντι του μάρτυρα. Τα 
μη εναρκτήρια οξυγαλακτικά βακτήρια ���������� οι εντερόκοκκοι�� τα κολοβα-
κτηριοειδή και οι ζύμες δεν παρουσίασαν καμία πληθυσμιακή διαφοροποίηση 
στο πειραματικό τυρί σε σύγκριση με το τυρί μάρτυρα. Μόνο οι μικρόκοκκοι 
παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο πληθυσμό κατά 2 λογ. κύκλους στο τελικό 
προϊόν. Έγινε οργανοληπτικός έλεγχος�� που έδωσε σαφή υπεροχή στο πειρα-
ματικό τυρί χαρακτηρίζοντάς το σαν πικάντικο έναντι του τυριού μάρτυρα Πι-

στεύουμε ότι η καλλιέργεια ���-�� 0040�� είναι ένα υποσχόμενο βακτήριο για 
την παραγωγή της φέτας.

λέξεις	κλειδιά:	Bακτηριοσίνη, Φέτα, Οξυγαλακτικά βακτήρια

ThE APPLICABILITy oF A BACTERIoCIN-PRoDUCING STRAIN STR. 
TherMophilus IN FETA ChEESE MANUFACTURING 

A. Aktypis, E. Anastasaki, Ε. μanolopoulou, I. Kandarakis
La�oratory of Da�ry Res��earch, Department of Food Sc�ence and Techno�ogy, Agr�cu�tura� 

Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, 11855 Athens��, Greece

����g ��� ���� ���������� �u�������� p����u���� �� ��� ������ ����� �������������g ��� ���� ���������� �u�������� p����u���� �� ��� ������ ����� ���������� 
��� ������������ ��� �� p�����u��� ��������. ��� u������ �� �����������-p����u���g 
������� �� �u����� ��������� �� ��� ������� �� ����u�� ����� �� ������ ����� �������� 
w��� �������u���� �� ������������ �� ������ ��p����g. ���� ��u��� ���������� ��� 
�pp���������� �� ��� �����������-p����u���g ����+�� ������ �� Str. thermoh��us�� ���-
��0040 �� ����������� w��� L�. �u�gar�cus�� ���-�� 85� ���� L. �act�s�� ���-�� 
65�� �� ���� ������-��k��g ���� ��� ��p��� �� ��������� ����u������ �������� ���� 
������� ����������������� �� ������. 

����������� p����u����� w�� ���������� �� ��� ��g�����g �� ������ ���u����u�-
��g ���� ��������� ������ ��u���g ��� 15-�� ��p����g p������ �� 18 0� w���� ��u���g 
30-�� ����� �����g� �� 4 0��� ��’� �������� w�� ������� ����. ��� ����� p����u����� �� 
�xp��������� ������ w�� ���g���� ���������� u���� 10-����� ���� ���� ��u���g ����� 
�����g� �� 4 0� �� ���w��� ��g��� p� ���u�� ���� ������� ������ ���� ���� 30 ���� 
��u���g ��� ���� ��p����g p������. ��� �����u�� ������� �� �xp��������� ������ 
����ug��u� �g��g w�� ��g��� ���� ����� �� ������� �������� w���� p���������� 
���������� �� ��� �-p����������������� ��������� w�� ��g��fi������ ��g��� �� �x-
p��������� ������ ��u���g ��� w���� ��p����g p������. ��g������g ��� ����u���� 
�� ���������� ���������-g��up� p�pu������� ����ug��u� ��� ���u����u���g�� ��-
������� ���u��� ����������� ���� ����p����� ��� ��u��� w��� �� ��g��fi������ ��w�� 
������ �� �xp��������� �������� �� ����������� w��� ������� u���� 10-�� �� ��p��-
��g�� w������ ������p����� ����� ��u��� w��� ��u��� ��g��fi������ ��w�� ���� �� 
��� ���� �� ��p����g. ���������g ��� u����������� ���������-g��up��� �� ���ff��-
����� w��� ������������ �� ����u���� �� ������� �������������� ��������� ���� ������ 
��u���g ��� ��p����g �� �xp��������� ���� ������� ������ ���� ���� M��������� 
w��� ��u��� �� 2 ��g ��u��� ��w�� �� �xp��������� ������ ����� 60-�� �� ��p��-
��g. ������� �������� �� ������� ��������� ���� �xp��������� ������ w��� ��� 
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Str. thermoph��us�� ����+�� ������ ��������� ��g��� ������ ��� ����� qu����� �p�qu��� 
������� ���� ������� ���u����u���� w����u� ��� �����������-p����u���g ������. �� 
��� �pp�������� �� ��� ����� �������-����������� �� ���ug� p�������g ��� ���� 
������ p����u�����.

Key	words:	Bacter�oc�ns��, Feta chees��e, LAB 

ΠΑΡΑΓωΓh βιοΕνEΡΓΕιΑΣ ΑΠo ΓλΥΚo ΣoΡΓο 

Γ. Αντωνοπούλου, ι. Nτάϊκου, και Γ. λυμπεράτος
Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,  

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Καραθεοδωρή 1, 26500, Πάτρα
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών  

Υψηλής Θερμοκρασίας, 26504, Πάτρα

Η παρούσα εργασία μελετά τη δυνατότητα παραγωγής βιοκαυσίμων από τη βι-
ομάζα του γλυκού σόργου�� με χρήση μικτών και καθαρών καλλιεργειών. Το γλυ-
κό σόργο είναι ένα μονοετές φυτό το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες άμεσα 
ζυμώσιμων διαλυτών σακχάρων �κυρίως σακχαρόζη και γλυκόζη��. Η απομά-
κρυνση των διαλυτών σακχάρων από τους βλαστούς του γλυκού σόργου πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω εκχύλισης οδηγώντας στην παραγωγή δύο κλασμάτων�� 
ενός υγρού κλάσματος �εκχύλισμα σόργου�� που ήταν πλούσιο σε σακχαρόζη�� 
και ενός στερεού κλάσματος�� πλούσιου σε κυτταρίνη και ημικυτταρίνη.

Για την συνδυασμένη βιολογική παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου από το εκ-
χύλισμα σόργου αναπτύχθηκε μια συνεχή αναερόβια διεργασία δύο σταδίων. 
Στο πρώτο στάδιο�� τα σάκχαρα ζυμώνονταν προς υδρογόνο με ταυτόχρονη πα-
ραγωγή οργανικών οξέων και αλκοολών. Ως μικροβιακή καλλιέργεια χρησιμο-
ποιήθηκε ο ενδογενής μικροβιακός πληθυσμός που ήδη περιεχόταν στο φυτό. 
Η λειτουργία του αντιδραστήρα παραγωγής υδρογόνου μελετήθηκε σε πέντε 
διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής �ΥΧΠ�� π.χ. 24��� 12��� 8��� 6� και 
4�. Από αυτούς ο ΥΧΠ των 12� βρέθηκε ως αποτελεσματικότερος�� οδηγώντας 
στην παραγωγή 10.4 � �2/kg βιομάζας γλυκού σόργου. Στη συνέχεια�� η απορ-
ροή του αντιδραστήρα παραγωγής υδρογόνου τροφοδοτούταν σε αναερόβιο 
χωνευτήρα ο οποίος μετέτρεπε τις εναπομείνασες οργανικές ενώσεις σε βιο-
αέριο και λειτούργησε σε χρόνους παραμονής των. 20���� 15�� και 10��. Από αυ-
τούς ο ΥΧΠ των 10�� βρέθηκε ως περισσότερο υποσχόμενος οδηγώντας στην 
παραγωγή 35.2 � ��4/ kg βιομάζας γλυκού σόργου. Επιπλέον�� υπολογίστηκε 
το μεθανογόνο δυναμικό των υπολειμμάτων που απομένουν από τη διεργασία 

της εκχύλισης�� τα οποία βρέθηκε να συνεισφέρουν επιπλέον στην παραγωγή 
39 � ��4 / kg βιομάζας γλυκού σόργου.

Επιπλέον�� η βιολογική παραγωγή υδρογόνου από τη βιομάζα του γλυκού σόρ-
γου μελετήθηκε τόσο σε συνεχείς όσο και σε διαλείποντος έργου αντιδραστή-
ρες�� χρησιμοποιώντας το μικροοργανισμό Rum�nococcus�� a��us��. Ο R. a��us�� είναι 
ένα ινολυτικό βακτήριο που παρουσιάζει τη δυνατότητα υδρόλυσης κυτταρι-
νών�� ημικυτταρινών καθώς επίσης ζυμώνει δισακχαρίτες�� εξόζες και πεντόζες. 
Για τη ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου από το εκχύλισμα σόργου χρησιμοποι-
ήθηκε αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας ο οποίος λειτούργησε σε ΥΧΠ της 
τάξης των 42��� ενώ η παραγωγή του υδρογόνου από τα λιγνοκυτταρινούχα 
υπολείμματα μελετήθηκε σε διαλείποντος έργου αντιδραστήρες. Η παραγωγή 
του υδρογόνου από το εκχύλισμα σόργου ανήλθε στα 2.1-2.6 ��� υδρογόνου 
ανά ��� καταναλισκόμενης γλυκόζης�� ενώ στην περίπτωση παραγωγής υδρο-
γόνου από τα υπολείμματα η απόδοση ήταν 2.6 ��� υδρογόνου ανά ��� κατα-
ναλισκόμενης γλυκόζης. Συνολικά�� η παραγωγή υδρογόνου από ολόκληρη τη 
βιομάζα του γλυκού σόργου � εκχύλισμα και υπόλειμμα�� χρησιμοποιώντας το R. 
a��us�� έφτασε τα 60 � ανά kg βιομάζας σόργου. 

λέξεις	κλειδιά:	γλυκό σόργο, βιο-υδρογόνο, βιοκαύσιμα

USING SwEET SoRGhUM BIoMASS AS A SoURCE oF BIoENERGy

G. Antonopoulou, I. Ntaikou and G. Lyberatos
Department of Chem�ca� Eng�neer�ng, Un�vers���ty of Patras��,  

Karatheodor� 1 s��t., 26500 Patras��, Greece
Ins��t�tute of Chem�ca� Eng�neer�ng and H�gh Temperature  

Chem�ca� Proces��s��es��, 26504 Patras��, Greece

��� p������ ��u��� ���u��� �� ��� �xp��������� �� �w��� ���g�u� ������� ��� 
g�� ����u��� p����u����� �� ������u�u� ���� ����� �������. �w��� ���g�u� �� 
�� ���u�� p���� w���� �� ���� �� �������� ����������� �ug���. ��x�������� �� ���� 
�ug��� ���� ��� ���g�u� ����k� w�� ��������� u���g w���� �� 30°�. ����� ��� 
�x�������� p������ � ��qu��� �������� ���� �� �u����� ����g�u� �x������� ���� � ������ 
�������� ���������g ��� ����u���� ���� ��������u������� w��� ���������. 

� �w�-���p ������u�u� p������ w�� �������p��� ��� ��� �����g���� ������g�� 
p����u����� ���� ��� �u���qu��� p����u����� �� ���g�� ���� �w��� ���g�u� 
�x�����. �� ��� fi��� ������� �ug��� w��� ���������� �� ������g���� �������� ����� 
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������ ���� �������� �� ��x��� ������g���� �u��u�� ��������� ���� ��� �����g���u� 
�����fl��� �� �w��� ����gu�. ��� ������g�� p����u���g ������� w�� �p������� �� 
fi�� ���ff����� ������u��� ��������� ����� �������� �.� 24��� 12��� 8��� 6� ���� 4�. ��� 
��� �� 12� ��u��� �� �� ��� ���� �ff������ ��� �������g �� ��� p����u����� 10.4 � 
�2/kg �w��� ����gu� �������. �u���qu������� ��� �fflu��� w�� ���� �� ��� ����-
���g���� ��������� w���� ��� ��� ������u�� ��g���� ���p�u��� w��� ���g������ �� 
���g�� w���� w�� �p������� �� ���� �� 20���� 15�� ���� 10�� w��� ��� ������ ����g 
��� ���� p�����g�� �������g �� ��� p����u����� �� 35.2 � ��4/kg �w��� ����gu� 
�������. �u����������� ��� ������� p�������� �� ��� ������� ��������g ����� ��� 
�x�������� p������ w�� ����u������ �qu�� �� 39 � ��4 / kg �� �w��� ���g�u�.

���� ������u�u� ���� ����� �u��u��� w��� u���� ��� ��� �������g����� �� ������g�� 
p����u����� ���� �w��� ���g�u� ������� u���g Rum�nococcus�� a��us��. R. a��us�� �� 
� fi�������� �������u� �� ��� �u��� ���� ��� ���������� ����u���� ���� �������-
�u���� ���� ������� ����������������� ��x���� ���� p�������. � �������u� �������� 
���k ������� �p������� �� �� ��� �� 42� w�� u���� ��� ������g�� p����u����� ���� 
�w��� ���gu� �x������� w������ ��� �xp��������� �� ��� w���� ���g�u� ������� 
w�� �������g����� u���g ����� ��������. ��� ������g�� ������ ��������� ���� ���-
g�u� �x����� �������� w��� R. a��us�� w�� �� ��g� �� 2.1-2.6 ��� ������g�� p�� ��� 
�� g�u���� ����u���� w���� ��� ���p������ ���u� ��� ���g�u� ��g���� w�� 2.6 
��� ������g�� p�� ��� �� g�u���� ����u����. �� ������� ��� p����u������� �� ���-
g�u� ������� ����� �� ���g�u� �x����� p�u� ���� �� ���g�u� ��g������ u���g R. 
a��us�� �������� 60 � ������g�� p�� kg �� ���g�u� �������.

Key	words:	s��weet s��orghum ��omas��s��, ��o-hydrogen, ��ofue�s��

μοΡιΑΚh ΚλωνοΠοIΗΣΗ ΚΑι ΠΡοΚΑΤΑΡΚΤιΚoΣ βιοΧΗμιΚoΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμoΣ ΤοΥ ΣΥΣΤhμΑΤοΣ ΓονιΔIοΥ-ΕνζyμοΥ ΠοΥ 
ΕΥθyνΕΤΑι ΓιΑ ΤΗν ΥΔΡoλΥΣΗ ΤοΥ οΡΓΑνοφωΣφοΡιΚoy CADUSAFoS 
ΑΠo Το ΣΤEλΕΧοΣ	sphinGoMonas pauciMobilis

μαρία Αποστολίδη, Σταματίνα Γιαννούλη,  
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος και Δημήτριος Καρπούζας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας,  
Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα

Προηγούμενες μελέτες είχαν αναφέρει την απομόνωση ενός F�avo�acter�um 
�p. και ενός Sph�ngomonas�� �p. που είχαν την ικανότητα να υδρολύουν τα ορ-
γανοφωσφορικά νηματωδοκτόνα ����u����� και ����p��p��� ����p�uz�� �� ��.�� 

2005��. Τα βακτήρια αυτά είχαν την δυνατότητα να διασπούν δεσμούς �-� των 
δύο οργανοφωσφορικών και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα του καταβολισμού 
τους ως πηγές άνθρακα. Στην παρούσα μελέτη στοχεύαμε στην απομόνωση 
των υπεύθυνων συστημάτων γονιδίων-ενζύμων που διαμεσολαβούν στην δι-
αδικασία αυτή και στον χαρακτηρισμό τους από το στέλεχος Sph�ngomonas�� 
pauc�mo����s��. Σχεδιάστηκαν εκκινητές με βάση τις διαθέσιμες αλληλουχίες 
των γονιδίων opd και mpd που υπάρχουν σε βάσεις δεδομένων και κωδικο-
ποιούν ένζυμα υπεύθυνα για υδρόλυση οργανοφοσφωρικών. Και για τις δύο 
περιπτώσεις�� οι εκκινητές σχεδιάσθηκαν προκειμένου να επιτραπεί η ενίσχυση 
ολόκληρων των γονιδίων με ��� και δοκιμάσθηκαν τόσο σε γενωμικό όσο και 
σε πλασμιδιακό ��� και από τα δύο βακτήρια. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμο-
ποιήθηκε πλασμιδιακό ��� από στέλεχος E. co�� που περιείχε ολόκληρο το opd-
οπερόνιο. Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του πλασμιδιακού ��� και από τα 
δύο βακτήρια έδειξαν δύο ζώνες εκ των οποίων η μια βρέθηκε ότι αντιστοιχεί 
σε ένα γονίδιο το οποίο προσομοιάζει το opd τόσο στην αλληλουχία �ομολογία 
60%�� όσο και σε μέγεθος όταν συγκρίθηκε με το opd από το θετικό μάρτυρα. 
Συνεπακόλουθη κλωνοποίηση του γονιδίου opd�� κλωνοποίηση του σε φορέα 
έκφρασης p���24� και μετασχηματισμός κυττάρων E. co�� ��21 ����3���� επέτρεψε 
την απομόνωση του αντίστοιχου ανασυνδυασμένου ενζύμου το οποίο μπορού-
σε να αποδομεί ����u�����. Το ένζυμο επιδείκνυε μέγιστη δραστικότητα στους 
35º� σε p� 6 και μπορούσε να ανασταλεί παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 
Mg+2. Η �� του για το ����u����� υπολογίστηκε σε 100 + 15 μΜ. Περαιτέρω 
βιοχημικές μελέτες είναι σε εξέλιξη για τον ακριβή χαρακτηρισμό του ενζύμου 
ως προς την εξειδίκευση του για διαφορετικά υποστρώματα.

λέξεις	Κλειδιά: cadus��afos��, Sph�ngomonas�� pauc�mo����s��, opd γονίδιο

MoLECULAR CLoNING AND PRELIMINARy BIoChEMICAL 
ChARACTERIzATIoN oF ThE GENE - ENzyME SySTEM RESPoNSIBLE FoR 
CADUSAFoS hyDRoLySIS IN A sphinGoMonas pauciMobilis STRAIN

Maria Apostolidi, Stamatina Giannouli,  
Costantinos Stathopoulos and Dimitrios G. Karpouzas

Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try & B�otechno�ogy,  
26 P�outonos�� St., 41221 Lar�s��a, Greece

������u� ��u����� ��p������ ��� ��������� �� � F�avo�acter�um �p. ���� � Sph�n-
gomonas�� �p. ������ w���� w��� ���� �� ��������z� ��� ��g���p���p���u� ����-
�������� ����u����� ���� ����p��p��� ����p�uz�� �� ��.�� 2005��. ����� �������� w��� 
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���� �� ������ ��� �-� ����� �� ��� �����u�� �� ����� ���p�u���� ���� u����z� 
��� ��������� p����u��� �� ������ ��u���. �� ���� ��u��� w� ������ �� ������� ���� 
����������z� ��� g���/��z��� ������ p��������� �� Sph�ngomonas�� pauc�mo��-
��s�� w���� �������� ��� ����������� �� ��� ��g���p���p�����. �w� ���� �� p������ 
w��� �����g���� ������ �� ��� ��qu����� ��������� �� ��� �u����� ����� ���������� 
��� ��� k��w� ��g���p���p���u�-��������z��g ��z������ opd ���� mpd g����. 
��� ���� g������ p������ w��� �����g���� �� ��p���� ��� w���� �u�������� g���. 
��� �pp����� ���� ���� g������ ���� p������� ��� ��� ��� �w� �������� �u� ���� 
�� ��� p������� ��� �� �� E. co�� ������ w���� p��������� ��� w���� opd �p���� 
w���� w�� u���� �� p������� �������. ���u��� ����������� ���� �� opd-��k� g��� w�� 
���������� �� ��� p������� ��� �� ���� ��������� ������� ��������g �w� ������ w��� 
��� ��� ����g ���������� �� ��z� w��� ��� p����u�� ��p��fi��� �� ��� opd-�������g 
E. co�� ������. �u���qu��� ������g ���� ��qu�����g �� ��� ��� p����u��� ��������� 
���w��� � ��������� ������g� �� ��� ��qu���� �� ��� k��w� opd g��� �60%��. 
�� ����� ����� w��� E. co�� ��21 ����3�� ����� ������������ w��� ��� ����-�xp������� 
������ p���24� ���������g ��� ��������� opd-��k� ��qu���� ���w��� ���� ��� ��-
z��� ��������� w�� ���� �� ���g����� ����u�����. ��� ��z��� ���w��� ��x��u� 
���g��������� �� 35º� ���� p� 6 w���� ��� �������� w�� ���������� �� ��g� Mg+2 ���-
�����������. ��� �� �� ��� ��z��� w��� ����u����� w�� u���� �� ��� �u������� 
w�� ����u������ �� �� 100 + 15 μΜ. �u����� ��u����� ��� �u������� u�����w�� �� 
����������z� ��� �u������� �p���fi���� �� ��� ��������� ��z���.

Keywords:	cadus��afos��, Sph�ngomonas�� pauc�mo����s��, opd gene

ΔιΕΡΕΥνΗΣΗ ΚΑι ΑνΤιμΕΤωΠιΣΗ μΥΚΗΤιΑΚΗΣ ΑιΤιολοΓιΑΣ 
ΑλλοιωΣΕων ΕΚΚλΗΣιΑΣΤιΚων ΕιΚονων

1Αραμπατζής μ, 2ντούση Α, 1βελεγράκη Α.
1Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

2Αγάπειο Ίδρυμα, Εργαστήριο Συντήρησης Εικόνων, Χαλκιδική

Οι εκκλησιαστικές εικόνες�� που αποτελούν μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς της χώρας μας�� συχνά υφίστανται μυκητιακής αιτι-
ολογίας αλλοιώσεις λόγω της οργανικής φύσης των υλικών κατασκευής τους�� 
της παλαιότητάς τους και των ενίοτε ακατάλληλων συνθηκών συντήρησής 
τους. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται τα αποτελέσματα μυκητιακής διερεύ-
νησης τριών εικόνων βυζαντινής τεχνοτροπίας του 19ου αιώνα�� προερχόμενες 
από δύο τόπους της Βορείου Ελλάδος. Οι εικόνες παρουσίαζαν εκτεταμένες αλ-
λοιώσεις με αισθητικές βλάβες λόγω διόγκωσης ή/και διαχωρισμού των στρω-

μάτων χρωμάτων και προετοιμασίας και σκούρες κηλίδες�� πιθανολογούμενα 
μικροβιακής αιτιολογίας. 

 Η μεθοδολογία διερεύνησης περιλάμβανε τη λήψη δειγμάτων από τις αλλοι-
ωθείσες επιφάνειες για καλλιέργειες και για μικροσκόπηση �με κολλητική διαυ-
γή ταινία��. Τα είδη μυκήτων που αναπτύχθηκαν ταυτοποιήθηκαν κυρίως βάσει 
κριτηρίων μορφολογίας και φυσιολογίας και συμπληρωματικώς με προσδιορι-
σμό αλληλουχιών ��� ���qu�����g�� κατά ���g��. Η διερεύνηση περιελάμβανε 
επίσης την καταγραφή του ιστορικού της εικόνας �τεχνογνωσία της εποχής�� και 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων του χώρου έκθεσης των έργων.

 Η άμεση μικροσκόπηση έδειξε παρουσία ποικίλων κυτταρικών στοιχείων μυ-
κήτων �κονίδια�� υφές�� αποδιαρθρωμένες υφές���� κυρίως δεματιακού χαρακτήρα. 
Στα δείγματα μίας εικόνας παρατηρήθηκαν επίσης�� σε πολύ μικρότερο βαθμό�� 
άλγες. Κατά τις καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε αφθονία οι μύκητες Chaetom�um 
murorum και Fus��ar�um oxys��porum και σε μικρότερη ποσότητα οι As��perg���us�� 
flavus���� A. n�ger�� A. fum�gatus���� Α. car�onar�us�� και B�po�ar�s�� s��p�c�fera. Καθώς τα απο-
μονωθέντα είδη αναπτύσσονται σε μέση και ανώτερη διαθεσιμότητα ύδατος 
�w���� ���������� �w > 0.85���� τεκμηριώθηκε η αυξημένη υγρασία ως αιτία του μυ-
κητιακού αποικισμού των εικόνων.

 Στη βάση των αποτελεσμάτων�� προτάθηκε στρατηγική ελέγχου των ήδη υπαρ-
κτών φθορών και πρόληψης περαιτέρω φθορών προκαλούμενων από μύκητες 
και λοιπούς μικροοργανισμούς. Αυτή περιλάμβανε τη χρήση μυκητοκτόνων 
σκευασμάτων κατά τη συντήρηση και τη διατήρηση των εικόνων σε ελεγχόμε-
νο περιβάλλον ως προς την υγρασία και θερμοκρασία του αέρα. Η συστηματι-
κή καταγραφή του μυκητολογικού φορτίου των Ελληνικών εικόνων θα συμβάλ-
λει στην ταχεία και άμεση αναγνώριση του προβλήματος και στην ορθολογική 
αντιμετώπισή του. 

INVESTIGATIoN AND TREATMENT oF  
FUNGALLy DETERIoRATED ICoNS 

1Αrabatzis μ, 2Dousi Α, 1Velegraki Α.
1Myco�ogy La�oratory, Med�ca� Schoo�, Athens�� Un�vers���ty

2Αgap�o Foundat�on, La�oratory of Icon Pres��ervat�on, Cha�k�d�k�

 ��z������ ����� ������� ��������� ���p����� �� ��� G���k �u��u��� ���� ����g��u���z������ ����� ������� ��������� ���p����� �� ��� G���k �u��u��� ���� ����g��u� 
������g��� ����� p������ �������������� �� �u�g�� ��u�� ��u� �� ��� ��g���� ���u�� 
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�� ����� ����������� ����� ���� �g� ���� ������������ ���pp��p����� ����������� �� 
p�����������. �� ��� p������ ��u����� w� ��p��� ��� ���u��� �� ��� ������g���� ��-
�����g����� �� ����� �u�� ������� ���g������g ���� �w� �������� G���k ���������. 
��� ����� p��������� �x��������� ���g������� ����� w��� �xp������ ��/���� ������-
������� �� ��� �up��fi���� ������ �� p����� ���� p��p��������� �� w��� �� ����k �p����� 
��� �upp������� ��u� �� ��������� ������g�. 

��� ������� ��p������ ����u����� ������� ��������p�� �x��������� ������p����� 
����u���� ��p��� ���� �u��u�� �� �p�������. ��� �������� w��� �������fi��� �� �p����� 
����� w��� ������������ ����p����g��� �������������� p�������g��� ���� �����u��� 
���qu�����g�� ��������. ��� �������g����� ���� ����u����� ��� ������� �� ��� ����-
����� u���� ��u���g ��� ����� p������g ���� �� ��� ������������� ����������� �� ��� 
�x�������� ��u�����. 

������ ��������p� ���w��� �u�g�� ����u��� ���u��u��� ����������� ������ ���� �����-
��������� ��p������� ������ �� � �����������u� ���������. ��w ��g�� �������� w��� 
���� p������ �� ��� �p������� ���� ��� ����. �� �u��u���� Chaetom�um murorum 
���� Fus��ar�um oxys��porum w��� p���u���� g��w��� �u� As��perg���us�� flavus���� A. n�ger�� 
A. fum�gatus���� Α. car�onar�us�� ���� B�po�ar�s�� s��p�c�fera w��� ���� p������. �� ��� ���-
������ �u�g�� �p����� ��� g��w��g �� �������� ���� ��g� w���� �������� �w���� �����-
����� �w > 0.85���� ���������� �u������� �� ��� �x�������� ��u����� w�� ��g������� �� 
��� ���� ��u�� �� ��� �x������� �u�g�� ������z����� �� ��� �����.

 �� ��� ����� �� ��� ������g���� fi�����g��� � p����������� ������g� w�� �u��������� 
��p�����g u�� �� �u�g������� ���� ��� �������� �� ��� ����� �� � ���� w��� w��� 
����������� ��� �u������� ���� ���p����u��. �� �u�g�� �������������� �� ����� ����� 
�� �� �� �x������ p������ �� G������� ��� ���������� ������� �� ��� �x���� �� ��� 
p������ ���� �� ��� ��u������ �u�g�� �p����� w��� ���p ��w����� �w��� ����g����� 
���� �������� ��������� �� ��� p������. 

ΤΑΧΕIΑ ΑνIΧνΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑλλοIωΣΗΣ βoΕιοΥ ΚΡEΑΤοΣ  
μΕ ΤΗν  ΤΕΧνιΚh φΑΣμΑΤοΣΚοΠIΑΣ ΥΠΕΡyθΡοΥ μΕ 
μΕΤΑΣΧΗμΑΤιΣμo FoURIER (FT-IR)

Αργύρη1, Α., Ταραντίλης2, Π.A., Παππάς Χ., Πανάγου1,  
Ε., Πολυσίου2, μ., & νυχάς1 Γ-ι.,Ε,

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης  
& Τεχνολογίας Τροφίμων, 2 Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

� αλλοίωση του κρέατος είναι ένα οικολογικό φαινόμενο�� που αποδίδεται σχε-
δόν ολοκληρωτικά�� στην μικροβιακή δραστηριότητα. Μέχρι τώρα περισσότε-
ρες από 50 διαφορετικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την ποιοτική και 
κυρίως ποιοτική καταγραφή της αλλοίωσης. Βασικά προβλήματα αυτών των 
μεθόδων τεχνικών είναι τα ετεροχρονισμένα αποτελέσματα�� οι χρονοβόρες 
διαδικασίες κτλ. Προβάλλεται λοιπόν η ανάγκη καθιέρωσης νέων γρήγορων 
μεθόδων/τεχνικών που θα επιτρέπουν τον άμεσο και σχετικά ακριβή προσδιο-
ρισμό της αλλοίωσης του κρέατος. 

Η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό ��u���� ���u���� ��������� 
��������� �p��������p� – ��-���� είναι μια ταχεία αναλυτική τεχνική�� κατά την 
οποία το δείγμα δεν καταστρέφεται�� με αξιοσημείωτη εν δυνάμει εφαρμογή 
στις βιομηχανίες τροφίμων. Η τεχνική ��-�� έχει εξεταστεί σε διάφορα είδη κρέ-
ατος και πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν τη μικροβιακή αλλοίωση ιστών κρέ-
ατος με τις βιοχημικές αλλαγές στο υπόστρωμά του κατά τη συντήρησή του σε 
συνθήκες περιβάλλοντος. 

Σε αυτή τη μελέτη φιλέτα βόειου κρέατος συντηρήθηκαν υπό αερόβιες συν-
θήκες σε πέντε διαφορετικές θερμοκρασίες �0�� 5�� 10�� 15 και 20°��� και οι μικρο-
βιολογικές αναλύσεις �Ολική μικροβιακή χλωρίδα�� πραγματοποιήθηκαν πα-
ράλληλα με τις φασματοσκοπικές αναλύσεις ��-���� τον οργανοληπτικό έλεγχο 
και τις μετρήσεις του p�. Τα φασματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το 
��-�� αναλύθηκαν με την τεχνική της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών �������p�� 
���p����� �������� - ������� μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων και στη συνέ-
χεια οι επιλεγμένες μεταβλητές �κυματαριθμοί�� αναλύθηκαν ακολούθως σε μία 
δεύτερη ���. Οι τελευταίες μεταβλητές που προέκυψαν αναλύθηκαν με την τε-
χνική της Παραγοντικής Διακριτικής Ανάλυσης ���������� ������������ �������� 
- ����� με σκοπό την ποιοτική πρόβλεψη της αλλοίωσης ενός δείγματος που 
είχε προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως Φρέσκο �Φ���� Σχετικά Φρέσκο �ΣΦ�� ή Αλ-
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λοιωμένο �Α��. Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ποιοτική 
πρόβλεψη της θερμοκρασίας που συντηρήθηκε κάθε δείγμα.

Η στατιστική ανάλυση ������ έδειξε σωστή κατηγοριοποίηση του 98.68% των 
δειγμάτων σε σχέση με την αλλοίωση τους �Φ�� ΣΦ�� Α�� και 93.42% σε σχέση με 
τη θερμοκρασία που συντηρήθηκαν. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν καλή 
συσχέτιση της οργανοληπτικής ανίχνευσης της αλλοίωσης και της παρουσίας 
των χημικών μεταβολιτών κατά την αλλοίωση όπως και της διαφορετικότητας 
μεταβολικού προφίλ ανάλογα με τη θερμοκρασία που συντηρήθηκε το δείγ-
μα�� σύμφωνα με το ��-��. Από την άλλη πλευρά�� η οργανοληπτική ανίχνευση 
της αλλοίωσης δε συσχετιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις με το ίδιο μικροβιακό 
φορτίο το οποίο κατά την πρώτη ανίχνευση σημείων αλλοίωσης �κρέας Σχετικά 
Φρέσκο���� αυξανόταν με τη θερμοκρασία �π.χ. 4.01 ��u ��-2 για τους 0°� και 7.17 
��u ��-2 για τους 20°���.

RAPID DETECTIoN oF BEEF SPoILAGE USING FoURIER TRANSFoRM 
INFRARED SPECTRoSCoPy (FT-IR)

Argyri, A. Tarantilis P.Α., Pappas, C., Panagou, E., Polysiou, M., & Nychas G-J
Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, Athens�� 11855, Greece

Qu����� �� g�������� � �u�j������ ���� ��������� ��u���� ����. ��������� ο� ���� 
�u����� ��� g�������� ������������ ��� ���� ��p������ �������u���� �� qu�����. 
�� �� ��������� ��u���� �� ���� ������ �������� �� ������� ��������� ���� qu�����. 
���������� �������� ���u��� �� ������ ��� �pp�������� �� ����u���� ���� ����u���� 
�� ������ �� ������ �������� ����������� �� ��������� ����u� w��� ����������z-
��g ���� pu�������g p����u���. ��u���� ��������� ��������� ���-���� �p��������p� 
�� ��p����� ���-������u����� ���������� ������qu� w��� ������������� p�������� ��� 
�pp�������� �� ��� ����� ���� �������� ����u������. ��-�� ��� ���� ������� ��� ������� 
�u���� ����� �������� ���� ������ ��u����� �� ���� ����u���� ������� �� ������� 
���p����u���� ��������� ��������� �p����g� �� ���� w��� ����������� ����g�� 
w����� ��� ���� �u�������.

���� fi����� w��� ������� ����������� �� fi�� ���ff����� ���p����u��� �0�� 5�� 10�� 15 ���� 
20˚��� ���� ��� ����������g���� �������� ������ ������ ��u����� w�� p��������� �� 
p������� w��� ��-�� ���������� p� ����u������� ���� ������� ��������. ��� �p������ 
����� ���������� ���� ��� ��-�� w��� �u�j������ �� � p�����p�� ���p����� �������� 
������ �� �������g��� ���ff������� ���w��� ���p��� ���� ��u� ����u�� ��� ��z� �� 

��� ����� ���. � ������� ��� w��� ��� ��������� ��������� �w����u������� ��������� 
��� ������p�� ���p������ ������ ���� ��g��fi������ �������u���� �� ��� �������� �� 
��� ����� ���. ����� ��� w��� �u����� �u�j������ �� ��������� ������������� �������� 
������ �� ������ �� p������� ��� qu����� �� � ���p�� ���� w�� p��-����������z��� �� 
����� ������ ��������� ����� �� �p������ ���� ���� ��� ������� ��������. � ������p����-
��g p������u�� w�� �����w��� �� ������ �� p������� qu����������� p������� ��� �����g� 
���p����u�� �� � ���p��.

��� ��� �x�������� � ������� ������fi������ �� 98.68% �� ��� ���p��� ��g������g 
����� �p����g� ����u� ���� ���� ��� ���� 93.42% ��g������g ����� �����g� ���p���-
�u��. ����� ����� ������ � g���� ����������� ���w��� ��� ������� ���������� �� 
��� �p����g� ����u� ���� ���� �� ��� �������� ����������� ��u���g �p����g� ��-
�������g�� �� ��� �����g� ���p����u���� �� ���������� ���� ��� ��-��. �� ��� ����� 
������� ������� ����u����� �� ��� �p����g� w�� ��� ��w��� ����������� w��� ��� 
���� ��������� ����� �� ��� ���� �� ��� fi��� ��������� ���������� �� �p����g� 
����� ����������z��� �� ���� w���� w�� ���������� w��� ��� ���p����u�� ��.g 4.01 
��u ��-2 ��� 0˚� ���� 7.17 ��u ��-2 ��� 20˚���.

Αλoφιλοι ΓΑλΑΚΤοβAΚιλλοι ΣΕ ΕλλΗνιΚA ΠΑΡΑΔοΣιΑΚA ΤΥΡιA 

ιωάννα-Αρετή Αστερή1, Nicky Robertson2, Δάφνη-μαρία Καγκλή3, 
Γεώργιος-ιωάννης νυχάς3, Vaughan Crow2, Ross holland2, Έφη Τσακαλίδου1

1 Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα 

2 Fonterra Co-operat�ve Group L�m�ted, Pr�vate Bag 11 029,  
Da�ry Farm Road, Pa�mers��ton North, New Zea�and 

3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης και  
Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελ-

λάδα

Διερευνώντας τη μικροχλωρίδα παραδοσιακών Ελληνικών τυριών από μη πα-
στεριωμένο γάλα�� απομονώσαμε 40 στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων από 
δείγματα Κοπανιστής και Μάνας Κοπανιστής. Από την ���-��G�� ανάλυση των 
κυτταρικών πρωτεϊνών προέκυψαν δύο κύριες ομάδες. Δύο αντιπροσωπευτι-
κά στελέχη�� ένα από κάθε ομάδα�� ταυτοποιήθηκαν με βάση την αλληλούχηση 
του 16� ���� ως Lacto�ac���us�� renn�n� και Lacto�ac���us�� ac�d�p�s��c�s��, αντίστοιχα. Η 
ηλεκτρόφορηση πηκτής παλλόμενου πεδίου ��u�����-������ G�� ��������p��������� 
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αποκάλυψε ένα βιότυπο για τα στελέχη του L�. ac�d�p�s��c�s�� και τουλάχιστον τέσ-
σερις για τα στελέχη του L�. renn�n�. Όλα τα στελέχη είχαν περιορισμένη ικανό-
τητα οξύνισης του γάλακτος�� καθώς και χαμηλή πρωτεολυτική�� πεπτιδολυτική�� 
λιπολυτική και εστερολυτική ενεργότητα. Με βάση την ανάλυση G�-M� προέ-
κυψε ότι κατά την ανάπτυξη τους σε γάλα ή M��-����� τα στελέχη παράγουν 
ενδιαφέρουσες πτητικές ενώσεις�� οι οποίες προέρχονται από τον καταβολισμό 
διακλαδισμένων αμινοξέων. Τέλος�� όλα τα στελέχη εμφανίζουν σαφή αλόφιλο 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα�� τα στελέχη του L�. renn�n� αναπτύσσονται καλύτερα 
παρουσία 2.5% ������ η πλειονότητα δε μέχρι και 5% ����. Τα στελέχη του L�. 
ac�d�p�s��c�s�� αναπτύσσονται ακόμη και παρουσία 12.5% ����. Η διερεύνηση του 
αλόφιλου χαρακτήρα τους σε μοριακό επίπεδο αλλά και του μονοπατιού αποι-
κοδόμησης των διακλαδισμένων αμινοξέων είναι υπό εξέλιξη. 

λέξεις	κλειδιά:	γαλακτοβάκιλλοι, Ελληνικά τυριά, βιοποικιλότητα

SALT LoVING LACToBACILLI IN TRADITIoNAL GREEK ChEESES

Ioanna-Areti Asteri1, Nicky Robertson2, Dafni-Maria Kagkli3, George-John 
Nychas3, Vaughan Crow2, Ross holland2, Effie Tsakalidou1

1 La�oratory of Da�ry Res��earch, Department of Food Sc�ence and Techno�ogy,  
Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, 118 55 Athens��, Greece 

2 Fonterra Co-operat�ve Group L�m�ted, Pr�vate Bag 11 029,  
Da�ry Farm Road, Pa�mers��ton North, New Zea�and 

3 Department of Food Sc�ence and Techno�ogy, La�oratory of M�cro��o�ogy and 
B�otechno�ogy of Food, Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, 118 55 Athens��, Greece

�u���g � �u���� �� ��� ���������� �� ������������ G���k ��w ���k ��������� 40 
������ ����� �������� ������� w��� ��������� ���� ��p������ ������ ���� M��� ��-
p������. ���-��G�� �������� �� w���� ���� p������� ��p������� ��� ������� �� �w� 
��j�� ��u�����. �w� ��p����������� ��������� ��� �� ���� g��up�� w��� �������fi��� 
�� 16� ���� ��qu�����g�� �� Lacto�ac���us�� renn�n� ���� Lacto�ac���us�� ac�d�p�s��c�s��, 
���p��������. ��� ������ �����������p� �� ���� g��up w��� �������g����� u���g 
�u�����-������ G�� ��������p��������� w���� ��������� ��� �����p� �� L�. ac�d�p�s��c�s�� 
���� �� ����� ��u� �����p�� w����� ��� �p����� L�. renn�n�. ��� ������� w��� ��u��� 
�� �� ��� ��g��fi������ ������ �� ��� �� ����������g�� p����������� p�p������������ ��p�-
����� ���� ����������� �������� ��� ����������. ��w������ ���� G�-M� �������� �� �u�-
�u��� �� M��-����� ���� ��M ���w��� �� ����������g �������� ���p�u���� p��fi���� 
w���� ������������ �� ��� ��������� ����� ����� ������ ������� ���������� p��-

�������. ����������g���� ��� �������� �x�������� � ����p����� ���������. ��� L�. renn�n� 
g��w ������ �� ��� p������� �� 2.5% ���� ���� �� p���� M�� ������� w���� ��� 
��j����� up �� 5% ����. M��������� ��� ����� L�. ac�d�p�s��c�s�� ������� w��� ���� �� 
g��w �� ��� p������� �� up �� 12.5% ����. �u����� �xp�������� ���u� �� ��� 
��u��������� �� ���� ���� �����g ����� �� �����u��� ������� �� w��� �� �� ��� ���� 
���������� p���w��.

Keywords:	�acto�ac����, Greek chees��es��, ��od�vers���ty

βιοΧΗμιΚοΣ ΚΑι μοΡιΑΚοΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ βΑΚΤΗΡιοΥ ιΚΑνοΥ νΑ 
ΑνΑΓΕι Το CR(VI) ΣΕ CR(III)

βαβουλίδου Δήμητρα1, ζιούτα Αργυρώ1, Κοντάνα Αναστασία1, Παντζαρτζή 
Χρυσούλα1, Παπαδημητρίου Χρύσα2, zδράγκας Αντώνιος3, Σκούρας 

ζαχαρίας1, Σαμαράς Πέτρος� & Γιάγκου μηνάς1

1Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μορ. Βιολογίας,, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
2Τμήμα Τεχνολογίας Αντιρύπανσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών & Γεωργικών Ερευνών, Θέρμη , Θεσσαλονίκη
4Εργ. Περιβαλλοντικών &Ενεργειακών Διεργασιών, Τεχν. Πάρκο Θεσ/νίκης

Το χρώμιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σοβαρότερους ρυπαντές των φυ-
σικών οικοσυστημάτων. Για την απομάκρυνση του μετάλλου αυτού από οικο-
συστήματα που έχουν ρυπανθεί από βιομηχανικά απόβλητα έχουν εφαρμο-
στεί διάφορες χημικές μέθοδοι�� οι οποίες όμως δημιουργούν μεγάλο αριθμό 
παραπροϊόντων και είναι οικονομικά ασύμφορες. Στην εργασία αυτή�� απομο-
νώθηκαν μικροοργανισμοί από την ενεργό ιλύ μονάδας επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων�� στην οποία κατά καιρούς παρουσιάστηκαν αυξημένα επίπεδα �������. 
Χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρας ενεργού ιλύος 
που τροφοδοτήθηκε με συνθετικό λύμα με συγκέντρωση 50 �g/� �������. Έπει-
τα από 4 μήνες λειτουργίας�� απομονώθηκαν 5 διαφορετικά στελέχη ανθεκτικά 
σε υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου. Ένα από αυτά�� το βακτηριακό στέλεχος 
�Σ3/Κ���� είχε την ικανότητα να ανάγει το ������� σε ���ΙΙ���. Πρόκειται για στέλεχος 
κατά G���-�� οξειδάση+ και καταλάση+�� μη παθογόνο και ευαίσθητο σε μεγάλο 
φάσμα αντιβιοτικών. Το Σ3/Κ παρουσιάζει μέγιστη ανάπτυξη παρουσία 125 
�g/� ������� και M�� σε 500 �g/� �������. Έχει ως μέγιστο ανάπτυξης και ανα-
γωγής του ������� την τιμή p� 8-10 ενώ επιβιώνει και σε p� 11. Τέλος�� τα προ-
ϊόντα του Σ3/Κ δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού 
των σπληνοκυττάρων του ποντικού σε μιτογόνα. Η εφαρμογή του συστήματος 
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�����g και του συστήματος ταξινόμησης με βάση το βακτηριακό 16� ���� ταυ-
τοποίησε το Σ3/Κ ως Ac�neto�acter rad�ores���s��tens��. Το Σ3/Κ αξίζει να μελετηθεί 
περαιτέρω αφού παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανό μέσο για τη διαχείριση και 
βιοαπορρύπανση λυμάτων επιβαρημένων με �������.

λέξεις	κλειδιά	:	Ac�neto�acter, αναγωγή xρωμίου, βιοαποικοδόμηση, αποτοξικοποίηση

BIoChEMICAL AND MoLECULAR ChARACTERIzATIoN oF A BACTERIUM 
CAPABLE oF REDUCING CR(VI) To CR(III)

Vavoulidou Dimitra1, ziouta Argiro1, Kontana Anastasia1, Pantzartzi Crysou-
la1, Papadimitriou Chrysa2, zdragas Antonios3, Scouras zacharias1, Samaras 

Petros� & yiangou Minas1

1Dept. of Genet�cs��, Deve�opment & Mo�ecu�ar B�o�ogy, Schoo� of B�o�ogy,AUTH
2Dept. of Po��.Contro� Techno�., Techno�og�ca� Educ. Ins��t. of Wes��t Macedon�a

3Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Foundat�on, Ins��t. of Veter�nary Res��., Thes��/n�k�
4Chem. Proc. Eng. Res��. Ins��t. Centre Res��. & Techno�ogy – Thes��s��a�on�k�

 ������u� �� ������������ �� ��� �� ��� ��j�� p���u���g �g���� �� ��� ���u��� 
����������. �����u� �������� �������� ��� w������ u���� ��� ��� ������� �� ���� 
����� ����� ���� p���u���� ����������. ��w������ ��� ����� �������� ���u�� �� 
�� ���������� �u���� �� ��p����u��� ���� ��� ������������ ���xp�������. �� ���� 
��u����� �������g������ w��� ��������� ���� ��� ���������� ��u��g� �� � �u����p�� 
w����w���� ��������� p������ w���� ���������� ������ �� ������� w��� ������������ 
����������. � ����� ������� �� ���������� ��u��g��� �upp����� w��� ��������� w����-
w���� ���� ���������� 50 �g/� �� ������� w�� u���� ��� ��� ��������� �� ������u� 
��������� ��������. ����� ��u� �������� fi�� ��������� ������� w��� ���������. ���� 
����� ��� ��������� ������ �Σ3/����� w�� ���� �� ����u�� �� ����� �� �� ������. Σ3/� ������ �� 
� G���-�� �x����z�+ ���� ��������+�� ��� p����g���� ���� ���������� ��������� �������-
u�. M�x��u� g��w�� �� Σ3/� w�� ��������� �� ��������� w����w���� ���������g 
125 �g/� ������� ���� M�� �� 500 �g/� �������. ���� �������u� �x������ ��x��u� 
g��w�� ���� ����u����� �� �� ����� �� p� 8-10�� w���� �� �� �������� �� p� 11. �u�����-
������ Σ3/� ��������� p����u��� ��� ��� �pp��� �� ��flu���� ��u�� �p�������� 
p�������������� ����u���� �� ����g���. �pp�������� �� �����g’� ������ �� w��� �� 16� 
���� ��x����� �������fi��� Σ3/� ������ �� Ac�neto�acter rad�ores���s��tens��. ��������� ��� 
�������� ���������g Σ3/� ���u��� �� ������u����� ����� ���� ������ ��� p���������� 
�� u���� ��� �����g���� ��������� �� w����w���� ���������g �� �����.

Key	words:	Ac�neto�acter, chrom�um reduct�on, ��odegradat�on, detox�ficat�on 

μοΡιΑΚΗ ΤΑΥΤοΠοιΗΣΗ φΥΤοΠΑθοΓονων μΥΚΗΤων  
ΣΕ ΚΗΠΕΥΤιΚΕΣ ΚΑι ΔΕνΔΡωΔΕιΣ ΚΑλλιΕΡΓΕιΕΣ ΚΑι 
ΣΕ ΔΑΣιΚΑ ΕιΔΗ μΕ ΣΤοΧο ΤΗν ΠΑΡΑΓωΓΗ ΔιΑΓνωΣΤιΚων 
ΚΑι ΕφΑΡμοΓΕΣ ΣΥΓΚΡιΤιΚΗΣ ΓονιΔιωμΑΤιΚΗΣ.

 Δημήτριος ι. βακαλουνάκης1,  
Ελευθέριος λιγοξυγκάκης1 και Ανδρέας Γ. ντούλης2 

1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 
(ΙΠΦΗ), Εργαστήριο Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας, 71003 Ηράκλειο.

2 ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), Εργαστή-
ριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, 71003 Ηράκλειο.

Τα δύο παραπάνω εργαστήρια συνεργάζονται στη μοριακή ταυτοποίηση φυ-
τοπαθογόνων μυκήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας για παραγωγή διαγνω-
στικών εργαλείων με σκοπό την παρακολούθηση πληθυσμών στον αγρό�� την 
ανίχνευση σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σε υποστρώματα καλλιέργειας φυ-
τών�� κ.ά. 

Ειδικότερα συλλέγονται�� διατηρούνται και ταυτοποιούνται με φυτοπαθολο-
γικές�� γενετικές �ομάδες βλαστικής συμβατότητας�� ��g������� ���p��������� 
g��up�; ��G�� και μοριακές τεχνικές οι παρακάτω οργανισμοί:

��ιδικές μορφές �formae s��pec�a�es���� του Fus��ar�um oxys��porum�� όπως: cucumer�num�� 
rad�c�s��-cucumer�num, �as�����c� που παρουσιάζουν εξειδίκευση σε ένα ή περισσό-
τερα φυτικά είδη-ξενιστές συνήθως μέσα στην ίδια βοτανική οικογένεια και φυ-
σιολογικές φυλές �������� που παρουσιάζουν εξειδίκευση σε ποικιλίες εντός του 
ίδιου φυτικού είδους�� φυλές και ��G του μύκητα Vert�c���um dah��ae�� A�ternar�a 
a�ternata�� C�ados��por�um cucumer�num, Podos��phaera xanth��, Se�r�d�um card�na�e�� 
κ.ά. Τα παραπάνω βιολογικά υλικά�� που αριθμούν αρκετές εκατοντάδες γενο-
τύπων και διατηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες σε θρεπτικά υποστρώματα ή 
σε λυοφιλοποιημένη μορφή�� χρησιμοποιούνται για διερεύνηση της μοριακής 
τους ποικιλομορφίας με τεχνικές μοριακών δεικτών ������ ������ ���-���� κ.ά.. 
Ετσι προκύπτουν απλότυποι �πρότυπα ενίσχυσης�� και διαγνωστικές ζώνες και 
αλληλουχίες που μετατρέπονται σε δείκτες ���� ή ��� για απλή ή ποσοτική 
��� ή και για κατασκευή μακρο- και μικρο-συστοιχιών.

Στο μέλλον μας ενδιαφέρει η δημιουργία δια-δραστικών και δια-λειτουργικών 
ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων τόσο για αυτοματοποίηση της ταυτοποί-
ησης όσο και για συγκριτικές γονιδιωματικές και μετα-γονιδωματικές εφαρμο-
γές�� καθώς επίσης η ταυτοποίηση ολόκληρων μικροβιακών κοινοτήτων από 
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γεωργικά εδάφη και βιοχημικών και μοριακών τελεστών που εμπλέκονται στην 
αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου.

λέξεις	κλειδιά:	φυτοπαθογόνοι μύκητες, μοριακή ταυτοποίηση, 

MoLECULAR IDENTIFICATIoN oF PLANT PAThoGEN FUNGI IN 
hoRTICULTURAL AND wooDy CULTIVATED AND IN FoREST SPECIES 
wITh ThE AIM oF PRoDUCING DIAGNoSTIC TooLS AND FoR 
CoMPARATIVE GENoMICS APPLICATIoNS.

 Dimitrios I. Vakalounakis1, Eleytherios Ligoxygakis1  
and Andreas G. Doulis2 

1 Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Foundat�on (NAGREF),  
Ins��t�tute of P�ant Protect�on of Herak��on (IPP), La�oratory of P 

hytopatho�og�ca� Myco�ogy, 71003 Herak��on, Greece, vaka�ounak�s��@nagref.gr
2 NAGREF, Ins��t�tute of V�t�cu�ture, F�or�cu�ture and  
vegeta��e Crops�� of Herak��on (IVFVC), La�oratory  
of P�ant B�otechno�ogy, 71003 Herak��on, Greece,  

andreas��.dou��s��@nagref-her.gr

��� �w� ������������ ����������� �� ��� �����u��� �������fi������ �� p���� p����-
g���� �u�g� �� ��g� �������� ��p������� �����g �� ��� p����u����� �� ����g���-
��� ����� �pp������� �� ��� �����w-up �� �u�g�� p�pu������� �� ��� fi������ ���������� 
�� p��p�g����� �������� ���� �� p���� �u��u�� �u��������. 

M��� �p���fi����� ��� �����w��g ��g������ ��� ������������ p��������� ���� �����-
��fi��� w��� p����p������g������ g������ ���g������� ���p��������� g��up�; ��G�� 
���� �����u��� fi�g��p������g ������qu��: 

Formae s��pec�a�es�� �� Fus��ar�um oxys��porum �cucumer�num�� rad�c�s��-cucumer�num, 
�as�����c��� ���� ��� �p���fi� �� ��� �� ���� ����-p���� �p����� u�u���� w����� ��� 
���� ������� ������ ���� p�������g�� ����� ���� �x����� �p������z����� �� �����-
���� ������� ��� ���� p����-���� �p������� ����� ���� ��G �� ��� �u�gu� Vert�c���um 
dah��ae�� A�ternar�a a�ternata�� C�ados��por�um cucumer�num, Podos��phaera xanth��, 
Se�r�d�um card�na�e�� ���� ������. ����� �����g���� ����������� �u������g ��w �u�-
������� �� g�����p���� ��� ����������� u����� �pp��p����� ����������� �� �u��u�� 
������ �� �� ���p����z��� ���� ���� ��� u���� ��� �������g����� �� ����� �����u��� 
����������� ��p�����g �����u��� ���k�� ������qu�� �u�� �� ������ ������ ���� 
���-����. �������� ��p����p�� ���p��fi������ p��������� ���� ���ff����������g ���g-

����� ���� ��qu����� ��� �� ���������� �� ���� �� ��� p������ ��� ���p�� �� 
qu���������� ��� �� ��� ��� ������u����� �� �����- ���� �����-������.

�� ��� �u�u���� w� w��� �� ����������� �� ��� ������������� �� ����������� ���� ��-
����p������� ����g������ �����-����� ��� �u�������� p����g�� �������fi������ ���� 
��� ���p������� g������ ���� p��� g������ �pp����������� ���� fi�g��p������g �� 
������ ��������� ����u������ ���� �g���u��u��� ����� ���� ����� �������fi������ �� 
����������� ���� �����u��� ������� ��������� �� ����-p����g�� ������������ 
����ug� ��g� ����ug�pu� g�������.

Keywords: p�ant pathogen�c fung�, mo�ecu�ar fingerpr�nt�ng

ΕμΠλοΥΤιΣμoΣ ΚΑι ΚλωνοΠοIΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡιοΧhΣ BLP ΤοΥ 
ΓΑλΑΚΤιΚοy βΑΚΤhΡιοΥ STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ACA-DC 00�0.

Α. βασιλειάδης1, Α. Ακτύπης2, Ε. Χατζηλουκάς1 & Α.-Σ. Αφένδρα1

1Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών· 2Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Ο Streptococcus�� thermoph��us�� είναι ένα γαλακτικό βακτήριο που χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά στην παραγωγή γιαουρτιού και μιας σειράς χαρακτηριστικών σκλη-
ρών τυριών. �εωρείται το δεύτερο σε σημασία βιομηχανικό βακτήριο εκκίνησης 
για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων μετά τον Lactococcus�� �act�s��. Το 
στέλεχος S. thermoph��us�� ���-�� 0040 που έχει απομονωθεί από ελληνικό παρα-
δοσιακό γιαούρτι παράγει μία βακτηριοσίνη�� την θερμοφιλίνη �. Πρόκειται για ένα 
πεπτίδιο 2.5 k�� με αντιμικροβιακή δράση έναντι αρκετών γαλακτικών βακτηρίων 
και βακτηρίων αλλοίωσης�� βάσει δε των ιδιοτήτων της μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως φυσικό συντηρητικό σε τρόφιμα που αποτελούν προϊόντα ζύμωσης. Υπάρχουν 
πολλές αναφορές για τις βακτηριοσίνες των γαλακτικών βακτηρίων εν γένει�� αλλά 
λίγα σχετικά είναι γνωστά για τις βακτηριοσίνες του Streptococcus�� thermoph��us��.

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι κατ΄αρχήν ο εντοπισμός και η απομόνωση�� 
και στη συνέχεια η περαιτέρω τμηματική ανάλυση της περιοχής ��p ������������-
��k� p�p������� του S. thermoph��us�� ���-�� 0040.

Χρησιμοποιήθηκαν οι γνωστές γονιδιωματικές αλληλουχίες τριών στελεχών 
Streptococcus�� thermoph��us�� στις οποίες έχει εντοπισθεί �n s�����co η περιοχή ��p 
������������-��k� p�p������� που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή πεπτιδίων 
αναλόγων βακτηριοσίνης και ανοσίας της θερμοφιλίνης και υποστηρίζεται από 



�0

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

�1

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

σύστημα αίσθησης απαρτίας τριών συστατικών. Συγκεκριμένα�� εντοπίσθηκαν 
οι συντηρημένες περιοχές που περικλείουν κάθε λειτουργική περιοχή�� σχεδιά-
σθηκαν πριμοδοτικά μόρια βάσει αυτών και ενισχύθηκαν αντίστοιχες περιοχές 
σε υπόστρωμα γονιδιωματικού ��� του S. thermoph��us�� ���-�� 0040. Προέ-
κυψαν τέσσερις περιοχές με μεγέθη παρόμοια των αντίστοιχων S. thermoph��us�� 
�M�9 και κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλο φορέα. Τα πρώτα πειράματα εύρε-
σης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας έδειξαν ότι πρόκειται για περιοχή με ικα-
νοποιητική ώες ισχυρή ομολογία�� τόσο με αυτό της παραγωγής βακτηριοσινών�� 
όσο και με το σύστημα αίσθησης απαρτίας. Προβλέπεται στη συνέχεια η ταυτο-
ποίηση των γονιδίων βιοσύνθεσης βακτηριοσινών�� η υπερέκφραση πρωτεϊνών 
που συμμετέχουν στο τελευταίο�� καθώς και η κατασκευή μεταλλαγών του S. 
thermoph��us�� ���-�� 0040 που δεν παράγουν την θερμοφιλίνη. 

λέξεις-κλειδιά:	Streptococcus�� thermoph��us��, θερμοφιλίνη

AMPLIFICATIoN AND CLoNING oF ThE LAB STREPTOCOCCUS 
THERMOPHILUS ACA-DC 00�0 BLP REGIoN

Anastassios Vassiliadis1, Anastasios Aktypis2,  
Efstathios hatziloukas1 & Amalia – S. Afendra1

1Un�vers���ty of Ioann�na, Department of B�o�og�ca� App��cat�ons�� and Techno�ogy
2Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Food Sc�ence and Techno�ogy

Streptococcus�� thermoph��us�� �� � ������ ����� �������u� ������ �������������� u���� �� 
��� ���u����u�� �� ��gu�� ���� ��-������� ����� ‘‘���k���’’ ������� �.g. ���������� 
g�u��` ���� g����. �� �� ������������ ��� ������� ���� ��p������ ����u������ ������ 
������� ����� Lactococcus�� �act�s��. S. thermoph��us�� ������ ���-�� 0040�� ��������� 
���� ������������ G���k ��g�u���� p����u��� � ����������� ������ ������p����� 
��� �� ������������� ���p�u��� p�p����� �� 2.5 k�� ���� �� ������ �g����� ������� 
��� ���� ����� �p����g� ��������. �u� �� ��� p��p������ �� ��� �� ������������ �� 
� p�������� ���p�����������. M��� ��p���� ���������g ��� ������������ ��� 
����������� �u� ���������� ������ �� k��w� ���u� Streptococcus�� ������������. ��� ��� 
�� ���� ��u��� �� ��� ���������� ��� ��������� ���� ��� �u����� ���p-��-���p �������� 
�� ��� ��p ������������-��k� p�p������� ���u� �� S. thermoph��us�� ���-�� 0040.

��� ���p������� g����� ��qu����� �� ����� Streptococcus�� thermoph��us�� ������� ���� 
���� u������ �� w���� ��� ��p ������������-��k� p�p������� ��g����� ���p������� ��� ��� 
p����u����� �� ������������-��k� p�p������ ���� ���u���� p������� ���� �upp������ �� 
� �����-���p����� qu��u� ������g �������� ��� ���� �������� �n s�����co. �� �p���fi��� 

��� ���������� ��g���� fl��k��g ���� �u�������� ���u� ���� ���� ���������� p������ 
w��� �����g���� �� ���� ���������g�� ���� u���� ��� ��� ��p��fi������ �� ������� 
��g���� ���� S. thermoph��us�� ���-�� 0040 g������ ���. ��u� ��g���� �� �xp������ 
��z� w��� ��p��fi��� ���� ������� �� �pp��p����� �������. ��� fi��� ��qu���� ���u��� 
���w��� � ��g��fi���� ������g� �� ��� ���������� Streptococcus�� thermoph��us�� ��p 
��qu����� �� ����������� p����u������� �� w��� �� �� ��� qu��u� ������g ������. 
��� ��x� g���� ��� ��� �������fi������ �� ��� ����������� ������������ g������ ��� 
�����xp������� �� p������� �������u���g �� ��� Q��� �� w��� �� ��� ������u����� �� S. 
thermoph��us�� ���-�� 0040 �u����� ���� ��� ��� ��������z� ������p����� �.

Keywords:	Streptococcus�� thermoph��us��, thermoph���n

ΥΔΡοΓονοΤΡοφιΚΗ ΑΠονιΤΡοΠοιΗΣΗ ΠοΣιμοΥ νΕΡοΥ 

I.A. βασιλειάδου και Δ.β. βαγενάς 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Αγρίνιο, Σεφέρη 2, 30100, Tηλ.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172, 
e-ma��: dvagenas��@cc.uo�.gr

Η ύπαρξη νιτρικών στα αποθέματα του πόσιμου νερού αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η βιολογική 
απονιτροποίηση είναι η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών σε αέριο άζωτο πα-
ρουσία απονιτροποιητικών μικροοργανισμών υπό ανοξικές συνθήκες. Η υδρο-
γονοτροφική απονιτροποίηση είναι μία πολλά υποσχόμενη βιολογική μέθοδος 
απομάκρυνσης νιτρικών�� η οποία εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό κό-
στος και δεν επιβαρύνει το επεξεργασμένο νερό με παραπροϊόντα. Η υδρογο-
νοτροφική απονιτροποίηση πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων αυτότροφων 
μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν δότη ηλεκτρονίων το 
υδρογόνο και ως τελικό δέκτη τα νιτρικά για αναπνοή υπό ανοξικές συνθήκες. 

Η χρήση κατάλληλων απονιτροποιητικών μικροοργανισμών αποτελεί σημα-
ντικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας νερού. Επίσης�� η 
χρήση κατάλληλου πληρωτικού υλικού και κατάλληλης λειτουργίας των συστη-
μάτων αυτών επιτρέπει την επίτευξη μεγάλων ρυθμών απομάκρυνσης ρύπων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της υδρογονοτροφικής απονι-
τροποίησης πόσιμου νερού σε αντιδραστήρες αιωρούμενης ανάπτυξης και 
σταθερής κλίνης. Για τον εμβολιασμό των αντιδραστήρων χρησιμοποιήθηκε 
μικτή υδρογονοτροφική καλλιέργεια�� που προήλθε από τη μονάδα επεξεργα-
σίας υγρών αποβλήτων του δήμου Αγρινίου. 
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Πραγματοποιήθηκαν σειρές πειραμάτων για τη διεξοδική μελέτη της συμπεριφο-
ράς μικτής υδρογονοτροφικής καλλιέργειας και την καλύτερη κατανόηση των μη-
χανισμών της απονιτροποίησης μεμονωμένων υδρογονοτροφικών βακτηρίων σε 
αντιδραστήρες διαλείποντος έργου αιωρούμενης ανάπτυξης. Επίσης�� διεξήχθησαν 
πειράματα με μικτή καλλιέργεια σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης�� σε διάφορες 
λειτουργικές συνθήκες�� για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μεγέθους πληρωτι-
κού υλικού και του πιο αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας με γνώμονα τη μέγι-
στη απόδοση και την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων. Τέλος�� αναπτύχθηκαν 
μαθηματικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία της απονιτροποίησης σε 
αντιδραστήρες αιωρούμενης ανάπτυξης και σταθερής κλίνης�� υπό συνεχή και δια-
λείπουσα λειτουργία και για ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων νιτρικού αζώτου. 

Η μελέτη της συμπεριφοράς απονιτροποιητικών πληθυσμών σε διάφορες λει-
τουργικές συνθήκες�� μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός στο σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση συνθηκών�� με σκοπό τη μέγιστη απόδοση των συστημάτων 
υδρογονοτροφικής απονιτροποίησης. 

λέξεις	κλειδιά:	υδρογονοτροφική απονιτροποίηση, μαθηματικά μοντέλα, απονιτροποιητι-
κά βακτήρια 

hyDRoGENoTRoPhIC DENITRIFICATIoN oF DRINKING wATER 

I.A. Vasiliadou and D.V. Vayenas
Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management,

Un�vers���ty of Ioann�na, G. Sefer� 2, GR-30100 Agr�n�o, Greece
Te�.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172, e-ma��: dvagenas��@cc.uo�.gr

��� p������� �� �������� �� p������ w���� �������� �������u��� ��� �� ��� ���� 
��p������ p������� �� G����� �� w��� �� ���������������. �����g���� ��������-
fi������ �� ��� ����������� ���������� �� �������� �� �����g�� g�� ��u� �� ��� 
p������� �� ������������g �������� u����� ���x�� �����������. ������g������p��� 
��������fi������ �� � p�������g �����g���� ������� �� ������� ��������� w���� ��-
�u��� ��g� ������� ������� ��w ���� ���� ����� ��� ��������� �������� w���� w��� 
��� ������������. ������g������p��� ��������fi������ ��� �� ��������� �� ���u������� 
�u�����p��� ���������� w���� u�� ������g�� �� �� �������� ������ ���� �������� �� 
�������� �������� ����p���� ��� ���p������� u����� ���x�� �����������. 

��� u�� �� �u������ ������������g �������g������ �������u��� �� ��p������ ���-
�����g� �� ��� p������g �� w���� ��������� �������. ���������������� ��� u�� �� 

�u������ �upp��� ������ ���� �pp��p����� �p������g ����������� ��� ����� �� ��g� 
������� ����� �� p���u����� �� ����� �������.

��� ��� �� ���� ��u��� w�� �� �������g��� ��� ������g������p��� ��������fi������ �� 
p������ w���� �� �u�p������� g��w�� ���� p��k���-���� ��������. �������� w��� ��-
��u������ w��� � ��x��� �u��u�� �� ������������g ���������� w���� w�� ��������� ���� 
��u��g� ��k�� ���� ��� w����w���� ��������� p���� �� ��� ���� �� �g������� G�����.

� ������ �� �xp�������� w�� p��������� �� �x��������� ��u��� ��� �������u� �� � 
��x��� ������g������p��� �u��u�� ���� �� �u����� u����������� ��� ���������� �� 
������g������p��� ��������fi������ �� pu�� �u��u��� �� ������g������p��� �����-
��� w����� �u�p������� g��w�� ����� ��������. ��xp�������� w��� ���� �������� �u� 
�� p��k���-���� �������� w��� � ��x��� �u��u���� u����� �����u� �p������g ������-
������� �� ���������� ��� �p���u� ��z� �� ��� �upp��� ������ ���� ��� ���� �ff��-
���� �p������g ����������� w��� ��x��u� p���������� ���� ��� ����� �p������g 
p�������. ��������� ������������ ������� w��� �������p��� �� ��������� ��� p���-
��� �� ������g������p��� ��������fi������ �� �u�p������� g��w�� ���� p��k���-���� 
���������� u����� ����� ���� ������u�u� �p������g ����� ���� � w���� ���g� �� ��-
����� �����g�� ��������������.

��� ��u��� �� ��� �������u� �� ������������g p�pu������� �� �����u� �p������g 
����������� ��� �� u���� �� gu���� �� p������g ���� ���������� �� �p������g ���-
���������� �� ������ �� ������� ��� ��g���� p���������� �� ������g������p��� �����-
���fi������ �������.

Keywords:	hydrogenotroph�c den�tr�ficat�on, mode���ng, den�tr�fy�ng �acter�a 

βιολοΓιΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΠοΣιμοΥ νΕΡοΥ ΚΑι ΥΓΡων ΑΠοβλΗΤων

I.A. βασιλειάδου, Ε. Δέρμου, Κ.Α. Καρανάσιος, Χ.ν. οικονόμου,  
Α.Γ. Τεκερλεκοπούλου, Γ. Τζιώτζιος & Δ.β. βαγενάς 

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Αγρίνιο, Σεφέρη 2, 30100, Te�.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172, 

e-ma��: dvagenas��@cc.uo�.gr

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει σημαντική στροφή προς τα βιολογικά συστή-
ματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού�� καθώς υπερέχουν 
έναντι των φυσικοχημικών. Οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας�� είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον και εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις με χαμηλό κόστος. 
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Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ερ-
γαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστημάτων�� το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 
2002. Βασικό στόχο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστημάτων αποτε-
λεί η μελέτη μηχανισμών και η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη βέλτιστη χρήση 
ετερογενών βιολογικών συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών 
αποβλήτων. 

Για την απομάκρυνση των ρύπων εφαρμόζεται η αρχή της προσκολλημένης 
ανάπτυξης μικροοργανισμών με τη χρήση αντιδραστήρων σταθερής κλίνης. 
Οι αντιδραστήρες �εργαστηριακής και βιομηχανικής κλίμακας�� πληρώνονται 
με πληρωτικά υλικά�� όπως χαλίκια ή πλαστικά μέσα�� πάνω στα οποία προσκολ-
λώνται οι μικροοργανισμοί�� παρέχοντας έτσι την ικανότητα χειρισμού υψηλών 
υδραυλικών και οργανικών φορτίσεων. 

Τα συστήματα επεξεργασίας εμβολιάζονται με πληθυσμούς μικροοργανισμών 
που προέρχονται είτε από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είτε από 
ρυπασμένες περιοχές. Με διαδικασίες φυσικής επιλογής�� αναπτύσσονται πλη-
θυσμοί ικανοί να επιβιώνουν σε μη αποστειρωμένες συνθήκες.

Όσον αφορά το πόσιμο νερό μελετήθηκε η βιολογική απομάκρυνση αμμωνίας�� 
νιτρικών�� σιδήρου και μαγγανίου σε αντιδραστήρες. Οι ρύποι αυτοί συγκατα-
λέγονται στους πιο διαδεδομένους ρύπους των υπογείων και επιφανειακών 
νερών της Ελληνικής επικράτειας. Σχετικά με την επεξεργασία υγρών αποβλή-
των μελετήθηκε η βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων και βιο-
μηχανικών αποβλήτων που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμικών και 
φαινόλης. 

Νέο επιστημονικό πεδίο του Εργαστηρίου αποτελεί η μελέτη παραγωγής εναλ-
λακτικών καυσίμων�� όπως το βιοντίζελ�� που προέρχεται από φυτικά έλαια και 
ζωικά λίπη. Έως τώρα έχει πραγματοποιηθεί παραγωγή ελαίου από γλυκό σόρ-
γο�� με τη χρήση του ελαιογόνου μύκητα Mort�ere��a �s��a�e���na�� με ζύμωση ημι-
στερεάς κατάστασης.

Για όλες τις εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν πειράματα κινητικής και αναπτύ-
χθηκαν τα αντίστοιχα μαθηματικά μοντέλα για το σχεδιασμό και την πρόβλεψη 
της λειτουργίας των διεργασιών.

λέξεις	κλειδιά:	υγρά απόβλητα, πόσιμο νερό, συστήματα προσκολλημένης ανάπτυξης

wATER AND wASTEwATER BIoLoGICAL TREATMENT

I.A. Vasiliadou, Ε. Dermou, Κ.Α. Karanasios,  
Ch.ν. Economou, Α.G. Tekerlekopoulou,  

G. Tziotzios & D.V. Vayenas
Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management,

Un�vers���ty of Ioann�na, G. Sefer� 2, GR-30100 Agr�n�o, Greece
Te�.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172, e-ma��: dvagenas��@cc.uo�.gr

������ ��������� ���� ���� �� ��p������ �u�� �� ��� ��������� �� w����w���� 
���� p������ w���� ���� ��� u�� �� p�������������� ������� �� ��� u�� �� ���-
��g���� �������. �����g���� ��������� �������� ��� ��������������� ��������� 
���� ���u�� ��g� ������� ����� �� p���u����� ���� ��w �p������g �����.

���� p�p�� p������� ��� �������� ���������� �� ��� �������������� ������� ����-
�������� U��������� �� ���������� G�����. ��� ����� �������� ��j������ �� ��� ����-
������ �� ��� ��u��� �� ���������� ���� ��� �������p���� �� ��������g��� ��� 
��� �p���u� u�� �� ��������� g��w�� �����g���� ������� �� ��� ��������� �� 
p������ ���� w���� w�����.

��� p�����p�� �� ��������� g��w�� �� �������g������ �� �pp����� �� fix���-���� ��-
������. ��� �������� ������ ���� ����u������ ������� ��� p��k��� w��� �upp��� ��-
������ g����� �� p�������� �� w���� �������g������ ��� �������� ��u� p��������g ��� 
��p������� �� ��������g ���� ��g� ������u��� ���� ��g���� �������g�. 

��� ������� ��� ����u������ w��� p�pu������� �� �������g������ ���� ��� ��-
������� ���� ��u��g� ��k�� ���� w����w���� ��������� p����� �� p���u���� �����. 
W��� ���u��� ��������� p���������� p�pu������� ���� ��� ��p���� �� u�� ��� �p�-
��fi� p���u����� ��� �������p���.

��� ���������� ��u����� ��� �����g���� ������� �� ��������� ���������� ���� ���� 
���g����� ���� p������ w����. ����� p���u����� ��� ��� ���� ������ p���u�-
���� �� �u����� ���� g��u��� w����� �� G�����. ��g������g w����w���� ����������� 
��� ���������� ��u����� ��� �����g���� ��������� �� ����� ���� w����w���� ���� 
����u������ w���� ���� �������� ��g� �������������� �� ������u� ���� p������.

� ��w �������� fi���� �� ���������� �� ��� ��u��� �� ����������� �u�� p����u������� 
�u�� �� ������������ w���� ��� �� p����u���� ���� ��� �����������g���� p����u�-
���� �� ��� ���� �w��� ���g�u��� �� ����-������ ����� ������������ u���g ��� 
����g���u� �u�gu� Mort�ere��a �s��a�e���na.
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�� ��� ��� ����� �������� �pp����������� k������ �xp�������� ��� �����u����� ���� 
������������ ������� �������p��� �� ������ �� �����g� ���� p������� �p���u� p���-
����� �p�������.

Keywords:	was��tewater, dr�nk�ng water, attached growth s��ys��tems��

Type(a): ΑΠομoνωΣΗ ΚΑι ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμoΣ ΑζωΤοΔΕΣμΕΥΤιΚων 
βΑΚΤΗΡιων ΑΠο ΤΗ ΡιζοΣφΑιΡΑ ΣιΤΗΡων

βενιεράκη Α.1, Κεφαλογιάννη Η.2, Περγάλης  
Π.1, Χατζηπαυλίδης ι.2, Δήμου μ.1 και Π. Κατινάκης1* 

1Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,
2Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά οδός 75, Βοτανικός , Αθήνα

Ριζοβακτήρια του γένους Azos��p�r���um αποικίζουν τη ριζόσφαιρα σημαντικών 
για τη γεωργία καλλιεργειών προερχόμενα από ποικιλία συνθηκών ανάπτυξης 
και κλιματολογικών συνθηκών. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται σιτηρά χωρίς να 
έχει ερευνηθεί η παρουσία των Azos��p�r���um στις ρίζες τους. Για το λόγο αυτό�� 
έγινε προσπάθεια καταγραφής της παρουσίας και διάδοσής τους στο έδαφος�� 
την επιφάνεια και το εσωτερικό των ριζών�� διαφορετικών φυτών-ξενιστών 
�σκληρό σιτάρι�� μαλακό σιτάρι�� κριθάρι�� βρώμη�� και από διαφορετικές περιοχές 
της χώρας. Απομονώθηκαν 58 στελέχη αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων. Μετά 
την εκτίμηση της απόδοσης της αζωτοδέσμευσης�� χρησιμοποιώντας αέριο 
χρωματογράφο�� πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των 
στελεχών βασιζόμενη σε μορφολογικά χαρακτηριστικά�� βιοχημικές δοκιμές και 
ανάλυση �����G. Τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως A. �ras����ens��e�� A. ��poferum�� 
Azos��p�r���um �p. και Her�as��p�r���um s��p.

Τα στελέχη αξιολογήθηκαν ως προς την απόδοση της αζωτοδέσμευσης με τη 
μέθοδο αναγωγής του ακετυλενίου καθώς και την ενίσχυση του γονιδίου n�fH 
που κωδικοποιεί για την αναγωγάση της νιτρογενάσης. Τα στελέχη αυτά ταυτο-
ποιούνται βάση της αλλούχισης του 16� ���� γονιδίου. Περεταίρω�� μελετάται 
η παρουσία του γονίδιο της ινδολο-3-πυρουβικής δικαρβοξυλάσης ��pdC���� που 
κωδικοποιεί για ένα ενζυμο κλειδί που συμμετέχει στο μονοπάτι του ινδολο-3-
πυρουβικού οξέος στη βιοσύνθεση του ινδολο-3-οξικού οξέος �αυξίνη ΙΑΑ�� στα 
στελέχη του γένους Azos��p�r���um.

Φυλογενετική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα16� ���� γονίδια δείχνει 
ότι τα στελέχη αυτά ανήκουν στα είδη του γένους Azos��p�r���um �Azos��p�r���um 
�ras����ens��e, A. orys��ae, A. ��poferum�� ενώ διαπιστώθηκε ότι 4 από αυτά έχουν υψη-
λή ομολογία με το είδος Ps��eudomonas�� s��tutzer�.

λέξεις	κλειδιά:	αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, Azos��p�r���um, φυλογενετική ανάλυση, 
Ps��eudomonas�� s��tutzer�

Type(a):ISoLATIoN AND ChARACTERIzATIoN  
oF DIAzoTRoPhS FRoM whEAT RhIzoSPhERE.

Venieraki A.1, Kefalogianni I.2, Pergalis P.1,  
Chatzipavlidis I.2, Dimou M.1 and P. Katinakis1* 

1La�oratory of Mo�ecu�ar B�o�ogy,  2La�oratory of Genera� and Agr�cu�tura� M�cro��o�ogy
Dept. of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, Athens��

���z��������� �� ��� g��u� Azos��p�r���um ������z� ��� ���z��p���� �� �g������-
����� ��p������ ���p p����� �� �����u� g��w�� ����������� ���� ��������. ���� ��� 
k��w� �� p���� g��w�� p�������g ���z��������� ��G����� ��u� �� ����� ��p����� 
�� ��p���� p���� g��w�� ����/�� p���� ������. 

W� ��������� ���� �������fi��� �����g�� fix��g ������� �� ����z����p���� ����g ��� 
���u��� ��������� p�pu������ ����������� w��� ���z��p��� ������ ������� ���� ���� 
����� ����u�� �� �����u� �u��������� ������� �w����� ���� �p���g w������ ��� ���� 
���������� ���������� ���� fi�� ������ g��w��g ��g���� �� G�����. � ����� �� 58 ����-
z����p��� ������� w��� ���������. ������ �� ���p����g������ ����������� ���� ��-
���g�� ��� ��������� ������� w��� �������fi��� �� Azos��p�r���um �ras����ens��e, A. ��poferum, 
Azos��p�r���um �p., ���� Her�as��p�r���um �p.

��� ������� �� ��� �������� �� fix ��������g�� w�� ����u����� �� ��� ��������� ��-
��u����� ����� ���� ��� ��p��fi������ �� �����g����� ����u����� �n�fH�� g���. ����� 
������� ��� �u������� ������fi��� u���g 16� ���� g��� ��qu�����g. ��� p������� 
�� ��� �������-3-p��u���� ��������x����� g��� ��pdC���� ������g ��� � k�� ��z��� 
�� ��� �������-3-p��u��� ����� p���w�� �� �������-3-������ ����� ������ ���������-
��� �� Azos��p�r���um �p����� �� ���� �x�������. �����g������ �������� �� ��� 16� 
���� g��� ����������� ���� 15 �� ����� ����z����p��� ������� �����g �� ��� g��u� 
Azos��p�r���um �Azos��p�r���um �ras����ens��e, A. orys��ae, A. ��poferum�� ���� 4 w��� ������� 
�������� �� Ps��eudomonas�� s��tutzer�.

Key	words:	d�azotrophs��, Azos��p�r���um, Phy�ogenet�c ana�ys���s��, Ps��eudomonas�� s��tutzer�
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oΤΑν Η LISTERIA ΓνωΡιΣΕ ΤΗ φΕΤΑ ΚΑι ΑλλΕΣ ιΣΤοΡιΕΣ ΑΠο ΤοΤΑν Η  LISTERIA ΓνωΡιΣΕ ΤΗ φΕΤΑ ΚΑι ΑλλΕΣ ιΣΤοΡιΕΣ ΑΠο ΤοLISTERIA ΓνωΡιΣΕ ΤΗ φΕΤΑ ΚΑι ΑλλΕΣ ιΣΤοΡιΕΣ ΑΠο Το ΓνωΡιΣΕ ΤΗ φΕΤΑ ΚΑι ΑλλΕΣ ιΣΤοΡιΕΣ ΑΠο Το 
ΚΑθΗμΕΡινο ΤΡΑΠΕζι

φραγκίσκος Γαΐτης
ΕΤΑΤ Α.Ε., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 47, 172 37, Δάφνη-Αθήνα, f.ga�t�s��@etat.gr

Το φαγητό�� εκτός από απαραίτητο για την επιβίωση αποτελεί και ένα μέσο δια-
σκέδασης και ευχαρίστησης. Δυστυχώς�� αποτελεί και το αίτιο μεγάλου�� αν όχι του 
μεγαλύτερου�� αριθμού ασθενειών. Τα τμήματα ���k����g των βιομηχανιών τρο-
φίμων�� ασκούν πιέσεις για νέα προϊόντα�� με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής�� μεγαλύτε-
ρη ευκολία χρήσης�� ταχύτητα προετοιμασίας κλπ.�� προκειμένου να αυξήσουν το 
μερίδιο αγοράς και φυσικά τα κέρδη. Η συνθετότητα των νέων προϊόντων αλλά 
και οι αλλαγές στον τρόπο βιομηχανικής παραγωγής και προετοιμασίας στο σπίτι�� 
δημιουργούν νέα δεδομένα ως προς το μικροπεριβάλλον των μικροοργανισμών. 
Ενδογενείς �π.χ. αw�� p��� θρεπτικά συστατικά�� και εξωγενείς �π.χ. θερμοκρασία�� πα-
ράγοντες είναι κατά κάποιο τρόπο δεδομένοι στα απλά προϊόντα διατροφής και 
συνεπώς από τις τιμές τους και τα αντίστοιχα δεδομένα από τη φυσιολογία των 
μικροοργανισμών�� μπορούμε να προβλέψουμε τους μικροβιολογικούς κινδύνους 
και την πιθανή έκτασή τους. Στα σύνθετα όμως προϊόντα�� έρχονται σε επαφή επι-
μέρους συστατικά με διαφορετικό μικροβιακό φορτίο και διαφορετικές τιμές εν-
δογενών παραγόντων�� με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα περιβάλλοντα στα 
συνδετικά τους όρια �σημεία επαφής�� με απρόβλεπτες συνέπειες σε ζωντανούς 
οργανισμούς όπως οι μικροοργανισμοί. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των κα-
ταστάσεων που δημιουργούν οι νέες τάσεις στην παραγωγή τροφίμων�� αποτελεί 
μια μεγάλη πρόκληση για ένα σύγχρονο μικροβιολόγο τροφίμων.

whEN LISTERIA MET FETA ChEESE AND oThER SToRIES FRoM ThE 
EVERyDAy DIET

Fragiskos Gaitis
ΕΤΑΤ SA., 47 Ethn�k�s�� Ant�s��tas��eos�� Ave., 172 37, Dafn�-Athens��, f.ga�t�s��@etat.gr

����� �������� ����g ��������� ��� �u�������� �� �� ���� ��� �� ��� g���� p����u��� �� 
����. U�����u�������� �� �� ���� ��� ��u�� ��� ���� �� ��� ���������. ��� ���k����g 
����� �� ����� ����u������ pu� p����u�� ��� ��w p����u����� w��� �x�������� ����� ������ 
���� u���� qu��k p��p������� ���.�� �� ������ �� g�� � ��g��� ����� �� ��� ���k�� ���� 
�����qu����� ���� p��fi�. ��� ���p��x��� �� ��w p����u��� ���� ��� ����g�� �� 
����u������ p����u������� �� w��� �� ��� �� ��u�� p��p��������� ���� �������� � w���� 
��w ����������� ��� �������g������. �������� ��.g. �w�� p��� �u��������� ���� �x���-

��� ��.g ���p����u���� p����������� w���� �� ���� w��� ��� ���������� ��� ���p�� 
p����u����� �� ����������� w��� ���p������ ����� ���� ��� g��w�� p�������g� �� 
�������g�������� ����w� u� �� p������� ��� �x���� �� p������� ��������� ����g���. �� 
���p��x ������ ��.g �����w����� �����u� ��g��������� w��� ���ff����� ��������� ����� 
���� ���u�� ��� �������� p����������� ������� ���� ������� ���� w�� �������g ��w ��-
���������� �� ����� ������� ���ju��������� w��� u�p����������� �����qu����� ��� 
�����g ��g������ �u�� �� �������g������. U�������������g ���� ����������g ����� 
���u�������� p����u���� �� ��� ��w ������� �� ����� p����u����� ���� ����u�p������ �� 
� g���� �������g� ��� ������p����� ����� ����������g����.

ΣΥμμΕΤοΧΗ φωΣφοϊνοΣιΤιΔιων ΣΤιΣ λΕιΤοΥΡΓιΕΣ  
ΤοΥ ΠΡωΤοζωοΥ TETRAHyMENA

ντία Γαλανοπούλου
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας
Ζωγράφου, 15771 Αθήνα, e- ma��: ga�anopou�ou@chem.uoa.gr

οργανισμός-μοντέλο��� Tetrahymena thermophila.

Χρησιμοποιούνται�� εκτός από την T. thermoph��a αγρίου τύπου�� και μεταλλαγ-
μένα στελέχη που α�� δεν σχηματίζουν φαγοσώματα �T. thermoph��a Α2���� β�� δεν 
εκκρίνουν λυσοσωμικά ένζυμα �T. thermoph��a M�-1�� και γ�� δεν σχηματίζουν και 
δεν εκκρίνουν βλεννοκύστεις �T. thermoph��a ��281��.

Η αλληλούχιση του γονιδιώματος της Tetrahymena έχει ολοκληρωθεί [������ �� ��. 
�2006�� M�����u����� g����� ��qu���� �� ��� ������� Tetrahymena thermoph��a�� 
� ������ �uk�������� PLoS B�o�ogy 4�� 1620-1642]

Αντικείμενο έρευνας

Μελέτη της ρύθμισης λειτουργιών του οργανισμού από φωσφοϊνοσιτίδια: Φα-
γοκύτωση�� έκκριση λυσοσωμικών ενζύμων�� χημειοτακτισμός. Συμμετοχή των 
φωσφοϊνοσιτιδίων στην αναγέννηση των βλεφαρίδων του οργανισμού

μεθοδολογία��� Επισήμανση με [3Η]ινοσιτόλη και μελέτη των φωσφοϊνοσιτιδίων 
με ��� και ���� και των υδατοδιαλυτών φωσφορικών ινοσιτολών με χρωματο-
γραφία ανιονανταλλαγής. Μελέτη της έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού 
των φωσφοϊνοσιτιδίων �φωσφολιπάσης ��� κινασών��. Μελέτη δραστικότητας 
φωσφολιπάσης �. Υποκυτταρικός εντοπισμός φωσφοϊνοσιτιδίων με χρήση συ-
ζευγμάτων G��-πρωτεϊνικών υποτομέων που αναγνωρίζουν φωσφοϊνοσιτίδια

λέξεις-κλειδιά: Tetrahymena, φωσφοϊνοσιτίδια, κυκλοφορία μεμβρανών
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REGULATIoN oF TETRAHyMENA FUNCTIoNS By PhoSPhoINoSITIDES

Dia Galanopoulou
Un�vers���ty of Athens��, Department of Chem�s��try, La�oratory of B�ochem�s��try

Zografou, 15771 Athens��, Greecee-ma��:ga�anopou�ou@chem.uoa.gr

organism

��� ������� Tetrahymena thermoph��a: T. thermoph��a �U481.1 �w���� ��p����� T. ther-
moph��a �2 �p��g�������� �u�������� T. thermoph��a M�-1 ���z��� ��������� �u-
�������� T. thermoph��a 281 ��u������ ��������� �u������.

Tetrahymena G����� ��qu�����g ���g��� ��� ���� ���p������ [������ �� ��. 
�2006�� M�����u����� g����� ��qu���� �� ��� ������� Tetrahymena thermoph��a�� 
� ������ �uk�������� PLoS B�o�ogy 4�� 1620-1642]

�esearch: ����p������������ ����������� �� Tetrahymena �u�������: ���-g���-
������� ��������� ��z��� ����������� �������x��. ����p������������ �������-���� 
�� ����� ��g���������

Methods: ��u��� �� p���p������������� �� [3Η]�������� ��������g ���� ���/���� 
�������� ���� �� �������� p���p����� �� ����� �x����g� ��������g��p��. ��u��� 
�� g��� �xp������� �� p���p������������ p���p����p��� � ���� k������. ��u��� �� 
p���p����p��� � ��������. U�� �� G��-��/����� �������� ��� ��� ��u��� �� p���-
p������������ ������z����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ��������� ��u���g �������� 
���ffi�k��g ����u�����

Keywords:	Tetrahymena, phos��pho�nos���t�des��, traffick�ng

VIBRIO HARVEyI��� ΑΠομονωΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ 
ΚΑι μοΡιΑΚΗ ΤΥΠοΠοιΗΣΗ

Γιαγνίση μ.1,2, Αλέξη μ.ν.1, μπιτχαβά Κ.2, Αγγελίδης Π.3, Καλαμάκη μ.Σ.3, 
βάτσος ι.ν.3, νικολουδάκη Χ.1 και Αθανασοπούλου φ2.

1 Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό
2 Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το V��r�o harvey� είναι ένα θαλάσσιο είδος V��r�o που απομονώνεται συχνά και 
είναι φυσιολογικός κάτοικος του θαλασσινού νερού. Ανευρίσκεται ελεύθερο ή 
συνδεδεμένο με την εντερική μικροχλωρίδα των θαλάσσιων ζώων αλλά αποτε-

λεί και ένα σοβαρό παθογόνο των θαλάσσιων ιχθύων και ασπόνδυλων�� ιδιαίτε-
ρα της οικογένειας Penaeidae. Ταξονομικά συνδέεται στενά με τα βακτηρίδια 
V��r�o camp�e���� ���� V��r�o a�g�no�yt�cus��. Αυτός ο οργανισμός�� εντούτοις�� είναι 
εξαιρετικά δύσκολος να ταυτοποιηθεί λόγω της φαινοτυπικής του ποικιλομορ-
φίας. Οι μηχανισμοί παθογονικότητάς του δεν έχουν κατανοηθεί καλά και ίσως 
περιλαμβάνουν την ικανότητα να σχηματίζει βιοφίλμ�� την απαρτία αισθητήρια 
�qu��u� ������g���� τα εξωκυτταρικά προϊόντα και την αλληλεπίδραση με βα-
κτηριοφάγους. Το V��r�o harvey� απομονώθηκε από τον πρόνεφρο εκτρεφόμε-
νων ασθενών λαβρακίων�D�centrarchus�� �a�rax) και τσιπουρών �Sparus�� aurata�� 
σε αρκετές μονάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα�� ύστερα από χειρισμούς κα-
ταπόνησης ή σοβαρής παρασιτικής λοίμωξης.Οι ασθενείς τσιπούρες έδειξαν 
συμπτώματα ανορεξίας�� ακανόνιστη κολυμβητική συμπεριφορά�� σκούρο χρω-
ματισμό δέρματος��απώλεια λεπιών�� και έλκη στο δέρμα. Τα λαβράκια έδειξαν 
επίσης αιμορραγίες στην επιφάνεια του σώματος�� της κεφαλής και των σιαγό-
νων και μερικές φορές εξοφθαλμία Η επικράτηση του βακτηριδίου σχετίσθηκε 
με την εποχή και στα δύο είδη ιχθύων παρατηρούμενης το καλοκαίρι και το 
φθινόπωρο. Το λαβράκι είναι πιό ευαίσθητο στο βακτηρίδιο. Οι θνησιμότητες 
στο λαβράκι ξεπέρασαν το 50% σε μερικές περιπτώσεις. Τα απομονωμένα βα-
κτηρίδια χαρακτηρίστηκαν φαινοτυπικά και τυποποιήθηκαν μοριακά με αλλη-
λούχιση με την χρήση του M������q 500 16� ���� ��������� �������fi������ k�� 
��pp����� ������������ Κάποιες βιοχημικές ιδιότητες των απομονωμένων στελε-
χών V. harvey� που βοηθούν στην ταυτοποίηση και την διαφοροποίησή τους 
από το V. a�g�no�yt�cus�� συζητούνται

λέξεις	κλειδιά:V��r�o harvey�, τσιπούρα, λαβράκι

VIBRIO HARVEyI��� ISoLATIoN, ChARACTERIzATIoN  
AND MoLECULAR TyPING 

yiagnisis μ.1, 2, Alexis M. N.1, Bithava K.2, Angelidis P.3, Kalamaki M. S.3, 
Vatsos I. N.3, Nikoloudaki C.1 and Athanassopoulou F.2 

1 Ins��t�tute of Aquacu�ture, Nat�ona� Centre for Mar�ne Res��earch, Ag�os�� Kos��mas��, He���n�ko
2 Veter�nary Schoo�, Un�vers���ty of Thes��s��a�y 

3 Veter�nary Schoo�, Ar�s��tote��an Un�vers���ty, Thes��s��a�on�ca

V��r�o harvey� �� � ���qu����� ��������� ������ V��r�o �p������� ���u��� ���������� 
�� ���w����. �� �� ��u��� �� ����-�����g �� ����������� �� ��� ���������� �����fl��� 
�� ������ ������� �u� �� �� ���� � �����u� p����g�� �� ������ fi�� ���� �������-
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�������� p�����u����� p��������. ��x���������� �� ������� �������� �� V. camp�e���� 
���� V. a�g�no�yt�cus��. ���� ��g������� ��w������ �� �x������� ���ffi�u�� �� ��������� 
����u�� �� �� p������p�� ����������. ��� p����g������� ���������� ��� ��� w��� 
u����������� ���� ����� ������� ��� ������� �� ���� ���fi����� qu��u� ������g�� 
�x�������u��� p����u��� ���� ����������� w��� ��������p��g��. V��r�o harvey� w�� 
��������� ���� ����� k������� �� ������� ���������� ��u��p��� ��� ���� �D�centra-
rchus�� �a�rax) ���� g�������� ��� ����� �Sparus�� aurata�� �� ������� fi�� ����� ��-
������ �� G����� ����� ������ ��������g� �� ������ p������� ���������. ��������� ��� 
����� ���w��� ���p���� �� �����x���� ������� �w�����g �������u��� ����k��-
��g �� ��� ����� ����u��� ���� �� ������ ���� u����� �� �k��. ��� ���� ���w��� ���� 
���������g� �� ����� �u������� ����� ���� j�w��� ���� ���� ����� �x�p��������. 
��� p��������� �� ��� �������u� w�� �������� �� ������ �� ���� fi�� �p����� ��-
�u����g �� �u���� ���� ����. ��� ���� �� ���� ��������� �� ��� �������u�. M������-
���� �� ��� ���� �x�������� 50% �� ���� �����. ��� ��������� �������� w��� ����-
������z��� p������p������ ���� ���� �����u����� ��p��� �� ��qu�����g u���g ��� 
M������q 500 16� ���� ��������� �������fi������ k�� ��pp����� ������������ ���� 
����������� p��p������ �� �u� V. harvey� �������� ���� ���p ��� �������fi������ ���� 
���ff����������� ���� V. a�g�no�yt�cus�� ��� �����u�����.

Key	words:V��r�o harvey�, s��ea �ream, s��ea �as��s��

TΑΞινομιΚΗ μΕλΕΤΗ βΑΣιΔιομΥΚΗΤων ΤΗΣ ΕλλΑΔΑΣ.  
ΑΠομονωΣΗ ΣΤΕλΕΧων ΚΑι ΑΞιολοΓΗΣΗ ΤοΥΣ ωΣ ΠΡοΣ ΤΗ 
λιΓνινολΥΤιΚΗ ιΚΑνοΤΗΤΑ

ζ. Γκόνου-ζάγκου, Ε. Καψανάκη-Γκότση, Δ. φλούδας, Α. Σεργεντάνη, 
 Χ. Αντύπα, Ε. Ρηγοπούλου, Γ. μπαρδαμάσκος, Σ. Καρακίτσου

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,  
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Η αξιοποίηση των Βασιδιομυκήτων σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές παρουσι-
άζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον�� ενώ είναι περιορισμένος ο αριθμός των ειδών που 
έχουν μελετηθεί για την ενζυμική τους δραστικότητα. Η βιοποικιλότητα των 
μυκήτων στην Ελλάδα προσφέρεται ως μια πλούσια και ανεξερεύνητη πηγή 
στελεχών με αξιοποιήσιμες ιδιότητες. 

Η μελέτη της βιοποικιλότητας των Βασιδιομυκήτων αποτελεί ένα από τα βα-
σικά αντικείμενα της ομάδας Μυκητολογίας�� στο Τμήμα Βιολογίας. Η έρευνα 
στους μακρομύκητες πραγματοποιείται κυρίως σε δασικά οικοσυστήματα της 

Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας καθώς και σε λιβάδια�� αγροοικοσυστήματα�� 
αστικά περιβάλλοντα κ.α. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα μελετών για την αξιο-
λόγηση επιλεγμένων στελεχών Βασιδιομυκήτων ως προς το λιγνινολυτικό τους 
δυναμικό. Μία γρήγορη και ευρέως διαδεδομένη μέθοδος είναι ο αποχρωμα-
τισμός από τους μύκητες της συνθετικής χρωστικής ���� �-478 σε στερεά θρε-
πτικά υποστρώματα�� που θεωρείται ότι παρέχει μία αξιόπιστη ένδειξη της λι-
γνινολυτικής τους ικανότητας.. Από ένα σύνολο 214 στελεχών Βασιδιομυκήτων 
που απομονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια και δοκιμάστηκαν με την παρα-
πάνω μέθοδο�� 61 στελέχη παρουσίασαν αξιοσημείωτη λιγνινολυτική ικανότη-
τα και ανήκουν στα γένη Agrocy�ε, Bjerkanderα, Cerrena, C��tocy�e, Cor�o�ops���s��, 
Cys��toderma, Daeda�ea, Fomes��, Ganoderma, Gymnop��us��, Hypho�oma, Lent�ne��us��, 
Maras��m�e��us��, Pane��us��, Phe���nus��, Pho��ota, P�eurotus��, Po�yporus��, Trametes�� και 
Xeru�a. Είναι σημαντικό ότι ορισμένα είδη δεν έχουν απομονωθεί προηγούμενα 
σε καθαρή καλλιέργεια ή/και η λιγνινολυτική τους ικανότητα καταγράφεται για 
πρώτη φορά παγκοσμίως. 

 Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλιεργειών Μυκήτων ���UM 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

λέξεις	κλειδιά	: Βασιδιομύκητες, Ελλάδα, λιγνινολυτική ικανότητα.

ΤAXoNoMIC STUDy oF ThE BASIDIoMyCETES IN GREECE.ISoLATIoN oF 
STRAINS AND EVALUATIoN oF ThEIR LIGNINoLyTIC PoTENTIAL

z. Gonou-zagou, E. Kapsanaki-Gotsi, D. Floudas, A. Sergentani, C. Antypa, 
E. Rigopoulou, G. Bardamaskos, S. Karakitsou

Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Eco�ogy & Sys��temat�cs�� 
Panep�s��t�m�oupo��, GR-157 84, Athens��

��� �xp��������� �� ��������������� �� �����������g���� �pp��������� �� p�����u-
����� ����������g�� �����ug� ��� �u���� �� �p����� k��w� ��� ����� ��g��������� 
�������� �� ���������� ��������. ��� ������������� �� �u�g� �� G����� �� p���������� � 
���u���� ���� u������xp������ ����u��� ��� ��� ��������� �� ������� w��� �p���fi� 
������.

��� ��u��� �� ��� ������������� �� ��������������� �� ��� �� ��� ���� ��j������� 
��� ��� g��up �� M�����g��� �� ��� �����g� ��p�������. ��� �������� �� ��� 
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������������ �� �������� �u� ������ �� ��� ������ ���������� �� ��� ������� ���� 
��u����� G����� ���� �������������� �� g������������ �g�������������� �� u���� ��-
����� ���.

��� ����u����� �� ��������� ������� �� ��������������� ��� ����� ��g��������� p�-
������� �� � ���u�� �� ������� ��u������� ��� ����u����� �� ���� p�����������. ��� ��p��� 
���� w������ u���� ������� �� ��� ���������z����� �� ��� ��������� ���� ���� �-478 
�� ������ ������ �� ��� �u�g��� w���� �� ������������ �� � �������� ����������� �� ����� 
��g��������� ��������. �� ������� 214 ������� �� ��������������� ���� ���� ��������� 
�� pu�� �u��u�� ���� ���� ���� ������� w��� ���� �������. �� w�� ��u��� ���� 61 
������� ���� �x�������� � �����k���� ��g��������� �������� ���� ���� ��� ��p������-
��g �p����� �� ��� g����� Agrocy�ε, Bjerkanderα, Cerrena, C��tocy�e, Cor�o�ops���s��, 
Cys��toderma, Daeda�ea, Fomes��, Ganoderma, Gymnop��us��, Hypho�oma, Lent�ne��us��, 
Maras��m�e��us��, Pane��us��, Phe���nus��, Pho��ota, P�eurotus��, Po�yporus��, Trametes�� και Xer-
u�a. �� �� ��p������ ���� ���� �p����� w��� ��������� ��� ��� fi��� ���� �� pu�� �u�-
�u�� ����/�� ����� ��g��������� �������� �� ��p������ ��� ��� fi��� ���� w�����w����.

��� ��� ������� ���� ���� ���p������� �� ��� ���UM �u��u�� ���������� �� �u�g� 
�� ��� U��������� �� ������.

Key	words	:	Bas���d�omycetes��, Greece, ��gn�no�yt�c potent�a�.

PoSTER TyPE (B) ΡΥθμιΣΗ ΤΗΣ ΕνΔοΚΥΤωΣΗΣ ΤοΥ μΕΤΑφοΡΕΑ 
ΠοΥΡινων UAPA μΕΣω οΥβιΚοΥιΤινιωΣΗΣ ΣΕ ΑΠοΚΡιΣΗ ΠΑΡοΥΣιΑ 
ΥΠοΣΤΡωμΑΤων ΚΑι ΑμμωνιΑΚων ιονΤων

Χ. Γουρνάς, Σ. Αμίλλης, Α. βλαντή & Γ. Διαλλινάς
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, e-ma��: d�a���na@��o�.uoa.gr

Η πρωτεΐνη U�p� αποτελεί έναν λεπτομερώς χαρακτηρισμένο μεταφορέα ου-
ρικού οξέος-ξανθίνης στον As��perg���us�� n�du�ans��. Η de novo σύνθεση της πρωτεΐ-
νης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκβλάστησης και παραμένει�� απου-
σία πουρινών�� σε βασικά επίπεδα έκφρασης κατά τη διάρκεια της αύξησης. Οι 
πουρίνες μέσω της οξείδωσής τους σε ουρικό οξύ επάγουν την μεταγραφική 
έκφραση του uapA�� σε αντίθεση με τα αμμωνιακά ιόντα ή τη γλουταμίνη�� τα 
οποία την καταστέλλουν πλήρως. Από προηγούμενες μελέτες έχει αποδειχτεί 
ότι η παρουσία αμμωνιακών ιόντων οδηγεί εκτός από τη μεταγραφική αναστο-
λή και σε ενδοκύτωση του U�p� και τελικώς σε αποδόμηση στα χυμοτόπια. 
Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα που υποστηρίζουν 

ότι η ενδοκύτωση του μεταφορέα ενεργοποιείται και ενισχύεται�� τόσο από τα 
αμμωνιακά ιόντα�� όσο και από τα φυσιολογικά υποστρώματα του μεταφορέα�� 
σε συγκεντρώσεις αντίστοιχες με το K� των εκάστοτε ουσιών�� ανεξάρτητα αν 
αυτά αποτελούν μόρια καταβολισμού. Η ενδοκύτωση της πρωτεΐνης και στις 
δύο περιπτώσεις πραγματοποιείται μέσω ουβικουιτινίωσης στην οποία συμμε-
τέχουν η λιγάση της ουβικουιτίνης �u�� και η λυσίνη 572 στο καρβοξυτελικό 
άκρο του U�p�. Η σηματοδότηση για την επαγωγή της ενδοκύτωσης από τα 
υποστρώματα φαίνεται να εξαρτάται από τη λειτουργικότητα του μεταφορέα�� 
σε αντίθεση με τα αμμωνιακά ιόντα όπου η ενδοκύτωση πραγματοποιείται και 
για μη λειτουργικά μόρια. Ο μηχανισμός ενδοκύτωσης γενικότερα εμφανίζεται 
ανεξάρτητος από μεταγραφικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την σύνθεση των 
πρωτεινών του καταβολισμού πουρινών. Τέλος�� κατά την ταυτόχρονη παρου-
σία λειτουργικών και μη U�p� μορίων�� η παρουσία υποστρώματος οδηγεί σε 
ενδοκύτωση�� γεγονός που υποδεικνύει δυνατότητα ολιγομερισμού των U�p� 
μορίων. Το φαινομενικό παράδοξο της παράλληλης επαγωγής της μεταγραφι-
κής έκφρασης και της επιτάχυνσης ενδοκύτωσης της πρωτεΐνης από τα υπο-
στρώματά της φαίνεται να αποτελεί ένα μηχανισμό ρύθμισης των ενδοκυτταρι-
κών επιπέδων του ουρικού οξέος�� μορίου που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του 
μύκητα με το διττό του ρόλο ως προ-και αντιοξειδωτική ουσία.

PoSTER TyPE (B) SUBSTRATE- AND AMMoNIUM-INDUCED  
ENDoCyToSIS DowN-REGULATE ThE UAPA PURINE  
TRANSPoRTER ThRoUGh UBIqUITINATIoN

C. Gournas, S. Amillis, A. Vlanti and G. Diallinas
Facu�ty of B�o�ogy, Department of Botany, Un�vers���ty of Athens��, Greece,  

e-ma��: d�a���na@��o�.uoa.gr

U�p� �� � w���-��u������ u��� �����-x������� p������� �� As��perg���us�� n�du�ans��. De 
novo ��������� �� U�p� ��k�� p���� ��u���g g���������� ������ �� ��� ������� 
�� pu������� ������� �� ����� ������ ��u���g ��g������� g��w��. �u������� ����ug� 
����� �x�������� �� u��� ������� ����u�� uapA ��������p������ w���� ������u� �� 
g�u������ ������� ��p������ U�p� ���������. W� ���� ���w� p�����u��� ���� 
������u� ������ �� U�p� ������������ ���� ���u���� ���g���������. �� ���� w��k 
w� ���w ���� U�p� ������������ �� ��������� �� ��� p������� �� p�������g���� 
�u��������. W� ��������� ��������� ���� ���� ������u�- ���� �u�������-��-
��u���� ������������ �� U�p� ���p���� �� � �u��� �u�������� �u�� u��qu���� ��g����� 
��� p������� �� ���572 �� ��� �-���� �� U�p��� ���� de novo p������ ���������. 
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�u������� �������������� ����� �� ��� K� ��� �uffi����� �� p������ ������������. 
�u�������-����u���� ������������ �� ���� p���������� �� ������� ���-��������z���� 
pu���� �����gu�� �����p������ �� U�p��� �u� ��� �� pu����-�������� ���u��� ��� 
����g������ �� U�p�. ���������� u��� ����� ����u��� p���� ��� ��� �������u�� � ��g-
��� ��� ��� �����p����� ���w� ��gu������ ���� ��� �u�������-����u���� ������������ 
�� ���� �����p������� �� ��� ��������p������ ����u��� u���������g pu���� �����p��� 
���� ����������. U�p� �u����� w��� �������� �p���fi���� �� k������ p��fi�� ���w��� 
���� ������������ �� �����p��� ��������-���p��������� ��g���g����� �� ��� ���� ���� 
�������� �����u��� ��� ‘���������’ �� �u�������-����u���� ���������z������� �u� ��� 
�� ������u� ����u���� ������������. ��������� �� ��� ���u������u� p������� �� � 
�u�������� U�p� ��p��� ���-�u�������� U�p� �����u��� ��� ���� �� �u�������-
������������ �n trans���� �ugg�����g ���� U�p� �����u��� ��g�� ���g�����z�. �u� 
���u��� ���� �� p������ �� �pp����� p������x �� u��� ����� ����u��� ��� de novo 
��������� �� U�p� �u� �� ��� ���� ���� ����������� ��� �u�� ����. � fi�� ������� 
�� ��� �w� p�������� ����� �� ��gu���� ����u��� ������ �� u��� ������� � ���������� 
���� ��� �ff��� �u�g�� ���� ����ug� ��� ���u��� ���� �� � p��- �� �� ����-�x������ 
�����u��.

ΑΠοΚΡιΣΗ βΕνθιΚων βιοΚοιΚωνιων βΑθιΑΣ θΑλΑΣΣΑΣ  
ΣΕ ΤΕΧνΗΤΗ ιζΗμΑΤΑΠοθΕΣΗ ΣΕ ΔΥο ΔιΑφοΡΕΤιΚΕΣ ΤοΠοθΕΣιΕΣ

E. Γοντικάκη1,2, D.J. Mayor1, Π.N. Πολυμενάκου3, U. witte1

1Ocean�a�, Schoo� of B�o�og�ca� Sc�ences��, Un�vers���ty of A�erdeen, A�erdeen, AB41 6AA, 
Scot�and, 2The Scott�s��h As��s��oc�at�on for Mar�ne Sc�ence, Duns��taffnage Mar�ne La�oratory, 

O�an, PA37 1QA, Scot�and, 3Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,  
Ηράκλειο, Κρήτη, 71003, Ελλάδα

Φυτοπλαγκτό�� περιττώματα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών καθώς και άλλες 
μορφές οργανικού υλικού�� που συνολικά συστήνουν τα φυτοκατάλοιπα�� βυθί-
ζονται στη βαθιά θάλασσα αποτελώντας τροφή για πολλούς βενθικούς οργα-
νισμούς. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατάληξη των φυτοκατάλοιπων 
αυτών σε βαθιά υπο-αρκτικά και εύκρατα ιζήματα στο στενό μεταξύ των νησι-
ών ����� και ��������� ������ και στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω πειραμάτων 
παρακολούθησης σεσημασμένου με 13� οργανικού υλικού. Το ��� θεωρείται 
ένα μεσοτροφικό περιβάλλον με θερμοκρασία πυθμένα που δεν ξεπερνάει 
τους 0 ο� �� ενώ η Ανατολική Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ολιγοτροφική με θερ-
μοκρασία πυθμένα να προσεγγίζει τους 13 ��. Τα συγκεκριμένα πειράματα θα 
προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς πα-

ράγοντες που καθοδηγούν τον βιολογικά σχετιζόμενο κύκλο του άνθρακα και 
θα επεκτείνουν τη γνώση μας πάνω στη βραχυπρόθεσμη ανοργανοποίηση του 
άνθρακα σε υπο-αρκτικά και εύκρατα ιζήματα. 

Η τεχνητή ιζηματαπόθεση πραγματοποιήθηκε προσθέτοντας σεσημασμένα με 
13� διάτομα σε πυρήνες ιζήματος�� οι οποίοι είχαν συλλεχθεί από βάθος 1000 
μέτρων στο ��� και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθετοι πυρήνες χωρίς προ-
σθήκη σεσημασμένου υλικού χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση. Οι πυρήνες 
επωάσθηκαν σε θερμοκρασία πυθμένα για 6 ημέρες. Η απόκριση της βενθι-
κής κοινωνίας στην απόθεση του φυτοπλαγκτού χαρακτηρίστηκε μέσω της 
αναπνοής �συγκέντρωση 13��2 και κατανάλωση οξυγόνου���� της κατανάλωσης 
σεσημασμένου υλικού από τη βενθική μακροπανίδα και ενσωμάτωσης 13� σε 
βακτηριακό ιστό. Η βακτηριακή απορρόφηση μετρήθηκε έμμεσα από την εν-
σωμάτωση του 13� σε βακτηριακά φωσφολιπίδια ��������. 

λέξεις-κλειδιά:	Βαθιά θαλάσσια ιζήματα; Απόκριση βιοκοινωνιών, Πειράματα επώασης, 
Βιογεωχημικοί κύκλοι 

DEEP-SEA BENThIC CoMMUNITy RESPoNSE To A SIMULATED 
SEDIMENTATIoN EVENT IN Two CoNTRASTING SITES

E. Gontikaki1,2, D.J. Mayor1, P.N. Polymenakou3, U. witte1

1Ocean�a�, Schoo� of B�o�og�ca� Sc�ences��, Un�vers���ty of A�erdeen,  
A�erdeen, AB41 6AA, Scot�and, 2The Scott�s��h As��s��oc�at�on  

for Mar�ne Sc�ence, Duns��taffnage Mar�ne La�oratory, O�an, PA37 1QA, 
 Scot�and, 3He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Herak��on,  

Crete, 71003, Greece (po�ymen@her.hcmr.gr)

�����p���k����� ������ p������ ���� ����� ��g���� ���������� ������������ k��w� 
�� p�����������u��� ���w�� ���k ���� ��� ����p ��� ���� ����� �� ����� ��� � ���g� �� 
��g������. ��� ���� �� p�����������u� �� ����p ��� �u�-������ ���� ���p����� �����-
����� w�� �������g����� �� ��� �����-��������� ������� ������ ���� �������� M����-
��������� ���.M����� �� ����� �� 13� pu���-����� �xp��������. ��� �����–����-
����� ������� �� ������������ �������p��� w��� ������ w���� ���p����u�� �� 0�� 
�� ����w�� w���� �������� M������������ �� �x������� ���g����p��� w��� ������ 
w���� ���p����u�� �������g 13 ��. ���� ��u��� w��� p������� �u����� ����g�� �� ��� 
������������� p��������� ���� ������ �����g������ ���������� ������ ������g ���� 
w��� ������� �u� k��w����g� �� �����-���� ������ ����������z����� p�������� 
�� �u�-������ ���� ���p����� ����������. 
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� p�����������u� �������������� ����� w�� ���u������ �� �������g 13�-��������� ����-
���� �� ��p������ ��������� ����� ���������� ���� 1000 � �� ��� ��� ���� ��.M���. 
������������ ����� w����u� ��� ���������� �� �������� w��� ����������� �� ��������. 
��� ����� w��� ���u������ �� ������� ���p����u�� ��� 6 �����. ��� ���p���� �� 
��� ������� ����u���� �� ��� ������� ���������� w�� ��������� �� ����� �� ���p�-
������ ����u�u������ �� 13��2 �� ��� ��������g w���� ���� �x�g�� ����u�p�������� 
up��k� �� ��� 13�-����� ���� ������� ��u�� ���� �����p������� �� 13� ���� �����-
���� ����u�. ��������� up��k� w�� ����u������ ����������� �� ����u���g ��� �����p�-
������ �� 13� ���� ��������� p���p���p���� ��������. 

Keywords:	Deep-s��ea s��ed�ments��; Commun�ty res��pons��es��, Incu�at�on exper�ments��, 
B�ogeochem�ca� cyc�es�� 

μοΡιΑΚΗ μΕλΕΤΗ ΣΤΕλΕΧων phanerohaeTe chrysosporiuM 
ΚΑι pleuroTus osTreaTus  ΣΤΗν βιολοΓιΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΚΑι 
ΑΞιοΠοιΗΣΗ ΥΓΡων ΑΠοβλΗΤων ΕλΑιοΥΡΓιΑΣ

Αθηνά Γκουντοπούλου, Αντώνιος Κριμιτζάς, μιλτιάδης Α. Τύπας
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

Πανεπιστημιούπολη 15701 Αθήνα, e-ma��: matypas��@��o�.uoa.gr

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για το περιβάλλον στις χώρες όπου 
παράγεται ελαιόλαδο είναι η αποικοδόμηση των υγρών αποβλήτων ελαιουρ-
γείων �ΥΑΕ�� καθώς περιέχουν τοξικά φαινολικά κατάλοιπα και σημαντικές πο-
σότητες κυτταρίνης και λιγνινοκυτταρίνης. Επειδή η αποδόμηση αυτών των μο-
ρίων γίνεται στη φύση από μύκητες λευκής σήψης�� οι έρευνες εστιάστηκαν σε 
στελέχη των ειδών P�eurotus�� os��treatus�� και Phanerochaete chrys��os��por�um�� καθώς 
οι μεν παράγουν λακκάσες και υπεροξειδάσες του μαγγανίου και οι δε υπερο-
ξειδάσες του μαγγανίου και λιγνινο-υπεροξειδάσες. Πέντε στελέχη των ειδών 
αυτών επιλέχθηκαν λόγω της αυξημένης ικανότητας τους να αποικοδομούν 
τα υγρά απόβλητα ελαιουργείου�� για περαιτέρω μελέτη. Αφού επιβεβαιώθηκε 
η ταυτότητά τους και η ταξινομική τους θέση με ανάλυση των αλληλουχιών 
έξι γονιδίων ����1-5.8�-ΙΤ�2�� 28��� �G��� �en��� rp�2 και rns���� ακολούθησε η μελέτη 
της ανάπτυξης των μυκητιακών στελεχών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ΥΑΕ 
καθώς και χημικά καθορισμένα θρεπτικά μέσα και πραγματοποιήθηκαν ενζυ-
μικοί προσδιορισμοί. Παράλληλα�� έγινε η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός 
γονιδίων του συστήματος αποτοξικοποίησης των ειδών αυτών�� με έμφαση στα 
γονίδια των λακκασών �pox�1��� pox2�� pox�3�� s��s��pox�3��� s��s��pox�3��� υπεροξειδα-
σών μαγγανίου �mnp1��2��3��4�� για P. os��treatus���� και υπεροξειδασών της λιγνίνης 

���p�������������������G�����J����� για P. chrys��os��por�um�� τα οποία γονίδια ανακτήθηκαν από 
αντίστοιχες τράπεζες ���� που κατασκευάστηκαν γι αυτό το λόγο. Ορισμένα 
από τα γονίδια αυτά �pox2 και ��p���� ��p��� κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλους φο-
ρείς και χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό και γενετική τροποποίηση 
των μυκήτων που δεν τα φέρουν�� ενώ άλλα χρησιμοποιήθηκαν για την κατα-
σκευή αδρανοποιημένων στελεχών με την τεχνολογία φουρκέτας �συνεργα-
σία με Εργαστήριο καθ. Ν.Πανόπουλου��. Τέλος�� εξειδικευμένοι νέοι εκκινητές 
εμπλουτισμού βοήθησαν στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση του γονιδι-
ακού προϊόντος λακκασών και υπεροξειδασών μαγγανίου εντός κατσίγαρου�� 
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες �q��-���; Q-�����. 

λέξεις	κλειδιά	: απόβλητα ελαιουργείων, λακκάσες, υπεροξειδάσες του μαγγανίου, λιγνινο-
υπεροξειδάσες, έλεγχος έκφρασης γονιδίων με qRT-PCR; Q-PCR. 

MoLECULAR STUDy oF phanerohaeTe chrysosporiuM AND 
pleuroTus osTreaTus ISoLATES FoR ThE BIoDEGRADATIoN oF LIqUID 
wASTES oF oIL-MILLS

Athina Goudopoulou, Antonios Krimitzas, Milton A. Typas
Department of Genet�cs�� and B�otechno�ogy, Facu�ty of B�o�ogy, Un�vers���ty of Athens��, 

Panem�s��t�opo��s��, Athens�� 15701, Greece, e-ma��: matypas��@��o�.uoa.gr 

��� ������p������� �� ��qu��� w����� �� ��� ���-����� ��MW�� �� � ��j�� �������-
������ p������ ��� �����-���-p����u���g ��u������ �� ���� ������� ��x�� p����-
��� ������u�� ���� ��g� ���u��� �� ����u����� ���� ��g������u����� ��������. W����-
��� �u�g� ��� g���� ������p����� �� �u�� ��������� �� ���u�� ���� ��� ���� ������ 
������� �� Phanerochaete chrys��os��por�um ���� P�eurotus�� os��treatus�� w��� ����u-
����� �� ���� ��u��� ��� ����� �ffi������ �� �����x�����g ���� ���g������g �MW. ���� 
�������� �� ��� ����� �p������� w��� ���������� �����x�fi������ ��p����������� w��� 
u���� ����ug��u� ���� ����� g������ ��������� w�� ���fi����� ��� ��� �������� �� 
�u��������� ��qu����� ���� ��x g���� ������� ���1-5.8�-���2�� 28��� �G��� �en��� 
rp�2 ���� rns����. ����� g��w�� �� �����u� �������������� �� �MW�� �� w��� �� �� 
���������� ���fi���� �������� ����� ���������z��g p��p������ ���� ��z��� ���������� 
w��� ���������� ��� � p������ �� 3-4 w��k��� w��� ����u������� ����� ������� ����. 
�u����������� ��� g���� ������g ��� �������� �pox�1��� pox2�� pox�3�� s��s��pox�3��� s��s��-
pox�3��� ���g����� p���x������� �mnp1��2��3��4�� ��� P. os��treatus���� ���� ��g��� p���x�-
������ ���p�������������������G�����J����� ��� P. chrys��os��por�um�� w��� ��������� ���� ���� ��-
������� �� ���� �u�gu� �������� ��� ���� ������. ���� �� ����� g���� w��� ������� 
���� �u������ ������� ���� w��� u���� �� g���������� ������� �� �������������� 
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�u�g� ���� ��� ��� ���u����� ������� �u�� g���� ����p������������� ���� ������ 
w��� u���� �� ������u�� ���fi����� �u����� w��� ��� u�� �� ����p�� ��������g� 
�������������� w��� �.����p�u��� g��up��. ��������� �pp��p����� p������ ��� ��� 
����u����� �� �������� ���� ���g����� p���x������� ��������p���� p��fi���/�x-
p������� ������ w��� �����g���� ���� u���� ���-���; Q-����� �� ���������� ���fi���� 
���� �MW ������ g��w� ��� 3 w��k�. ��g� ����u����� ������ �� pox2�� pox�3 ���� 
mnp2 �xp������� w��� ���������� �� �MW.

Key	words:	o��-m��� was��tes�� ; �accas��es�� ; manganes��e perox�das��es�� ; ��gn�n perox�das��es�� ; gene 
expres��s���on �eve�s�� exam�ned �y RT-PCR; Q-PCR 

ΑνΑΠΤΥΞΗ ΗΠιΑΣ βιοΤΕΧνολοΓιΚΗΣ μΕθοΔοΥ  
ΑΠοΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λιθινων μνΗμΕιων

μάρκος ι. Δασκαλάκης1, φώτης Ρήγας1, Αντώνης μαγουλάς2,  
Γεώργιος Κωτούλας2, ιωάννης Κατσίκης3, Αστέριος μπακόλας1, 

Αριστομένης Π. Καραγεώργης�, Αγλαΐα Αντωνίου2, Κατερίνα Σκαράκη2

1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
2 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,  

Ηράκλειο, Κρήτη. 3 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα
4 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος.

Η ικανότητα της πλειονότητας των βακτηρίων να προκαλούν την καταβύθιση 
ανθρακικού ασβεστίου�� όταν αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο μικρο-
περιβάλλον τους�� αποτελεί γενικό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό�� η συγκεκριμένη 
ερευνητική προπάθεια�� στοχεύει στην εκμετάλλευση αυτής της δυνατότητας 
για την ανάπτυξη ήπιας τεχνολογίας ����� ��������g��� αποκατάστασης δια-
βρωμένων λίθινων μνημείων. 

Βακτήρια απομονώθηκαν από περιβαλλοντικά υποστρώματα ανθρακικού ασ-
βεστίου και καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο�� όπου ελέγχθηκε η δυνατότητά 
τους να προκαλούν την καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου. Το 16� ριβοσω-
μικό ��� αλληλουχήθηκε για το σύνολο σχεδόν των απομονωθέντων μικρο-
οργανισμών�� αναπτύσσοντας παράλληλα μια ασφαλή μέθοδο για τη γενετική 
ταυτοποίηση μικροοργανισμών οι οποίοι είναι απομονώσιμοι από ανθρακικά 
υποστρώματα. Κατόπιν διερευνήθηκε η μορφή του ανθρακικού ασβεστίου που 
καταβυθίζουν σε στερεές και υγρές καλλιέργειες�� σε συγκεκριμένο θρεπτικό το 
οποίο αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας. Οι υγρές καλλιέργειες περιελάμβαναν 
ανάπτυξη πάνω σε δοκίμια μαρμάρου Διονύσου σε μια προσπάθεια να εξακρι-

βωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες οι μικροοργανισμοί μπορούν να αποθέ-
σουν στην επιφάνεια των δοκιμίων�� καθώς και το είδος και την ποιότητα της 
απόθεσης. Τα δοκίμια εξετάστηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στη συνέχεια�� 
δείγματα από το υλικό το οποίο σχηματίστηκε�� αναλύθηκε με φασματοσκοπία 
υπερύθρου και περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. Υγρό των καλλιεργειών αναλύθηκε 
με ιοντική χρωματογραφία�� ώστε να παρακολουθηθεί η κατανάλωση του οξι-
κού ανιόντος που ενισχύει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από τους μικροοργανισμούς επικαλύπτουν την 
επιφάνεια του μαρμάρινου δοκιμίου σχεδόν στο σύνολό του�� σχηματίζοντας 
ένα ενιαίο στρώμα υλικού το οποίο αποτελείται από κύτταρα καλυμμένα με αν-
θρακικό ασβέστιο και άλλες μορφές ανθρακικού ασβεστίου

Τέλος�� επιλεγμένα στελέχη δοκιμάστηκαν σε μεγαλύτερες επιφάνειες μαρμά-
ρου σε συνθήκες που πλησίαζαν τις περιβαλλοντικές με μόνη διαφορά τη δι-
ατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Στις τελικές δοκιμές παρατηρήθηκε η από-
θεση ανθρακικού ασβεστίου από τα εφαρμοζόμενα βακτήρια�� παρόμοια των 
πειραμάτων σε υγρές καλλιέργειες.

λέξεις	κλειδιά:	βιοαπόθεση ανθρακικού ασβεστίου, μνημεία, βακτήρια 

DEVELoPMENT oF A BIoTEChNoLoGICAL METhoD FoR ThE 
RESToRATIoN oF SToNE MoNUMENTS

Markos I. Daskalakis1, Fotis Rigas1, Antonis Magoulas2,  
Georgios Kotoulas2, Ioannis Katsikis3, Asterios Bakolas1,  

Aristomenis P. Karageorgis�, Aglaia Antoniou2, Katerina Skaraki2

1 Schoo� of Chem�ca� Eng�neer�ng, Nat�ona� Techn�ca� Un�vers���ty of Athens��, Athens��, Greece
2 Ins��t�tute of Mar�ne B�o�ogy and Genet�cs��, He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Herak��on, 

Crete, Greece 3 Ins��t�tute of Geo�ogy and M�nera� Exp�orat�on, Athens��, Greece
4 Ins��t�tute of Oceanography, He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Anav�s��s��os��, Greece 

��������� ������� �� p������ �����u� ��������� p����p������� �� ��g������� �� � 
g������ p���������. ����������� ���� �������� ���� �� �������p��g � ���� ����-
����g� �� ��p��������g �����u� ��������� ���-p����p������� ��� ����������� �� 
����� ���u�����. 

�������� w��� ��������� ���� �����u� ��������� �u�������� ���� �u��������� �� �p��-
�fi��� g��w�� ������ �� ������ �� ������ ����� ��p������� �� p������ �����u� ������-
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��� p����p�������. 16� ���� w�� ��qu������ ��� ������ ��� ���������� �������p��g �� 
��� ���� ���� � ������ ������� ��� g������ ����������z����� �� �u���������� ���-
����� ���� �����u� ��������� �u��������. ��� ���p� �� �����u� ��������� ���� 
p����p������� ��u���g ��������� g��w�� w�� �������g����� �� ������ ���� ��qu��� ������ 
���� w��� �������p��� �� �u� ����������. ���������������� �������� ������ �p�������� 
w��� �u����g��� �� ��qu��� �u��u��� �� �� �����p� �� ��������� ����� ����������� 
�pp��p����� ��� ���������� �� ���p���� � ��w �����u� ��������� ����� �� ������’� 
�u�����. M����� �p�������� w��� ��������� w��� �������g �������� ��������p�. 
�����u� ��������� p����p������ w��� �u����� ��������� u���g ��-�� �p��������p� 
���� ��-��� ���ff������� �p��������p�. ���������������� ������� ������������� �� ��qu��� 
�u��u��� w�� ��������� �� ����� ��������g��p�� ����u�� �� �� ��� �� ��� ���� 
�������u���� �� �u� g��w�� �����u� ���� �������� ��������� g��w��.

���� �� �u� �������� ��u��� ��������� � ����� �����u� ��������� ����� �� ������ 
�p�������� ���������� ������ �� �����fi��� �������� ���� ����� ���p����g��� ��-
����u���� �� ��������� p������������. 

��������� ��������� �������� w��� ��p��������� �� ���g�� ������ �u������ u����� 
����������� ������ ������� �� �������������. ��� ���� ������ ����������� w�� 
���p����u��. U����� �u�� ����������� w� �u��������� �� ������� �����u� ������-
��� ���-p����p������� ������� �� ���� ��������� �� ��� �����-���������� �xp���-
����� �� ��qu��� �u��u���.

Keywords:	��o-ca�c�ficat�on, �acter�a, monuments��.

βιοΠοιΚιλοΤΗΤΑ βΑΣιΔιομΥΚΗΤων  
ΤοΥ οΡΕινοΥ ΣΥΓΚΡοΤΗμΑΤοΣ Των ΑΓΡΑφων (ν. ΠινΔοΣ)

Δεληβοριάς Π., Γκόνου-ζάγκου ζ., Καψανάκη-Γκότση Ε.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής, 

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος μιας έρευνας που αφορά τη συ-
στηματική και οικολογική μελέτη των μακρομυκήτων του ορεινού συγκροτή-
ματος των Αγράφων. Η περιοχή αυτή είναι ανεξερεύνητη από μυκητολογική 
άποψη. 

Η συλλογή του υλικού άρχισε τον Οκτώβριο 1998 και μέχρι σήμερα έχουν συλ-
λεχθεί περίπου 2500 δείγματα μακρομυκήτων�� από 42 τοποθεσίες σε ποικίλους 
βιοτόπους�� στους οποίους περιλαμβάνονται κωνοφόρα�� φυλλοβόλα και μικτά 

δάση�� διαπλάσεις αείφυλλων-πλατύφυλλων και ορεινές χορτολιβαδικές εκτά-
σεις. Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 1046 δείγματα�� τα οποία ανήκουν σε 
41 οικογένειες�� 124 γένη�� 306 είδη και 12 ποικιλίες των Βασιδιομυκήτων. Ση-
μαντικός αριθμός των παραπάνω ειδών αναφέρεται για πρώτη φορά από την 
Ελλάδα. Η ποικιλότητα των μακρομυκήτων των Αγράφων αποδεικνύεται πολύ 
πλούσια�� περιλαμβάνοντας πολλά σπάνια και ενδιαφέροντα είδη.

λέξεις	κλειδιά	: Βασιδιομύκητες, βιοποικιλότητα, Άγραφα.

BIoDIVERSITy oF BASIDIoMyCETES 
oF ThE MoUNTAINoUS REGIoN oF AGRAPhA (S. PINDoS)

Delivorias P., Gonou-zagou z., Kapsanaki-Gotsi E.
Un�vers���ty of Athens��, Department of B�o�ogy, Sect�on of Eco�ogy and Sys��temat�cs��,  

Panep�s��t�m�opo��s��, 157 84 Athens��

���� w��k p������� p��� �� �� ��g���g �������� �� ��� ����������� ���� �����g� 
�� ��� ������u�g� �� ��� ��u������u� ��g��� �� �g��p�� ��. ���������. ���� ���� 
��� ��� ���� p�����u��� ��u������ �� ��g����� �� ��� �u�g�� ����������.

Α��u� 2500 �p������� ���� ���� ������������ ����� ������� 1998�� ���� 42 ����� 
�� �����u� ���������� ����u����g ��������u��� �������u�u� ���� ��x��� ��������� ��qu�� 
��g������� �� w��� �� ��u������u� g����������. �� ������� 1046 �p������� ���� 
���� �������������� �����g��g �� 41 ���������� 124 g������� 306 �p����� ���� 12 
��������� �� ���������������. � ��g��fi���� �u���� �� ����� ��x� ��� ��w�� ��-
p������ ���� G�����. ��� ������u�g�� ���������� �� ��� �g��p�� ��g��� p����� �� 
�� �x��p�������� ������ ����u����g ���� ���� ���� ����������g �p�����.

Key	words	:	Bas���d�omycetes��, ��od�vers���ty, Agrapha.

φΑΡμΑΚΕΥΤιΚΗ νΑνοΤΕΧνολοΓιΑ . ΔΗμιοΥΡΓιΑ λιΠοΣωμιΑΚοΥ 
ΥΠοβΑθΡοΥ ΓιΑ ΤΗν ΑνιΧνΕΥΣΗ ΤοΥ Mycobacterium ssp.

Κωνσταντίνος ν. Δεμέτζος Ph.D.
Αν. Καθηγητης, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, 15771, Αθήνα

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφε-
ται όλο και περισσότερο προς τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας�� καθώς προ-
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σφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υλικών και συσκευών με εφαρμογές σε 
διάφορα πεδία. 

Η Νανοτεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διαγνωστική�� 
στην εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας�� 
στη στόχευση πασχόντων ιστών και στην ανίχνευση μεταλλάξεων και γενετι-
κών δεικτών�� προλαμβάνοντας έτσι την εμφάνιση ασθενειών όπως ο καρκίνος. 
Οι κυριότερες όμως εφαρμογές της τοποθετούνται στο πεδίο της υγείας και 
αφορούν στην παρασκευή φορέων δραστικών ουσιών�� βιοϋλικών�� διαγνωστι-
κών και απεικονιστικών εργαλείων και εμφυτευμάτων. Τα λιποσώματα αποτε-
λούν ιδιαίτερα ελκυστικά αναλυτικά εργαλεία μιας και η ύπαρξη υδρόφιλων 
ομάδων στην εξωτερική επιφάνεια τους�� προσφέρει θέσεις πρόσδεσης μορίων 
όπως αντισωμάτων�� πεπτιδίων κ.α. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν οδηγήσει 
στη χρήση των λιποσωμάτων τόσο στη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων όσο 
και στο πεδίο της διαγνωστικής. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός λιποσωμιακού 
υποβάθρου για την μελλοντική ανάπτυξη βιοαισθητήρα και την εύκολη και 
γρήγορη ανίχνευση του M����������u� ��p σε βιολογικά υγρά�� αποτελεί ερευ-
νητικό πεδίο για μελέτη. Ειδικά για την ανίχνευση του M����������u� ��p�� στο 
εργαστήριο μας έχει αναπτυχθεί λιποσωμιακό υπόβαθρο και μεθοδολογία�� με 
αποτέλεσμα την σύνδεση ολιγονουκλεοτιδίου στην επιφάνεια λιποσωμάτων�� 
το οποίο θα προσδεθεί στο συμπληρωματικό του και εφ’ όσον υπάρχει  στα 
βιολογικά υγρά και χρωματικά θα δίδει την πληροφορία μόλυνσης του ατόμου 
με το συγκεκριμένο μικροοργανισμό.

�α πρέπει να τονισθεί ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση βιοαισθητήρων σε το-
μείς όπως η κλινική διαγνωστική βρίσκει μεγάλη εφαρμογή μια και βιοαισθητή-
ρες με βάση την νανοτεχνολογία μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτή-
ματα με σημαντικότερο αυτό της ευαισθησίας της μεθόδου ανίχνευσης.

PhARMACEUTICAL NANoTEChNoLoGy. DEVELoPMENT oF A 
LIPoSoMAL PLATFoRM FoR DETECTIoN oF Mycobacterium ssp.

Costas Demetzos Ph. D
As��s��oc. Profes��s��or

Dept. of Pharmaceut�ca� Techno�ogy, Schoo� of Pharmacy, Un�vers���ty of Athens��,
Panep�s��t�m�opo��s�� Zografou 15771, Athens��, Greece

������������g� �pp��������� �� ���������� ���� ���-���������� ����� ����� �� �� 
�� ���������� ���� �� ��� fi���� �� ����g�����.. ��p������ ��� ������������ �� ��� 

���� w������ ��u������ ����p�������� u���� �� �������� ���� ��������. ���� �� ��� 
��������g�� �� ��p������ �� ���������� ���� ���-���������� ����� ��� ����� ���g� 
�������� ���u���� �x�������� �u����� ���� ���� ��� ������� �� ��p���� �������� �� ���-
jug��� w��� � w���� ������� �� ���-����g��z��g ��������. �u� �� ����� ���g� �����-
��� ���u���� ��p������ ���� ��� ������� �� �����p����� �u�������� �� ���u������ �� 
��g�����g �����u����� �u�� �� w���� ���u��� ������� w���� ������ �� ��g��fi���� ��g-
��� �����������. ���� ��k�� ��p������ ���������g ���� ������������ ���������� 
�� ���u�� �������g����� ���� �� ���� ��w ���������������� w����u� ��� �u����� 
p��������g. ��p������ ���� ���� u���� �� ���������� �� � �u���� �� ��u����� ��� 
��� ���������� �� �����u� �������g������ ��k� ������������ ������ ������u� ��������� 
�p����� ���p���p������u� p���u� ���� ������ ���������� �� ���������g ������ � �p�-
��fi� p������ ��.�. ������� ��x���� ���u���u� ��x�� �� �� � u��qu� � ��� ��qu����. 
�� �u� ���������� w� ����  �����g���� � ��p������ p������� ��� ��� �������p���� 
�� � ��������� ��� ��� ���������� �� M����������u� �pp. �� �����g���� ���p���.  
�� ������ �� ��g ��p�������� w��� ��� �p���fi� ���g��u��������� � ���k�� w�� �����-
p������� ���� ����� ��p��� �������. ��� ���g��u��������� w�� ��������� �� ��� ���k���� 
�� ��� �u��� �u����� �� ��p�������� ����ug� � �u�p������� ���� g��up. ���� ��u��� 
���������g ��� �������p���� �� � ����g������ k�� ��� ���������g M����������u� 
��p �� u����� �������p���� �� �u� ����������.

ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΕΣ ΤοΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡιοΥ φΑΡμΑΚΕΥΤιΚΗΣ ΤΕΧνολοΓιΑΣ 
ΣΤο ΤομΕΑ ΤΗΣ νΑνοΤΕΧνολοΓιΑΣ

Κωνσταντίνος ν. Δεμέτζος Ph. D 
Αν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  Τμήμα Φαρμακευτικής,  
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, 15771, Αθήνα

e-ma��: demetzos��@pharm.uoa.gr, FAX: 0030+2107274027

1. ΑνΑΠΤΥΞΗ ΚΑινοΤομων φΑΡμΑΚΕΥΤιΚων ΠΡοϊονΤων

Ο σχεδιασμός�� η ανάπτυξη και η αξιολόγηση νανοσωματίδιων με εγκλωβισμέ-
να φαρμακομόρια για στοχευμένη θεραπεία�� αφορά στις δραστηριότητες του 
εργαστηρίου μας. Στόχος επίσης είναι η παρασκευή νανοσωματιδίων με βιομό-
ρια επιφανείας π.χ αντισώματα�� για την αναγνώριση των πασχόντων ιστών π.χ 
καρκινικών κυττάρων και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων �n v�tro και �n v�vo  
σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές αλλά και σε πειραματόζωα αντίστοιχα.

  2. ΑνΑΠΤΥΞΗ ΔιΑΓνωΣΤιΚων ΠΡοϊονΤων
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Η τεχνολογία ανάπτυξης των βιοαισθητήρων με βάση την λιποσωμιακή τεχνο-
λογία είναι μια από τις πρόσφατες κατευθύνσεις του εργαστηρίου μας μια και 
τα λιποσώματα σαν αναλυτικά -  διαγνωστικά εργαλεία παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον. 

3. μΕΤΑφοΡΑ ΤΕΧνολοΓιΑΣ ΚΑι ΤΕΧνοΓνωΣιΑΣ ΑΠο Το ΠΑνΕΠιΣΤΗμιο 
ΣΤΗ  φΑΡμΑΚΕΥΤιΚΗ  βιομΗΧΑνιΑ

�. ΑνΑΠΤΥΞΗ ΚΑινοΤομων ΠΡοϊονΤων ΚοΣμΗΤολοΓιΑΣ

Η ανάπτυξη και παρασκευή νανοσωματιδίων με εγκλωβισμό προϊόντων π.χ 
ενυδάτωσης�� αντιοξειδωτικών�� αντιγήρανσης κ.α  τα οποία να έχουν ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα για τοπική εφαρμογή καθώς και μελέτες αξιολόγησης 
των τελικών προϊόντων περιλαμβάνονται στους στόχους του εργαστηρίου μας 
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κοσμητολογίας. 

ACTIVITIES oN ThE FIELD oF PhARMACEUTICAL NANoTEChNoLoGy IN 
ThE DEPARTMENT oF PhARMACEUTICAL TEChNoLoGy

Costas Demetzos Ph. D
As��s��oc. Profes��s��or Dept. of Pharmaceut�ca� Techno�ogy,  Schoo� of Pharmacy, Un�vers���ty of 

Athens�� Panep�s��t�m�opo��s�� Zografou 15771, Athens��, Greece
e-ma��: demetzos��@pharm.uoa.gr, FAX: 0030+2107274027

��� ���� �������� ����������� �� ��� g��up �� ������������g� �� ��� p��p�- ����������� �� ��� g��up �� ������������g� �� ��� p��p�-����������� �� ��� g��up �� ������������g� �� ��� p��p�-
������ ���� p�������������� ����������z����� �� ����p�������� �������� w��� 
���ug� �� ��������� �����u���. ��� ����p�������� �� �������� ��� ��p�������� ����-
���������� ������ ��p��� ����p���������� ���� ������u������. ������� �������� ���� 
��p������� ��ff�������� �������g ����������� �� �pp����� �� � ���� �� ��u��� ��� 
������������ ���w��� ���ug� ���� ������ ��p��� �������� �� ������ �� ���������� ���-
��g� �u�������� ���ug ��������. ��� g��up ���u���  ���� �� ��� �������p���� �� 
���u��-����p�������� ��� ���g����g �� w��� �� �� ��� p��p������� ���� ����u�-
���� �� ������������g� ������ ����������. �� ����� ���� �� ���� ��u����� ��� ���-
����� �u� ���� � p���� �� ������ ���� ����� �� w��� �� �����g���� ������� �� ���� 
���� �� ������� �u��� ������ ���� ����� ��� u���� �� ����u��� ��� ����fi�� �� 
����p�������� �����p������g ���ug� �� ���� ���ug�. 

In	details : ��� ��j�� �������g� ����� ��j�� �������g� �� drug	delivery �� �� ������� ��� ��������u���� 
�� ��������� �����u��� �� �����u� ��g��� ����� �������� ���������������. ��� ���� 
�� ��� ������� �� ��� p���������g���� �������� �� ��� ������ ���p�u��� �� �� ��-

p��������� ����� �� ������������ �ff���� ��� p�������k������ p��p�������� �� w��� �� 
��� p�������u����� �ff���������� ���� ��x�����. ������������g� �pp��������� �� 
analytical	and	bio-analytical ����� ����� �� �� �� ���������� ���� �� ��� fi���� 
�� ����g�����. ��� ��g�������g �� �u�������� ������� �� ��� �����u��� ����� �� ��-
�������g ���� ��� p��� ��������� ���� p������� ����fi�� ���������g ��� ����g����� �� 
������� ���������. ��� �xp������� �� �u� ���������� �� ������������g� ��� ��u��� 
�pp�������� �� ��� �������p���� ���� ����u����� �� ���������� �������� p����u��� 
������ �� ��� ������������g� �������. ��� �����g���� ����p�������� ����p�u���-
��g ������ ��g��������� �� �������� �� ����������g���� �������� ��� �������������g 
��������� �������� ��u� �� ��� u��qu� ������� �� ����������� p�������� �� p�������� 
����ug� ��� �k�� �������. ���������g ��� �������� �� k��w-��w �� ��� �����. ��-
��u���� �u� ���������� ��� �xp������� �� �������p��g g������� �� p��p������� �����������p��g g������� �� p��p������� ���� p��p������� ���� 
����u����� �� ����p�������� �����p������g ���k����� �ff-p����� ���ug�.

��� g��up �� �u������ �� ��������u����� ����u������ U��������� �� ������ ���� 
G���k g��������� �� ������ �� �xp���� ��� ���� �� ���ug ������� ������ �� ����-
��������g� �������.

Type(a) ΠΕΠΤιΔΥλ-ΠΡολΥλ cis/Trans ιΣομΕΡΑΣΕΣ  
ΤοΥ aZoTobacTer vinelandii

μ. Δήμου, Α. βενιεράκη, Π. Κατινάκης* 
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην τελική διαμόρφωση των πρωτεϊνών�� οι περισσότεροι πεπτιδικοί δεσμοί 
διαθέτουν trans�� διαμόρφωση ενώ περίπου το 6% των πεπτίδυλ-πρόλυλ πεπτι-
δικών δεσμών παρουσιάζει c�s�� διαμόρφωση. Η αργή c�s��/trans�� ισομερίωση των 
πεπτίδυλ-πρόλυλ δεσμών επιταχύνεται από τις πεπτίδυλ-πρόλυλ c�s��/trans�� ισο-
μεράσες ���������� ��� 5.2.1.8���� οι οποίες μπορούν να βοηθούν και στο σωστό 
δίπλωμα κατά τη διαδικασία επαναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Οι πεπτίδυλ-πρό-
λυλ c�s��/trans�� ισομεράσες αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
οικογένειες�� τις κυκλοφιλίνες�� τις ��506-δεσμεύουσες πρωτεΐνες �������� και τις 
παρβουλίνες�� οι οποίες δεν παρουσιάζουν δομική συσχέτιση και παρεμποδίζο-
νται από την κυκλοσπορίνη Α�� το ��-506 και την 5-υδρόξυ-1��4-ναφθοκινόνη�� 
αντίστοιχα. Αν και οι πεπτίδυλ-πρόλυλ c�s��/trans�� ισομεράσες των θηλαστικών 
είναι γνωστοί ρυθμιστές διάφορων βιολογικών λειτουργιών όπως ο κυτταρι-
κός κύκλος�� η απόπτωση ή η καρκινογένεση�� ο ρόλος των βακτηριακών ομό-
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λογών τους δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Στην παρούσα μελέτη�� αναφέρουμε 
τα χαρακτηριστικά των πεπτίδυλ-πρόλυλ c�s��/trans�� ισομερασών του Azoto�acter 
v�ne�and���� αναλύουμε την πρωτοταγή τους δομή και αναπαριστούμε την τεταρ-
τοταγή τους δομή μέσω προγραμμάτων ομόλογης μοντελοποίησης. Επιπλέον�� 
παρουσιάζουμε προκαταρκτικά αποτελέσματα από μελέτες ανασυνδυασμένης 
έκφρασης�� προκειμένου να προχωρήσουμε στους μελλοντικούς μας στόχους�� 
οι οποίοι περιλαμβάνουν ενζυμικό χαρακτηρισμό�� ��-��� αναλύσεις και μελέτες 
αλληλεπίδρασης με άλλες πρωτεΐνες.

λέξεις	κλειδιά:	Azoto�acter, πεπτίδυλ-πρόλυλ c�s��/trans�� ισομεράσες, ανασυνδυασμένη 
έκφραση

Type(a)	PEPTIDyL-PRoLyL cis/Trans ISoMERASES  
FRoM aZoTobacTer vinelandii

M. Dimou, A. Venieraki, P. Katinakis*
La�oratory of Mo�ecu�ar B�o�ogy, Department of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, Agr�cu�tura� 

Un�vers���ty of Athens��

�� �������� p��������� ���� p�p����� ������ ��� ��u��� �� trans�� �������������� 
w������ 6% �� ��� ����-��� p�p����� ������ ���w c�s�� ������������. ��� p�p������-
p����� c�s��/trans�� ���������� ���������� ��� 5.2.1.8�� �������� �� ���������� ��� ���w 
c�s��/trans�� �������z����� �� p�p������-p����� ������ �� ���ff����� �������g ������ �� � 
���g�� p������. ���������� �� w�� ���w� ���� ���� ��u��� ���� ��� �� p���p�p�������� 
�� �������g ���p�� ��z������ ��u���g ��� ���������g �� p�������. �� ����� ����� ����-
������ ���������� �����p�������� ��506-�������g p������� ���������� ���� p���u������ 
�������u�� ��� ��z��� ����� �� �������. ����� �������� ��� ���u��u����� u��������� 
���� ��� �� �������gu������ �� ����g ���������� �� ������p���� ��� ��-506 ���� 5-
������x�-1��4-��p����qu������� ���p��������. �����ug� ��������� ������� ��� 
k��w� �� �� ��gu������ �� � ������� �� �����g���� �u��������� �u�� �� ���� ����� 
p��g��������� �p�p����� �� �������g�������� ��� ����u��� �u������ �� ��� ��������� 
������gu�� �� ��� ��� ���p������ u�����������. �� ��� p������ ��u����� w� �����-
���� ���� ��������� Azoto�acter v�ne�and�� ��������� �����z� ����� p������ ���u��u�� 
���� ��p������ ����� �������� ���u��u�� u���g ������g� ���������g. �u����������� 
w� p������ p���������� ���u��� ���� ����������� �xp������� ��u������� �� ������ 
�� p������� w��� �u� �u�u�� p������ w���� ����u��� ��z������ ����������z������� ��-
��� �������� ���� ����������� ��u����� w��� ����������� p�������.

Keywords:	Azoto�acter, PPIas��es��, recom��nant expres��s���on 

μΕλΈΤΕΣ ΔιΑμΕμβΡΑνιΚών μΕΤΑφοΡΈων ΠοΥΡινών-
ΠΥΡιμιΔινών ΣΤο ΠΡόΤΥΠο ΣύΣΤΗμΑ ΤοΥ asperGillus nidulans nidulansnidulans 

Γιώργος Διαλλινάς
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, e-ma��: d�a���na@��o�.uoa.gr

Τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύχθηκαν γενετικά και μοριακά εργαλεία τα οποία 
μετέτρεψαν τον μη παθογόνο ασκομύκητα As��perg���us�� n�du�ans�� n�du�ans��n�du�ans�� σε πρότυπο σύ-
στημα μελέτης μηχανισμών πρόσληψης�� μεταβολισμού και ανακύκλωσης που-
ρινών. Οι μελέτες έχουν τις εξής κατευθύνσεις: 

α�� Διερεύνηση σχέσεων δομής-λειτουργίας-εξειδίκευσης μεταφορέων πουρι-
νών-πυριμιδινών�� μέσω μοριακών και γενετικών προσεγγίσεων�� και ανάπτυξη 
κινητικών μοντέλων αλληλεπιδράσεων των μεταφορέων με τα υποστρώματα 
τους. Χρήση της παραπάνω γνώσης ως δίαυλος για την ανάπτυξη νέων αντιμυ-
κητιασικών φαρμάκων υψηλής στόχευσης1��4-6. 

β��  Μελέτη μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασής μεταφορέων πουρινών-πυρι-
μιδινών�� σε μεταγραφικό επίπεδο σε απόκριση στην εκβλάστηση των κονιδιο-
σπορίων του μύκητα3.

γ��  Μελέτη μηχανισμών ενδοκύτωσης και υποκυτταρικής ανακύκλωσης μετα-
φορέων πουρινών-πυριμιδινών σε απόκριση σε φυσιολογικά σήματα �περίσ-
σεια πηγών αζώτου και υποστρωμάτων�� στρες�� p��� κλπ��. 

δ�� Διερεύνηση των μηχανισμών τοπογένεσης μεταφορέων�� που εμπεριέχουν 
σηματοδότηση εξόδου από το ενδοπλασματικό δίκτυο.

ε��  Διερεύνηση του ρόλου του καταβολισμού και της διακυτταρικής ανακατανο-
μής του ουρικού οξέος ως μόριο σηματοδότησης της ανάπτυξης μυκήτων και 
ως αντιοξειδωτικού παράγοντα.

στ�� Χρήση του A. n�du�ans�� ως απλού συστήματος έκφρασης και λειτουργι-
κής ανάλυσης γονίδιων που κωδικεύουν μεταφορείς πουρινών-πυριμιδινών 
�Dros��oph��a me�anogas��ter, Caenorha�d�t�s�� e�egans��, Ara��dops���s�� tha��ana��2. 

ζ�� Απομόνωση�� καθαρισμός και κρυστάλλωση διαμεμβρανικών	 μεταφορέων 
πουρινών με σκοπό τη μελέτη της δομής τους �συνεργασία με ��p����� �����g��� 
U���7.
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1. G. D�a���nas��, J. Va�dez, V. Soph�anopou�ou, A. Ros��a, C. Scazzocch�o, 1998. EMBO J, 17:3827-
3837 

2. E. Argyrou, V. Soph�anopou�ou, N. Schu�tes��, G. D�a���nas��, 2001. P�ant Ce��, 13:953-964 

3. S. Am����s��, G. Cecchetto, V. Soph�anopou�ou, M. Koukak�, C. Scazzocch�o, G. D�a���nas��, 2004. 
Mo� M�cro��o�, 52:205-216 

4. M. Koukak�, A. V�ant�, S. Goude�a, A. Pantazopou�ou, H. G�ou�e, S. Tournav�t�, G. D�a���nas��, 
2005. J Mo� B�o�, 350:499-513 
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Mo� B�o�. 382:1121-1135
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PoSTER TyPE (A) STUDy oF PURINE TRANSPoRT AND CATABoLISM INSTUDy oF PURINE TRANSPoRT AND CATABoLISM IN ININ 
ThE MoDEL FUNGUS	asperGillus nidulans nidulansnidulans

George Diallinas
Facu�ty of B�o�ogy, Department of Botany, Un�vers���ty of Athens��,  

Greece, e-ma��: d�a���na@��o�.uoa.gr

����� 1998 w� ���� �������p��� ��� g������ ���� �����u��� ����� ���� ��k� ��� 
fi�������u� ���������� As��perg���us�� n�du�ans�� � u��qu� ������ ������ �� ��u��� 
�u�������� �����p��� ���� ����������. ��� ����������� �� �u� �������� ���:

�. ���u��u��-�u������-�p���fi���� �����������p��� ��u������ ����ug� g������ ���� 
�����u��� �pp������� �� �u�������� �����p������ ���� �������p���� �� k������ 
������� ����������g ������������ w��� ��� pu���� ���g. U�� �� k��w����g� ��������� 
�� ��� �����g� �� ���g����� �����u�g�� p���������g���� ����������1��4-6.

�. ��u��� �� ��� ��gu������ ���������� ����������g �����p����� �xp������� 
��u���g ���������p��� g����������.

�. ��u��� �� ��� ��������� ����������g ������������ ���� ���ffi�k��g �� �u�������� 
�����p������ �� ���p���� �� p�������g���� ��g���� ������g�� ��u����� �u������� 
�x������ �������� p��� ���.��.

��. U��������g ��� ���������� ����������g ���-�x�� �� �u�������� �����p������.

�. �������g����� �� ��� ���� �� u��� ����� ���������� ���� ���������u��� ����������u���� 
�� ��� ��g�����g �� �u�g�� �������p���� ���� �� �� ����-�x�������� �g���.

�. U�� �� A. n�du�ans�� �� � ���p�� ������ ��� �xp������g ���� ����������z��g 
g���� ��������g pu���� �����p�����-��k� p������� ��Dros��oph��a me�anogas��ter, me�anogas��ter,me�anogas��ter,, 
Caenorha�d�t�s�� e�egans��, Ara��dops���s�� tha��ana e�egans��, Ara��dops���s�� tha��anae�egans��, Ara��dops���s�� tha��ana, Ara��dops���s�� tha��anaAra��dops���s�� tha��ana tha��anatha��ana��2. 

g. ����������� pu��fi������ ���� ���������z����� �� pu���� �����p������ ��� ���u��u��� 
��u����� �������������� w��� ��p����� �����g��� U����������������� w��� ��p����� �����g��� U���������������� w��� ��p����� �����g��� U��� w��� ��p����� �����g��� U���w��� ��p����� �����g��� U��� ��p����� �����g��� U�����p����� �����g��� U��� �����g��� U��������g��� U����� U���U�����7.
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ο ΡολοΣ Των ΓΑλΑΚΤιΚων βΑΚΤΗΡιων ΚΑι ΤΗΣ ΕΠιΚοινωνιΑΣ Των 
μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ΣΤΗν ΑλλοιωΣΗ βοΕιοΥ ΚΡΕΑΤοΣ 

Δουλγεράκη Α., μπλάνα, β., Πανάγου, Ε.,& νυχάς Γ.,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων,  

Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων,  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

Η συσκευασία σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες έχει αποδειχτεί πολύ αποτε-
λεσματική στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του κρέατος�� όπου τα γαλακτικά 
βακτήρια ������ αποτελούν την κύρια αλλοιογόνο ομάδα βακτηρίων. Σε ποικι-
λία τροφίμων έχει αναφερθεί η παρουσία ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους�� 
οι οποίες καλούνται αυτεπαγωγείς ��u������u���� - ΑΙ���� στην ανταλλαγή των 
οποίων στηρίζεται η διακυτταρική επικοινωνία στα βακτήρια. Ο ρόλος αυτών 
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των ουσιών στην αλλοίωση των τροφίμων δεν είναι ακόμα απόλυτα διακριτός. 
Γενικά αυτή η διαδικασία�� γνωστή ως αίσθηση απαρτίας �Qu��u� ������g - Q����� 
επιτρέπει στα βακτήρια να ελέγχουν το περιβάλλον τους για την παρουσία άλ-
λων βακτηρίων και να αποκρίνονται σε μεταβολές υιοθετώντας συγκεκριμένες 
συμπεριφορές �π.χ. ανταγωνισμός για θρεπτικά συστατικά��. Αυτά τα συστήματα 
επικοινωνίας μπορεί να εμπλέκουν μηχανισμούς επικοινωνίας είτε μεταξύ των 
ειδών της ίδιας ομάδας �αυτεπαγωγέας-1 ���-1���� είτε και μεταξύ διαφορετικών 
ειδών �αυτεπαγωγέας-1 ή / και -2 ���-2����. 

� συμβολή της δραστηριότητας τύπου ��-2 στην παραλλακτικότητα των γαλα-
κτικών βακτηρίων και στην διάρκεια ζωής του κρέατος ερευνήθηκε σε βόειο 
κιμά που συντηρήθηκε στους 0�� 5�� 10 και 15°� σε συσκευασία υπό τροποποι-
ημένες ατμόσφαιρες με σύσταση 40% ��2-30% �2-30% �2. Οι αλλαγές στον 
πληθυσμό των γαλακτικών βακτηρίων εξετάστηκε με την μέθοδο της ηλεκτρο-
φόρισης εναλλασσόμενου πεδίου ���G������ ενώ η δραστηριότητα τύπου ��-2 
των στελεχών εξετάστηκε με τη χρήση του στελέχους αναφοράς V��r�o harvey� 
Β�-170.

Η δραστηριότητα τύπου ��-2 ήταν προφανής στα στελέχη που απομονώθηκαν 
από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες συντήρησης �10 και 15°����� ενώ ένα μικρό 
μέρος των απομονώσεων από τις χαμηλές θερμοκρασίες βρέθηκε να παρουσι-
άζουν δραστηριότητα ΑΙ-2. Στην τελευταία περίπτωση η πλειοψηφία των στε-
λεχών χαρακτηρίστηκαν ως Lacto�ac���us�� s��ake�. Συμπερασματικά�� περισσότερη 
έρευνα χρειάζεται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η θερμοκρασία συντήρησης 
ασκεί σημαντική επίδραση στην έκφραση γονιδίων για την δραστηριότητα τύ-
που ��-2�� που επακόλουθα επηρεάζει την παραλλακτικότητα του πληθυσμού 
των γαλακτικών βακτηρίων. 

ThE RoLE oF LACTIC ACID BACTERIA AND qUoRUM SENSING 
PhENoMENoN IN BEEF SPoILAGE 

Doulgeraki, A., Blana, V., Panagou, E. & Nychas G-J
La� of M�cro��o�ogy and B�otechno�ogy of Foods��, Dept Food Sc�ence & Techno�ogy, 

Agr�cu�tura� Un�ver�s��ty of Athens��, Iera Odos�� 75, Athens�� 11855, Greece

���k�g��g u����� �����fi��� �����p����� ��� ���� p������ ���� �ff������ �� �x-
�������g ����� ���� �� ����. ������ ����� �������� ������ ��� ��� ��������� �p���-
�g�-��u���g �������g������ �� �u�� ���� ����������. �� ���ff����� ����� ���-
��������� ��� p������� �� ��w-�����u���-w��g�� ��g������g ���p�u������ k��w� 

�� �u������u������ ���� ���� ��p������. ��� ���� �� ����� ���p�u���� �� ����� 
�p����g� �� ����� u����� �������g�����. �� p�����p���� ���� p�������� ������� qu��u� 
������g�� ����w� �������� �� ������� ����� ����������� ��� ��� p������� �� ����� 
�������� ���� ���p���� �� ����p���g �p���fi� ������g��� ��.g. ���p������� ��� �u-
���������. ����� qu��u�-������g ����u��� ��� ������� ���� ������p����� ��u����-
��u���-1 ���������� [��-1]�� ���� ������p����� ��u������u���-1 ��/ ���� -2 ���������� 
[��-2]�� ����u�������� ����������. �� ������ �� �xp���� ��� �������u���� �� ��� 
��-2-��k� �������� �� ��� ���������� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� u����� �����-
fi��� �����p���� p��k�g��g�� ������� ���� w�� ������� �� 0�� 5�� 10 ���� 15°� �� � 
p��k�g� ���������� �� 40% ��2-30% �2-30% �2. ��� ����g�� ����g ��� ��� 
p�pu������ w��� ��������� w��� ��G���� w����� ��� ��-2-��k� �������� �� ��� �������� 
w�� ��������� w��� ������ ������� Β�-170 �� ��p����� ������. 

��� ��-2-��k� �������� w�� �������� ����g ��� ������� ��������� ���� ��� ‘��u��’ 
���p����u��� �10 ���� 15°����� w������ ���� � ����� �������� �� �������� ���� ����� 
���p����u��� �0 ���� 5°��� ��u��� �� p����u�� Q� ���p�u����. �� ��� ������ ���� 
��� ��j����� �� ������� w��� �������������� �� �. ��k��. �� �����u������ �u����� 
��u����� ��� �������� �� �xp���� ���� ��� �����g� ���p����u�� �����g�� �ff��� ��� 
�xp������� �� g���� ��������g ��� ��-2 �������� ���� ������������� �ff���� ��� 
���������� �� ��� ��� p�pu������.

Η ΕΠιΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣιΑΣ ΚΑι ΤΗΣ  
θΕΡμοΚΡΑΣιΑΣ ΣΥνΤΗΡΗΣΗΣ ΤοΥ ΚΡΕΑΤοΣ ΣΤον 
ΠλΗθΥΣμο Των ΓΑλΑΚΤιΚων βΑΚΤΗΡιων

Δουλγεράκη, Α., νησιώτου, Α., & νυχάς Γ-ι.Ε
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας 

Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

Τα γαλακτικά βακτήρια ������� ����� ��������- ����� είναι μια ομάδα μικροορ-
γανισμών που εμπλέκεται στην αλλοίωση του νωπού κρέατος κρέατος που 
συντηρείται με τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες όπως είναι οι τροποποιημένες 
ατμόσφαιρες�� μια συσκευασία που εχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική 
στην αύξηση του χρόνου ζωής του κρέατος. Συχνά στις συσκευασίες αυτές 
αποτελεί την κυρίαρχη αλλοιογόνο χλωρίδα . 

Για να εξετάσουμε την επίδραση της συσκευασίας και της θερμοκρασίας στην 
επιβίωση των ��� κατά την αλλοίωση μοσχαρίσιου κρέατος�� κιμάς συντηρήθη-
κε στους 0�� 5�� 10 και 15°� υπό αερόβιες συνθήκες και σε συσκευασία με σύστα-
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ση 40% ��2 - 30% �2 - 30% �2. Για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό του πλη-
θυσμού των γαλακτικών βακτηρίων που επιβιώνουν κατά την συντήρηση του 
μοσχαρίσιου κιμά�� χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως η ηλεκτροφόριση εναλ-
λασσόμενου πεδίου ���G���� και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ������. 

Η ��G�� έδειξε ότι διαφορετικά είδη ��� επικρατούν στις διάφορες συνθήκες 
συντήρησης παρολό που παρατηρούνται όμοιοι πληθυσμοί�� ενώ μια μεγαλύ-
τερη παραλλακτικότητα στα είδη εμφανίζεται στις μικρότερες θερμοκρασίες 
και στην συσκευασία με τροποποιημενη ατμόσφαιρα. Τα αποτελέσματα αυτά 
ενισχύουν την άποψη ότι οι πληθυσμοί μόνο ως αριθμήσεις δεν είναι ικανοί 
να αποδώσουν την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην σύνθεση 
της αλλοιογόνου χλωρίδα και ακολούθως την αλλοίωση. Συμπερασματικά�� η 
γνώση των ειδών της ειδικής αλλοιογόνου χλωρίδας που επικρατούν μπορεί 
να οδηγήσει στην ανάδειξη – επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στην 
διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά την εμπορία του κρέατος. 

ThE INFLUENCE oF PACKAGE AND SToRAGE TEMPERATURE  
oF MEAT oN LACTIC ACID BACTERIA PoPULATIoN

Doulgeraki, A. Nisiotou, A., & Nychas, G-J.,
La�oratory of M�cro��o�ogy & B�otechno�ogy of Foods��,  

Dept of Food Sc�ence & Techno�ogy, Iera odos�� 75, Athens�� 11855, Greece

������ ����� �������� ������ ��� ������ �� ��� ��������� ����������� ���� ��� ���-
����u�� �� ��� ���� �p����g� w���� ����� ���� �� ���� ������� u����� �����fi��� ��-
���p���� �M��� �� �������������� ����p��� ��� ���� ���� M� p��k�g��g ������ ��� 
���� p������ �� �� ���� �ff������ �� �x�������g ����� ���� �� ����.

�� ������ �� �xp���� ��� ��flu���� �� p��k�g� ���� �����g� ���p����u�� �� ��� 
p�pu������ ��u���g �����g� �� ������� ������ ������� ���� w�� ������� �� 0�� 5�� 10 
���� 15°� ����������� ���� �� � p��k�g� ���������� �� 40% ��2-30% �2-30% �2. 
M����u��� �������� ��k� pu��� fi���� g�� �������p������� ���G���� ���� p��������� 
����� �������� ������ w��� u���� �� ��������� ���� �������gu��� ��� ����u���� ���� 
�������p��� ��� ������� ���� �p����g�. 

��G�� �������fi������ �������������� ���� ��� flu��u������ �� ��� ��� p�pu��-
����� w��� ���p������� �� ��� p��k�g��g ����������� �p��k�g��� ���p����u������ ��-
���ug� ������� ������ ��u��� w��� ��u���. ������ ��� ���������� �� g����� ������� 
�� �������� �� ��w�� ���p����u��� ���� �� ����� ������� u����� M��. ����� fi���-

��g� �����g���� ��� p������� ���� ��� ������ ��u��� ����� ��� �� ��� ���ug� 
�� ��g���g�� ��� ������ �� ��� ��������� ����u������ ���������g �� ������������� 
����g�� ���� �����qu������� ��� �p����g�. ��� ���������� �� ��������� �p����� 
����������g �� ���� �p����g� w��� �� �u���������� ��� u��������g – ��p�����g 
��� w��k ���k �� ��� ����� ����� ��� �������� ���� p����u���.

μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΥΓΕιονομιΚοΥ ΕνΔιΑφΕΡονΤοΣ  
ΣΤΗν Αμμο ΑΚΤων ΚολΥμβΗΣΗΣ

μαρία Α .Ευστρατίου1 & Αριστέα βελεγράκη2

1Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
2Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Η άμμος ακτών κολύμβησης�� ως πιθανή δεξαμενή παθογόνων μικροοργανι-
σμών�� ελέγχθηκε με 17 δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε τρεις αμμώδεις 
παραλίες κολύμβησης της ανατολικής ακτής της νήσου Λέσβου κατά την κο-
λυμβητική περίοδο �Ιούλιος – Οκτώβριος�� 2005��. Η μεταφορά δειγμάτων άμμου 
έγινε άσηπτα και τα δείγματα εξετάσθηκαν με πρότυπη μεθοδολογία εντός 4 
ωρών για ανίχνευση μυκήτων �ποιοτική�� και βακτηριδίων – δεικτών κοπρανώ-
δους μόλυνσης �ποσοτική��. 

Ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή ανιχνεύθηκαν στο 15% των δειγμάτων 
και κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι στο 93% των δειγμάτων. Μύκητες απομονώ-
θηκαν από όλα τα δείγματα και αναγνωρίστηκαν με πολυφασική μέθοδο. Με-
ταξύ αυτών και οι ευκαιριακά παθογόνοι για τον άνθρωπο A�s���d�a corym��fera, 
A�ternar�a a�ternata, As��perg���us�� n�ger, C�ados��por�um c�ados��por�o�des��, Cryptococ-a�ternata, As��perg���us�� n�ger, C�ados��por�um c�ados��por�o�des��, Cryptococ-
cus�� a���dus��, Emer�ce��a n�du�ans��, Fus��ar�um oxys��porum, Mucor h�ema��s��, Paec���o-
myces�� ���ac�nus��, Pen�c����um s��pp., Phoma her�arum, Rh�zopus�� oryzae, Tr�choderma 
harz�anum, Tr�chos��poron as��ah��Tr�chos��poron as��ah�� και Vert�c����um s��pp. Η σποραδική παρουσία των 
μαύρων ζυμών Aureo�as���d�um pu��u�ans�� και Exoph�a�a dermat�t�d�s�� συνδυαζό-
μενη με τις τοπικές γεωλογικές και χημικές συνθήκες�� καθώς και με την τοπική 
χερσαία και θαλάσσια χλωρίδα�� περιγράφεται πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιο-
γραφία.

Η Cand�da a���cans�� �από τις πλέον γνωστές ευκαιριακά παθογόνες ζύμες�� απο-
μονώθηκε από το 4% των δειγμάτων υγρής άμμου. Από το 10% των δειγμά-
των απομονώθηκαν άλλα δυνητικά παθογόνα είδη Cand�da �C. trop�ca��s��, C. 
paraps����os���s��, C. g�a�rata, C. krus��e���. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες έκθεσης σε άμμο ακτών κολύμβησης 
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στην υγεία των λουομένων και αποτελεί προτεραιότητα διαχείρισης και προ-
στασίας περιβάλλοντος για τις Μεσογειακές χώρες. Η παρούσα μελέτη �α�� επι-
βεβαιώνει την ύπαρξη βακτηριδίων κοπρανώδους προέλευσης σε άμμο ακτών 
αναψυχής�� �β�� διαπιστώνει την φόρτιση της άμμου με τον δυνητικά παθογόνο 
μύκητα Cand�da και �γ�� πιστοποιεί την ύπαρξη των αλατόφιλων ολιγοτροφικών�� 
πρωτοπαθώς παθογόνων και νευροτρόπων μαύρων ζυμών�� A. pu��u�ans�� και E. 
dermat�t�d�s���� που ενοχοποιούνται για πρόκληση δερματοπαθειών και βαρύτα-
της πρόγνωσης εν τω βάθει μυκητιάσεων στον άνθρωπο.

Η διαχείριση και προστασία της άμμου των νερών κολύμβησης προϋποθέτει 
τακτική Μικροβιολογική επιτήρηση�� στενή διεπιστημονική συνεργασία και συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών. 

MICRooRGANISMS oF PUBLIC hEALTh  SIGNIFICANCE  
RECoVERED FRoM SAND oF RECREATIoNAL BEAChES

Maria A. Efstratiou1 & Aristea Velegraki2

1Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
2Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

��� p�������� �� ������������ ����� ����� �� � ��������� ��� p����g���� �����-
��g������ w�� �������g����� �� ������g 17 w�� ����� ���p��� ���� ����� ������ 
������� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� �� ������ ��u���g ��� ������g ������ 
�Ju��-��������� 2005��. ����� ���p��� w��� ���p������� �����p������ �� ��� ������-
���� w���� w����� 4 ��u�� w��� p��������� �� ��������� ����������g� ��� qu���-
������ ���� qu���������� �������������� �� �u�g�� ���� ��������� ����� ���p��������. 
���������� �������� �u����� w��� ���������� ���� 15% �� ��� ���p����� w������ 
������ ����p������� w��� p������ �� 93% �� ��� ���p���. �u�g� w��� p������ 
�� ��� ����� ���p����� w��� p���p��������� �������fi��� ���� ����u�����: A�s���d�a co-
rym��fera, A�ternar�a a�ternata, As��perg���us�� n�ger, C�ados��por�um c�ados��por�o�des��, 
Cryptococcus�� a���dus��, Emer�ce��a n�du�ans��, Fus��ar�um oxys��porum, Mucor h�ema-
��s��, Paec���omyces�� ���ac�nus��, Pen�c����um s��pp., Phoma her�arum, Rh�zopus�� oryzae, 
Tr�choderma harz�anum, Tr�chos��poron as��ah�� and Vert�c����um s��pp. ��� �p������� 
�������� �� ����k �������� Aureo�as���d�um pu��u�ans�� ���� Exoph�a�a dermat�t�d�s�� 
���� w�� ����� �� ������g ������� �� ��p������ ��� ��� fi��� ���� ���� �� ������-
����� w��� ��� p��������g g���������� ������������� �� w��� �� w��� ��� ����������� 
���� ��� fl��� �� �p���fi� ���p���g �����. ��� ������ �pp���u������ p����g���� 
����� Cand�da a���cans�� w�� ��������� ���� 4% �� ��� ���p����� w������ ������ �� 

������p�g���� ���g�� �u�� �� C. trop�ca��s��, C. paraps����os���s��, C. g�a�rata, C. krus��e�, 
w��� ��������� ���� 10% �� ��� ����� ���p���.

�� ������ ������� �xp��u�� �� ������� �� ������������� ����� ��� ������� pu���� 
������ ���u���� �����g����g�� �� ��� M������������� ��g����� ��p����������� �� ����-
��������� p��������� ���� ����g����� ������g���. ���� ��u��� p�������� ��� fi��� 
����� ���� ��� ����� ��g��� ��g��� ���� ���� ���fi��� ��� p������� �� ��������� 
�� w�� ����� �� ������������ ��������� ���� ���������� ��� ������p�g���� ���u�-
����� �� Cand�da �pp.�� ���� p����� ��� ���������� �� ��� ����p������ ���� ���g�-
���p��� ��u�����p�� p����g��� �u�� �� A. pu��u�ans�� ���� E. dermat�t�d�s�� ��u���g 
�k�� ���� ����p-������� ����������. 

�������������� p��������� ���� ����g����� �� ������g ����� ����� ��qu���� 
����������g���� �u���������� ������g����� �u���������p������ ����g����� �p-
p����� ���� ���u������ �� ��� pu����. 

ομολοΓΗ ΥΠΕΡ-ΕΚφΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕνΔο-ΞΥλΑνΑΣΗΣ ιι,  
ΣΤο μΥΚΗΤΑ FusariuM oxysporuM

Αναστασία Π. ζέρβα, Γιώργος Ε. Ανασοντζής,  
Παναγιώτα Σταθοπούλου και Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου

Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και 
 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Αττική

e-ma��: xatzd�m@��o�.uoa.gr

Ο νηματοειδής μύκητας Fus��ar�um oxys��porum, ως φυτοπαθογόνος μικροοργα-
νισμός�� διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ενζυμικό σύστημα για τη διάσπαση των 
συστατικών του κυτταρικού τοιχώματος των φυτών. Παράλληλα έχει την ικα-
νότητα να ζυμώνει απλά σάκχαρα �γλυκόζη�� ξυλόζη�� προς αιθανόλη με σχετικά 
υψηλή παραγωγικότητα. Για τη διάσπαση της ξυλάνης�� ενός μεγάλου ΜΒ φυτι-
κού πολυσακχαρίτη που αποτελείται κυρίως από αλυσίδες ξυλόζης και αποτε-
λεί βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος�� ο μικροοργανισμός παράγει 
ποικιλία ξυλανασών�� η έκφραση των οποίων επάγεται από την παρουσία ξυ-
λάνης στο περιβάλλον του. Οι ξυλανάσες χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφο-
ρους τομείς της βιομηχανίας�� όπως στην παραγωγή χαρτιού και ζωοτροφών�� 
στην αρτοποιία και στα απορρυπαντικά. 

Στην παρούσα εργασία επιτεύχθηκε η ομόλογη υπερέκφραση ενός εκ των ξυ-
λανολυτικών ενζύμων του F. oxys��porum�� της ενδο-β-1��4- ξυλανάσης ΙΙ�� υπό τον 
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έλεγχο του υποκινητή συνεχούς έκφρασης του gpdA του As��perg���us�� n�du�ans��. 
Τα τροποποιημένα στελέχη παρήγαγαν πολύ υψηλά επίπεδα ξυλανάσης στο 
υγρό καλλιέργειας ακόμα και κατά την ανάπτυξή τους με τη χρήση γλυκόζης ως 
μοναδική πηγή άνθρακα. Τα εν λόγω στελέχη θα χρησιμοποιηθούν σε διεργα-
σίες ενός σταδίου για τη βιομετατροπή υπολειμμάτων φυτικής βιομάζας σε αι-
θανόλη με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της συνολικής διεργασίας.

λέξεις	κλειδιά:	Ενδο-ξυλανάση, Fus��ar�um oxys��porum, ομόλογη έκφραση

hoMoLoGoUS oVER-EXPRESSIoN oF ENDo-XyLANASE II IN ThE 
FUNGUS FusariuM oxysporuM

Anastasia P. zerva, George E. Anasontzis,  
Panagiota Stathopoulou and Dimitris G. hatzinikolaou

M�cro��o�ogy Group, Department of Botany, Schoo� of B�o�ogy Nat�ona� and 
Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��,  Un�vers���ty Campus��, Zografou 157 84, Att�ca, GREECE

e-ma��: xatzd�m@��o�.uoa.gr

Fus��ar�um oxys��porum �� � fi�������u��� p���� p����g������ �u�gu�. �� �u���� �� p��-
��u��� � ������� �� ��z���� ��� ��� ����k���w� �� ��� p���� ���� w���. �� �� ���� 
��p���� �� ���������g �����u� �ug��� �g�u������ x������� ��������� �� ��������� w��� 
���������� ��g� ������ ���p����� �� ����� �u�g�. �� ������ �� ����k ���w� x������ 
� ��j�� p���� ���� w��� p�������������� ���������g ������ �� x����� ���������� 
Fus��ar�um oxys��porum p����u��� � ������� �� x��������, w��� ����u���� �� ��� 
p������� �� x���� �� ��� �����������. ��� ���� �w� ����������� x�������� ��� u���� 
�� ������� ����u������ �pp��������� �u�� �� �� pu�p ���� p�p�� ����u���� �� w��� �� 
����������� �� ������ ����� ���� ������g����. 

�� ��� p������ w��k�� ��� �����-β-1��4-x������� �� g��� ��� ���� �����xp������� 
�� F. oxys��porum u����� ��� ������� �� ��� �������u���� gpdA p������� �� As��perg��-
�us�� n�du�ans��. ��� ��������� ��������������� w��� ���� �� p����u�� ���� ��g� ������ 
�� �x�������u��� x������� ���������� ���� w��� g��w� �� g�u���� �� ���� ������ 
���� ����g� ��u���. �u�� ������� ��� �xp������ �� �������� ��� ������� p������ 
p����u������� w��� u���� �� � ���-���p p������ ��� ��� ������������� �� p���� 
������� w���� �� �������.

Keywords:	Endo-xy�anas��e, Fus��ar�um oxys��porum, homo�ogous�� expres��s���on

Η βιοΠοιΚιλοΤΗΤΑ Των μΑΚΡομΥΚΗΤων ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ

Γιώργος ι. ζερβάκης1,2, Δημήτρης μ. Δήμου2 και Ηλίας Πολέμης2

1ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Καλαμάτας, Λακωνικής 87, 24100 Καλαμάτα
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,  

Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Οι καταγεγραμμένοι μακρομυκήτες υπερβαίνουν τα 14000 είδη παγκοσμίως 
���wk�w���� 2001���� ενώ εκτιμάται πως ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόλις 
το 10% του συνόλου τους στη Γη. Στην Ελλάδα�� κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας περίπου�� έχουν υπερδιπλασιαστεί οι δημοσιευμένες καταγραφές μα-
κρομυκήτων�� δηλ. από 996 είδη �Z����k�� �� ��. 1998�� Z����k�� �� ��. 1999�� σε πε-
ρισσότερα από 2100 είδη. Για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των μακρομυκή-
των επιλέγονται ενδιαιτήματα υψηλής οικολογικής σημασίας ή/και αθροίσματα 
οργανισμών μεγάλου ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα 
εγχειρήματα καταγραφής μακρομυκήτων σε οικοσυστήματα οξυάς στην κε-
ντρική Ελλάδα με 65 είδη και 11 γένη πρωτοαναφερόμενα στη χώρα �����u �� 
��. 2002���� κεφαλληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης στις Μεσσηνία και Φθιώτι-
δα με 166 είδη και 15 γένη ως νέες αναφορές �Z����k�� �� ��. 2002��� ����u �� ��. 
2008���� φυλλοβόλου δρυός στην Πελοπόννησο με 43 είδη και 1 γένος �Z����k�� 
�� ��. 2002��� και αείφυλλων πλατύφυλλων και φρυγάνων σε νησιά των Κυκλά-
δων με 120 είδη και 4 γένη ως πρώτες καταγραφές �������� �� ��. 2002�� ������� 
�� ��. 2007��. Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή τεσσάρων νέων βασιδιομυκήτων 
από την Άνδρο: Gymnopus�� dys��os��mus�� �p. ���. και G. amygda��s��porus�� �p. ���. 
�������� & ����������� 2007���� Ento�oma �eucon�tens�� �p. ���. και E. a�n�co�a �p. 
���. ������������ & ������� 2008���� καθώς και πρόσφατες μελέτες μοριακής 
φυλογένειας και ταξινομικής σε επιλεγμένα είδη�� όπως τα εδώδιμα μανιτά-
ρια P�eurotus�� �Z����k�� �� ��. 2007���� οι κοπρόφιλοι μακρομύκητες ������������ 
2008���� οι ξυλοσηπτικοί βασιδιομύκητες του γένους Crep�dotus�� �G���u-Z�g�u & 
���������� 2005���� κλπ. Υψηλής προτεραιότητας είναι σήμερα η αποτίμηση των 
κινδύνων μείωσης των πληθυσμών των μακρομυκήτων�� η διαφύλαξη σχετικού 
βιολογικού υλικού �x-���u και η αξιολόγηση του σε εφαρμογές με οικονομική 
και περιβαλλοντική σημασία.

λέξεις-κλειδιά:	μανιτάρια, βιοποικιλότητα, Ελλάδα
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BIoDIVERSITy oF MACRoMyCETES IN GREECE

Georgios I. zervakis1,2, Dimitris M. Dimou2 and Elias Polemis2

1N.AG.RE.F., Ins��t�tute of Ka�amata, Lakon�k�s�� 87, 24100 Ka�amata, Greece
2Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, La�oratory of 

Genera� & Agr�cu�tura� M�cro��o�ogy, Iera Odos�� 75, 11855 Athens��, Greece

��� g����� ������������ ������������� �x������ 14��000 ����������� �p����� 
���wk�w���� 2001��; ��w������ ���� figu�� ����� �� ��p������ ����� 10% �� ��� 
���p������ ����� �u���� �x�����g �� ������. �� ��g����� G������� ��� �u���� �� ��-
p������ ������u�g� ��� ���� ���� ���u����� ��u���g ��� ���� ���������� �.�. ���� 996 
�p����� �Z����k�� �� ��. 1998�� Z����k�� �� ��. 1999�� �� ���� 2100 �p�����. ��� ��� 
��u��� �� ������������ ��������������� �������� �� ��g� �����g���� ���u� ����/�� 
g��up� �� ��g������ �� p�����u��� ��p������� ��� ���������. ����������� �x��p��� 
��� ��� ����������� �� ������u�g� �� ����� ������� �� ������� G����� w��� 65 
�p����� ���� 11 g����� ���������� ��� ��� fi��� ���� �����u �� ��. 2002���� �� ��x��� 
������� ������� �� M������� ���� ���������� w��� 166 �p����� ���� 15 g����� �� ��w 
��p���� �Z����k�� �� ��. 2002��� ����u �� ��. 2008���� �� �������u�u� ��k ������� �� 
����p������ w��� 43 �p����� ���� 1 g��u� �Z����k�� �� ��. 2002��� ���� �� ��-
��g���� ������������� p����� ���� p���g��� ����u������ �� ��������� w��� 120 
�p����� ���� 4 g����� �� fi��� �������� �������� �� ��. 2002�� ������� �� ��. 2007��. 
����w����� �� ��� �������p���� �� ��u� ��w ��������������� ���� �������: Gym-
nopus�� dys��os��mus�� �p. ���. ���� G. amygda��s��porus�� �p. ���. �������� & ����������� 
2007���� Ento�oma �eucon�tens�� �p. ���. ���� E. a�n�co�a �p. ���. ������������ & ��-
����� 2008���� �� w��� �� ������ ��u����� �� ��� �����u��� p����g��� ���� ��x���-
�� �� ��������� g��up��� �.g. ������� �u������� �� ��� g��u� P�eurotus�� �Z����k�� 
�� ��. 2007���� ��p��p����� ������u�g� ������������ 2008���� w����-������g ��������-
������� �� ��� g��u� Crep�dotus�� �G���u-Z�g�u & ���������� 2005���� ���. ��w�-
������� ���u�� ��k� ��� ���������� �� ������� ����������� w��� ��� �������� �� �u�g�� 
p�pu��������� ��� �x-���u ������������ �� p�������� �����g���� ���������� ���� ��� 
������z����� �� �pp��������� �� ���������� ���� ������������� ��p������� ��� 
������������ �� �� �� ��g� p�������.

Key-words:	Mus��hrooms��, ��od�vers���ty, Greece

μοΡιΑΚΗ ΔιΕΡΕΥνΗΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤιΚων ΑλλΗλΕΠιΔΡΑΣΕων  
φΥΤων-μΥΚΗΤων��� Η ΚΑινοφΑνΗΣ ΑλλΗλΕΠιΔΡΑΣΗ  
φΥΤων ΤομΑΤΑΣ ΚΑι ΤοΥ μΥΚΗΤιΑΚοΥ ΣΤΕλΕΧοΥ  
FusariuM solani ΣΤΕλΕΧοΣ FSK 

νεκτάριος Καβρουλάκης2, φώτης μπεκρής1, μαρία μπέση1,  
Κωνσταντίνος Δελής1, ιωάννης Υψηλάντης1, ιωάννης Ε. Παπαδάκης2, 

Κωνσταντίνος οιχαλιώτης3 & Καλλιόπη Κ. Παπαδοπούλου1

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26  
και Αιόλου, 41221, Λάρισα 2Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ερευνας, Χανιά , Κρήτης

3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων  
και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Ένα μη παθογόνο στέλεχος του μύκητα Fus��ar�um s��o�an� ���-Κ�� απομονώθηκε 
από ρίζες φυτών ντομάτας που αναπτύχθηκαν σε ένα επισχετικό ���p���. Ο 
μύκητας αυτός είναι ικανός να αποικίζει ρίζες φυτών ενώ παράλληλα τα προ-
στατεύει από παθογόνα τόσο της ριζόσφαιρας όσο και του υπέργειου τμήμα-
τος. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το πρότυπο αποικισμού των ριζών 
ντομάτας από τον παραπάνω μύκητα καθώς και η επίδρασή του στην ανάπτυξη 
των φυτών. Για το σκοπό αυτό έγινε γενετικός μετασχηματισμός του με γονίδιο 
που κωδικοποιεί την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη �g�p��. Φυτά τομάτας ανα-
πτύχθηκαν σε αδρανές μέσο ανάπτυξης �περλίτη�� και μολύνθηκαν με κονίδια 
του μύκητα. Στην συνέχεια δείγματα από διάφορα σημεία της ρίζας ελέχθησαν 
για την παρουσία του μύκητα�� τ� πρώτο δωδεκάωρο μετά τη μόλυνση και στη 
συνέχεια σε 24ωρη βάση για ένα χρονικό διάστημα 20 ημερών για ένα χρονικό 
διάστημα 20 ημερών Η προσέγγιση των υφών�� η εκβλάστηση των κονιδίων και 
η είσοδος του μύκητα στη ρίζα ακολούθησε τυχαίο πρότυπο Η εξάπλωση του 
μύκητα κατά τον επιμήκη άξονα της ρίζας έγινε στους μεσοκυττάριους χώρους 
των κυττάρων της επιδερμίδας της ρίζας ενώ αργότερα ένα πυκνό δίκτυο υφών 
αναπτύχθηκε γύρω από τα κύτταρα του φλοιού. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μύκη-
τας σε 7 ημέρες μετά τη μόλυνση είχε ήδη αποικίσει και το αγωγό σύστημα της 
ρίζας ενώ παρατηρήθηκε και παραγωγή κονιδίων μέσα στο ριζικό σύστημα�� 
χωρίς ποτέ να εμφανισθούν συμπτώματα ασθένειας στο φυτό. 

Ο αποικισμός της ρίζας από το στέλεχος ��� οδήγησε σε στατιστικώς σημα-
ντική αύξηση της ανάπτυξης τόσο του υπέργειου τμήματος του φυτού όσο και 
του ριζικού συστήματος�� όταν τα φυτά ποτίστηκαν με ένα πλήρες ισορροπημέ-
νο θρεπτικό διάλυμα. Επιπλέον�� όπως φάνηκε από τον ρυθμό ανάπτυξης των 
φυτών�� η παρουσία του μύκητα μόνο μερικώς μπορεί να βοηθήσει το φυτό σε 
συνθήκες έλλειψης αζώτου ενώ δεν έχει καμία επίδραση σε συνθήκες έλλειψης 
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φωσφόρου. Σε συνθήκες έλλειψης σιδήρου παρατηρείται σημαντική αύξηση 
του υπέργειου τμήματος. Μετρήσεις της βιομάζας του μύκητα με ποσοτική 
����-���� ��� έδειξαν ότι ο βαθμός αποικισμού της ρίζας είναι σε συμφωνία 
με την επίδραση του μύκητα στην ανάπτυξη των φυτών σε συνθήκες έλλειψης 
θρεπτικών στοιχείων. 

λέξεις	κλειδιά: Βιολογική αντιμετώπιση, ενδοφυτικός μύκητας, επαγομένη διασυστηματι-
κή ανθεκτικότητα , So�anum �ycopers���cum.

A NoVEL ToMATo-FUSARIUM SOLANI SySTEM FoR ThE MoLECULAR 
DISSECTIoN oF BENEFICIAL PLANT-FUNGAL INTERACTIoNS

Nektarios Kavroulakis2, Fotis Bekris1, Maria Besi1,  
Constantinos Delis1, Ioannis ypsilantis1, Ioannis Ε. Papadakis2, 

 Constantinos Ehaliotis3 & Kalliope K. Papadopoulou1

1Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try & B�otechno�ogy, Lar�s��a 41221, Greece
2Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Foundat�on, Chan�a , Crete,Greece3Agr�cu�tura� Un�vers���ty of 

Athens��, La�oratory of So��s�� and Agr�cu�tura� Chem�s��try, 11855 Athens��, Greece

� ���-p����g���� Fus��ar�um s��o�an� ������ ���-Κ�� w�� ��������� ���� ��� ����� �� 
������ p����� g��w� �� � �upp������� ���p���. ��� �u�gu� w�� ��u��� �� �� 
���� �� ������z� p���� ����� ���� ������� �� ������ ���������� �� ���� ���� ������ 
p����g���. W� ������ �� ��u��� ��� p������ �� ���� ������z����� �� ���� ����fi-
���� �u�g�� ������ ���� �������g��� ��� p���� g��w�� p�������� ��p�������. �� ���� 
������ ������ p����� w��� ����u������ w��� ��� ��������� ���� �� � ��������� g�p 
������������ ������� �� ����� w���� ��������� ��� ��� ���p����g������ p�������g�-
��� ���� p���� p��������g ��������������� �� ��� w���� ��p� ������. ������z����� 
w�� �����w��� �� ��gu��� ���� ����������� �������g 12 � p��� ����u������ ���� ���� 
����� 24� ��� 20 �����. ��p��� �pp�������� ���� ����������� �� �������� g����-
������ �� ��� ���� �u����� �� ��� ���� ���� z��� ���� ���� �p����� ����g ��� ���� 
�x�� ���w��� �p�������� ����� � ������ ��p��� ���w��k �������p��� �u������g 
��� ���� ���������� �������g ��� x���� ���� �������� w��� ���� ������� �� ������ 
���g��. ����������g���� ��g�������� �� ��� �u�g�� g��w�� �� ��� ���� �������� �� 
�������� ���p���� w��� �������p���. �� ��� ���������� �� p����� w������� w��� 
� ��������� �u������ ���u������ ���� ������z����� �� ��� ���u����� �� � ��g��fi���� 
�������� �� p���� g��w�� ���p����� �� ���-����u������ p����� w������� w��� � 
��������� �u������ ���u����. �u����������� ��� �u�gu� w�� ��p���� �� p�����-
��g ���� g��w�� u����� � ���fi������ ���� ���� ���� ���� g��w�� u����� �� ���fi-
������. ����� w�� �� �ff��� �� ���� ������z����� u����� � ���fi������. ��� �ff��� 

�� p���� g��w�� w�� �������� �� ��� ����� �u�g�� ������� �� ��� ���� �������� �� 
������������ �� Q-���.

Keywords: B�ocontro�, endophyte, �nduced s��ys��tem�c res���s��tance, So�anum �ycopers���cum, 
p�ant growth promot�ng fungus��. 

βιοΠοιΚιλοΤΗΤΑ- Το νομιΚο ΠλΑιΣιο

Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, 
 Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Δικαίου , 

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Η αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας δεν μπορεί να είναι αποτελε-
σματική αν δεν ληφθούν νομοθετικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζο-
νται οι βασικές Διεθνείς Συμβάσεις που υιοθετήθηκαν από το έτος 1971�� καθώς 
και η σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία �Κανονισμοί�� Οδηγίες και Αποφάσεις�� η 
οποία υιοθετήθηκε από το έτος 1979 και δεσμεύει τα κράτη μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Κορυφής το 2001�� για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
ως το 2010 και στο σχετικό πρόγραμμα δράσης που εκπόνησε η Ε. Επιτροπή 
το 2005.

λέξεις	Κλειδιά:	διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την βιοποικιλότητα, δίκτυο natura 2000.natura 2000. 2000.

BIoDIVERSITy ��� ThE LEGAL FRAMEwoRK 

Dr. Angelika Kallia – Antoniou, 
Lawyer, EU �aw expert, Nat�ona� Centre for the  

Env�ronment and Sus��ta�na��e Deve�opment 

���u�� ����� ��� ���p��� �������� ���������� �� ������ �� p������ ������������� ��� 
�� �� �� ������������� �����.

The International Key �onventions are presented:

– Ramsar	������������ 1971�� �� ��� ������������ �� wetlands. 

– CITES	������������ W�����g��� 1973�� �� ���u�� ����	international trade in 
specimens of wild animals and plants	����� ��� �������� ����� �u������.



8�

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

8�

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

– Barcelona	������������ 1976�� ��� ��� p��������� �� ��� Mediterranean Sea 
�g����� ����u����. 

– Bonn	������������ 1979�� �� p������ terrestrial and marine migratory birds. 

– Bern		������������ 1979��  �� ��� ������������ �� European wildlife ���� 
���u��� ��������.	

– Rio	������������1992�� �� biological diversity, �� ���u�� �u��������� u�� �� 
��� ���p������ ���� �� gu������� ���� ������g �� ��� ����fi�� ���� ��� u�� �� 
genetic resources. 

The European �egislation is presented:

– Directive ��/�0��� �� �������� w���� ������.	

– habitat Directive �2/�3. � ��u��p��� �����g���� ���w��k w�� �������������� 
k��w� �� Natura 2000�� �� ����� ��������� ���� p��������� ��� ����� ��g� ���u�� 
������������ ���u�. 

– Regulation 338/�� �� p������ �p����� �� w���� ��u�� ���� fl��� �� ��gu�����g 
trade.

– Regulation 3�8/81 �� whales or other cetacean�� ����������g ��p���� �� 
�������� p����u��� �� ��� ��U.

– Decision 1���/33�, �� ����u�� ����������� dolphin mortality ��u���g �u�� 
fi����g. 

– Regulations 3�28/8� and 21�8/�2 �� �� p������ EU’s forests against atmo-
spheric pollution and against fire .

– European Forestry Information and Communication System

– M���u��� �� ��� ������������ ���� �u��������� ����g����� �� tropical 
forests and other forests in developing countries

– ��U ������ �� ����� �g����� �� 2001 �� ��k� ���� ����u��� �� ���� ��� decline 
of biodiversity by 2010. �� ���� pu�p��� ��� ��U Action Plan on biodiversity 
w�� ����p���� �� 2005.

– Directives �0/21�, �0/220, 2�/2003,	�� ��������� ������� ��  Genetically 
Modified organisms (GMos) and  GM Food and Feed. 

Key	words: Internat�ona� Convent�ons�� to protect ��od�vers���ty, European �eg�s���at�on to 
protect ��od�vers���ty, Natura 2000.

 ΣΧΗμΑΤιΣμόΣ ΕνΕΡΓοΠοιΗΤή ΤΗΣ ΕΚβλάΣΤΗΣΗΣ  
ΑΠο ΕνΑ ΕνζΥμο ΤοΥ ΠΕΡιβλΗμΑΤοΣ Των ΣΠοΡιων  
ΤοΥ bacillus ThurinGiensis 1.1

Ε. Κανατά, Α. Παπαλαζαρίδου, Α. Σιβροπούλου
Εργαστήριο Γ. Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης  

και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124.

Τα κύτταρα του Bac���us�� thur�ng�ens���s�� ����� σε αντιδιαστολή με όλα τα άλλα σπο-
ριογόνα βακτήρια�� σχηματίζουν κατά την διάρκεια της σπορίωσης παρασπο-
ριακά έγκλειστα�� τους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι αποτελούνται από μία ή 
περισσότερες πρωτεΐνες�� που αναφέρονται ως ��� ή δ-ενδοτοξίνες. Οι δ-ενδο-
τοξίνες είναι ευρέως γνωστές για την ειδική εντομοκτόνο δράση τους�� όμως 
ο βιολογικός τους ρόλος στο βακτήριο παραμένει ασαφής. Σε προηγούμενες 
μελέτες μας έχουμε δείξει ότι οι κρύσταλλοι του �� 1.1 αποτελούνται από την 
140 k�� πρωτεΐνη�� η οποία έχει ενζυμική δράση β-γλυκοσιδάσης. Η παρούσα 
μελέτη έδειξε ότι η δ-ενδοτοξίνη του �� 1.1 είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό 
του ενεργοποιητή της εκβλάστησης �g���������� που είναι απαραίτητος για την 
εκβλάστηση του σπορίου και βασίζεται στα ακόλουθα: �α�� η 140 k�� δ-ενδο-
τοξίνη εντοπίζεται στο περίβλημα των σπορίων και στην θέση αυτή εμφανίζει 
ενζυμική δράση β-γλυκοσιδάσης. Το ένζυμο καταλύει την υδρόλυση β-γλυκο-
σιδικών δεσμών μεταξύ γλυκόζης�� άρυλο- �� άλκυλο- ή σακχαρο- ομάδων οδη-
γώντας στην παραγωγή γλυκόζης. �β�� Η προσθήκη γλυκόζης ή υποστρωμάτων 
της β-γλυκοσιδάσης οδηγούν στην εκβλάστηση των σπορίων. �γ�� Ελάττωση ή 
αύξηση της ενζυμικής δραστικότητας της β-γλυκοσιδάσης οδηγούν σε αντί-
στοιχη μείωση ή αύξηση της εκβλάστησης. Ο σχηματισμός του ενεργοποιητή 
είναι το πρώτο βήμα της εκβλάστησης το οποίο προηγείται της αλληλεπίδρα-
σης ενεργοποιητή-υποδοχέα�� και συνεπώς αυτό το νέο εύρημα δημιουργεί 
νέες προοπτικές στην κατανόηση του μηχανισμού της εκβλάστησης. Επιπλέον 
η αναγνώριση παρεμποδιστών των ενζύμων που εμπλέκονται στο σχηματισμό 
του ενεργοποιητή είναι ιδιαίτερα σημαντική με πιθανές εφαρμογές στην ιατρι-
κή�� στην γεωργία και στην βιομηχανία τροφίμων. 

λέξεις	κλειδιά:	Bac���us�� thur�ng�ens���s��, ενεργοποιητής, δ-ενδοτοξίνη
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GERMINANT GENERATIoN By A CoAT ENzyME oF bacillus 
ThurinGiensis STRAIN 1.1 SPoRES

E. Kanata, A. Papalazaridou, A. Sivropoulou 
La�oratory of Genera� M�cro��o�ogy, Sect�on of Genet�cs��, Deve�opmenta� and Mo�ecu�ar 

B�o�ogy, Schoo� of B�o�ogy, Ar�s��tot�e Un�vers���ty, Thes��s��a�on�k� 54124, Greece.

���p��� ��� ����� �p��� ������g ���������� Bac���us�� thur�ng�ens���s�� ����� ����� ���� ��u�-
��g �p��u�������� p����p���� ����u������� ��� ��������. ��� �������� ��� ���p������ 
�� ��� �� ���� p��������� k��w� �� ��� �� δ-�������x���. ��� δ-�������x��� ��� 
w������ k��w� ��� ����� �p���fi� ������������� ������������ �u� ����� �����g���� ���� �� 
��� �����x� �� ��� �������u� ������� u������. W� ���� p�����u��� ���w� ���� 
�������� �� ��� �� ������ 1.1 ������� �� ��� 140 k�� δ-�������x���� w���� �x������ 
β-g�u��������� ��z������ ��������. ���� ��u��� ���w��� ���� ��� δ-�������x�� �� ��� 
�� 1.1 �� ���p������� ��� g�������� g��������� �������g �����u���� �� �p��� g����-
������. ��� �����w��g ����� �upp��� ���� �����u����: ���� ��� 140 k�� δ-�������x�� �� 
�������� �� ��� �p��� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �u�������� ���� �x������ β-g�u��������� 
��z������ ��������. ��� ��z��� ������z�� ��� ����������� �� �u������� β-g�u�������� 
���k�g�� ���w��� g�u���� ���� ��k���� ���� �� ����������� g��up��� ���u����g �� g�u-
���� p����u������� ����� ���������� �� g�u���� ���� �u�������� �� β-g�u��������� ����� �� 
�p��� g������������ ������ �upp������� �� δ-�������x�� β-g�u��������� ��z������ ��-
������ ���u��� �� ������������ �� g���������� ���� �u�g��w�� ���� ������p������g�� 
����u����� �� ��z������ �������� ���u��� �� �ug��������� �� g���������� ���� 
�u�g��w��. G�������� g��������� �� ��� fi��� ���p �� g���������� ���� p�������� 
��� g��������–����p��� ������������ ���� �����qu����� ���� ����� fi�����g �p��� 
��w p���p������� �� ��� u�������������g �� �p��� g���������� p��������. �u�����-
���� ��� �������fi������ �� �p���fi� ���������� �� ��� ��z���� ��������� �� g����-
���� g��������� ����� �� p�����u��� ��p������� �� �p��� g���������� ���������� 
w��� p�������� �������� �g���u��u��� ���� ����� ����u���� �pp���������. 

Keywords:	Bac���us�� thur�ng�ens���s��, germ�nant, δ-endotox�n 

ΧΡΗΣΗ μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ΓιΑ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕ μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ΓιΑ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕμιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ΓιΑ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕ ΓιΑ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕΓιΑ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕ ΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕΑφΑιΡΕΣΗ φωΣφοΡοΥ μΕ φωΣφοΡοΥ μΕφωΣφοΡοΥ μΕ μΕμΕ 
ΤΑΥΤοΧΡονΗ ΑΠονιΤΡοΠοιΗΣΗ ΣΤΗν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡων ΑΠονιΤΡοΠοιΗΣΗ ΣΤΗν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡωνΑΠονιΤΡοΠοιΗΣΗ ΣΤΗν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡων ΣΤΗν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡωνΣΤΗν ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡωνΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΥΓΡων ΥΓΡωνΥΓΡων 
ΑΠοβλΗΤων 

Α. Γ. Καπαγιαννίδης*, Η. ζαφειριάδης και Α. Αϊβαζίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βασ. Σοφίας 12, 

Ξάνθη, *e-ma��: akapag�a@env.duth.gr

Η αφαίρεση φωσφόρου από υγρά απόβλητα μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω 
χημικών�� είτε μέσω βιολογικών φαινομένων με τα τελευταία να υπερτερούν 
από οικονομική όσο και φιλοπεριβαλλοντική σκοπιά. Η Βιολογική Αφαίρεση 
Φωσφόρου �ΒΑΦ�� στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων συνήθως επιτυγχά-
νεται με ανακυκλοφορία της βιομάζας μεταξύ αναερόβιων και αερόβιων συν-
θηκών. Το σχήμα αυτό συμβάλλει στον επιλεκτικό εμπλουτισμό της ιλύος με 
στελέχη που αφομοιώνουν φώσφορο σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα συγκριτικά 
με συμβατικούς ετερότροφους μικροοργανισμούς. Τελικά�� η καθαρή αφαίρε-
ση φωσφόρου επιτυγχάνεται με απόρριψη της περίσσειας ιλύος. Εναλλακτικά�� 
η ανακυκλοφορία της βιομάζας μεταξύ αναερόβιων και ανοξικών συνθηκών�� 
όπου η αφαίρεση φωσφόρου επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με την απονιτροποί-
ηση από τα απονιτροποιητικά-αποφωσφορωτικά  βακτήρια �������� αποτελεί 
μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η χρήση των ����� σε περιβαλλοντικές 
εφαρμογές �επεξεργασία υγρών αποβλήτων��. Αναφέρονται και συγκρίνονται 
αποτελέσματα από τη λειτουργία δύο μονάδων συνεχούς ροής�� η διαμόρφωση 
των οποίων ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών. Η πρώτη μο-
νάδα είναι μία μονάδα σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω της οποίας επιχειρείται 
η ανάπτυξη μίας εμπλουτισμένης καλλιέργειας απονιτροποιητικών μικροορ-
γανισμών ικανών για ταυτόχρονη αφαίρεση φωσφόρου από συνθετικό υγρό 
απόβλητο. Αναλυτικές μετρήσεις ενδοκυτταρικών ανθρακούχων πολυμερών�� 
πολυ-υδροξυ-βουτυρικό ������ και  πολυ-υδροξυ-βαλερικό �������� γλυκογόνο�� 
ολικός και διαλυτός φώσφορος�� οργανικός άνθρακας�� νιτρικό άζωτο και φω-
σφορικό�� έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εγκλιματισμού της καλλιέργειας�� 
οδηγώντας σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κινητική αλλά και τη στοιχειομε-
τρία της ανοξικής αφαίρεσης φωσφόρου.

Η δεύτερη μονάδα είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε με-
γαλύτερη κλίμακα �κλίμακα πάγκου���� με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης των 
����� σε μία πρακτική εφαρμογή. Η λειτουργία του συστήματος αυτού σε βά-
θος χρόνου κατέδειξε την άριστη αποτελεσματικότητα της μεθόδου για αφαί-
ρεση φωσφόρου από το λύμα και�� επιπλέον�� παρουσίασε ορισμένα πλεονεκτή-
ματα συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους ΒΑΦ: ��� ελαχιστοποίηση του αντα-��� ελαχιστοποίηση του αντα-�� ελαχιστοποίηση του αντα-
γωνισμού μεταξύ συμβατικών ετερότροφων μικροοργανισμών και ������� ����������� ������ ���������� 
διαχωρισμός των διεργασιών της νιτροποίησης και της αφαίρεσης φωσφόρου 
για καλύτερο έλεγχο και βελτιστοποίησή τους�� ����� μειωμένη κατανάλωση οξυ-����� μειωμένη κατανάλωση οξυ-�� μειωμένη κατανάλωση οξυ-
γόνου για δέσμευση φωσφόρου �μειωμένες απαιτήσεις για αερισμό���� ���� βέλτι-���� βέλτι-�� βέλτι-
στη αξιοποίηση οργανικού άνθρακα για ταυτόχρονη αφαίρεση φωσφόρου και 
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απονιτροποίηση και ��� επαρκής απονιτροποίηση χωρίς ανακυκλοφορία νιτρο-��� επαρκής απονιτροποίηση χωρίς ανακυκλοφορία νιτρο-�� επαρκής απονιτροποίηση χωρίς ανακυκλοφορία νιτρο-
ποιημένου μικτού υγρού.

λέξεις	κλειδιά:	DPAOs��, αφαίρεση φωσφόρου υπό ανοξικές συνθήκες, επεξεργασία υγρών, αφαίρεση φωσφόρου υπό ανοξικές συνθήκες, επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων

UTILIzATIoN oF DENITRIFyING PhoSPhoRUS ACCUMULATING 
oRGANISMS IN wASTEwATER TREATMENT

A. G. Kapagiannidis*, I. zafiriadis and A. Aivasidis
Democr�tus�� Un�vers���ty of Thrace, Department of Env�ronmenta� Eng�neer�ng

Vas��. Sofias�� 12, Xanth�, 67100, Greece, *e-ma��: akapag�a@env.duth.gr

����p���u� ������� ���� w����w���� ������� ��� �� ��������� �� u���g ������ 
�������� �� �����g���� p��������; ��� ������ ��� p������ �� �� ���� �u������ 
���� ������������� �� w��� �� ���������� p���� �� ���w. �����g���� ����p���u� 
������� ������ �� w����w���� ��������� �� �������������� ��������� �� ������� 
������u������ ���w��� ��������� ���� ������� �����������. ���� ���figu������ ��-
������ ��� ��������� �� ��g������ ���� ���u�u���� p���p���� �� �u�� ��g��� 
������ ���� ������������ ���������p��� ��������. ����p���u� �� fi����� �������� 
��� ��j������ �� �u�p�u� ��u��g�. ��w������ ������� ������u������ ���w��� ��-
������� ���� ���x�� ������������� w���� p���p���u� ������� ���� ��������fi������ 
���u� ���u������u��� �� �����������g ����p���u� ���u�u�����g ��g������ 
�������� �� ���� �� ����������g �����������.

�� ���� ��u����� ��� u����z����� �� ����� �� ������������� �pp��������� �w����w�-
��� ����������� �� �����p����. ��xp��������� ���u��� ���� ��� �p������� �� �w� 
������u�u� fl�w p������� w���� ���figu������ �������� ��� g��w�� �� ������� 
��� ��p������. ��� fi��� ��� �� � ���������� ����� p������ ����g �p������� �� ������ 
�� p����u�� �� ��������� �u��u�� �� ������������g �������� ���p������� ��� p���-
p���u� ������� ���� ��������� w����w����. �������� �� ��� ���������u��� ������ 
�� p���-β-������x��u������ ������ ���� p���-β-������x��������� �������� g����g��β-������x��u������ ������ ���� p���-β-������x��������� �������� g����g��-������x��u������ ������ ���� p���-β-������x��������� �������� g����g��������x��u������ ������ ���� p���-β-������x��������� �������� g����g��β-������x��������� �������� g����g��-������x��������� �������� g����g��������x��������� �������� g����g�� 
���� ����� ���u��� p���p������ �������� �������-�����g�� ���� ���u��� �����p���-
p���� ���k p���� �� � ��u���� ������� ��u���g ��� ���������z����� p������. M���u�-
��g ��� ��������������� p��������� ����� �� ����������g �����u����� ���u� ��� 
������������� ���� k������� �� ��� �����������g ����p���u� ������� p������. 

��� ������� ��� �� � ����� ����� p���� �������g �u����p�� w����w������ �� ������ 
�� ����u��� ��� p�������� ��p����������� �� ����� �� w����w���� ���������. 

���g-���� �p������� �� ���� p���� p������ ��� �x������� p���p���u� ������� 
�ffi������ �� ����� ������ ������ ��������� ������� p�������� ��������g�� ���� ���-
��������� ��� p��������: ��� ������z��� ���p������� ���w��� ��������� ������-
���p�� ���� ���� ��� ��g���� �u��������� ���� ��p����� �p����z����� ��� �����fi������ 
���� p���p���u� ��������� ����� ������� u����z����� �� �x�g�� ��� p���p���u� ��-
����� ���w�� �������� ������������� ���� u����z����� �� ���������u��� ������ �����g� 
�� �������� ������ ��� ��������fi������ �� ����� ���� ��� ������z��� ������� �fflu��� 
������������� w����u�  ��� ��������g �� �����fi��� ��x��� ��qu�� �p��� ��������fi��-
���� ���figu��������.

Key	words:	DPAOs��, Anox�c Phos��phorus�� Remova�, was��tewater treatment
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οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤΑ μΕ ΠΕΤΡΕλΑϊΚΗ ΡΥΠΑνΣΗ

Καραγιάννη ήρα1*, Κωνσταντίνος Αρ. Κορμάς1,  
ουρανία Χρηστάκη2 και Andrew Dalby3
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L�ttora� Côte d’Opa�e, MREN, 32 av. Foch, 62930 W�mereux, France 3 Ινστιτούτο  
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e-ma��: herak@��o�.uoa.gr

Εργαστηριακά πειράματα σε μικροκλίμακα έγιναν στα πλαίσια του προγράμμα-
τος ��MM���� �����u������ �� M����� M������g������ ��� ��� ��g����������� 
για να μελετηθεί η δυναμική των επικρατούντων μικροευκαρυωτών σε θα-
λάσσια περιβάλλοντα με πετρελαϊκή ρύπανση. Σε θαλασσινό νερό που συλλέ-
χθηκε από μία ολιγότροφη περιοχή χωρίς ρύπανση �Ανάβυσσος�� και από μία 
μεσότροφη περιοχή με χρόνια πετρελαϊκή ρύπανση �Ελευσίνα���� έγινε προσθή-
κη ακατέργαστου πετρελαίου ή ακατέργαστου πετρελαίου και γαλακτωματο-
ποιητή και επωάστηκε στους 21º� στο σκοτάδι για 10 ημέρες. Η αφθονία των 
ετερότροφων νανομαστιγωτών και των βακτηρίων προσδιορίστηκε με μικρο-
σκοπία επιφθορισμού ενώ με ανάλυση του 18� ���� γονιδίου προσδιορίστη-
καν οι επικρατείς ομάδες πρωτίστων στις διαφορετικές σειρές πειραμάτων. Η 
αφθονία των ετερότροφων μικρομαστιγωτών μειώθηκε στους μικρόκοσμους 
με θαλασσινό νερό από την ολιγότροφη περιοχή αλλά έμεινε αμετάβλητη 
στους μικρόκοσμους με νερό με χρόνια πετρελαϊκή ρύπανση�� όταν έγινε προ-
σθήκη μόνο ακατέργαστου πετρελαίου. Η αφθονία των ετερότροφων νανομα-
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στιγωτών αυξήθηκε �38-42 φορές���� ανεξάρτητα από την περιοχή προέλευσης 
του θαλασσινού νερού�� όταν έγινε προσθήκη ακατέργαστου πετρελαίου και 
γαλακτωματοποιητή�� αφού προηγήθηκε μία γρήγορη αύξηση των βακτηρίων 
τις δύο πρώτες ημέρες του πειράματος. Ανάλυση του 18� ���� γονιδίου έδειξε 
μία μετατόπιση της κοινωνίας των μικροευκαρυωτών η οποία χαρακτηρίστηκε 
από την επικράτηση του κοσμοπολίτικου Paraphys��omonas�� foram�n�fera σε όλα 
τα πειράματα �48.1-82.4%��. Άλλοι επικρατείς φυλότυποι ήταν τα βακτηριοφάγα 
Monos���ga �rev�co���s�� �≤ 27.0%��και Ps��eudo�odo tremu�ans�� �≤ 23.0%��. Τα ευρήματά 
μας δείχνουν ότι αυτοί οι ευρέως εξαπλωμένοι μικροευκαρυώτες μπορούν να 
μεγαλώσουν και να θηρεύουν βακτήρια σε περιοχές με πετρελαϊκή ρύπανση. 
Αυτά τα δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε προσπάθειες βιολογικής 
αποκατάστασης οικοσυστημάτων με βακτήρια που αποδομούν το πετρέλαιο.

λέξεις	κλειδιά:	μικροευκαρυώτες, βιοποικιλότητα, πετρελαϊκή ρύπανση

EXPLoRING ThE RoLE oF MICRoEUKARyoTES  
IN MARINE oIL-PoLLUTED ECoSySTEMS

Karayanni hera1*, Konstantinos Ar Kormas1, 
Urania Christaki2 and Andrew Dalby3

1 Department of Ichthyo�ogy & Aquat�c Env�ronment, Schoo� of Agr�cu�tura� Sc�ences��, 
Un�vers���ty of Thes��s��a�y, 383 46 Nea Ion�a, Greece 2 CNRS, UMR 8187 LOG, Un�vers���té du L�ttora� 

Côte d’Opa�e, MREN, 32 av. Foch, 62930 W�mereux, France 3 Ins��t�tute of Oceanography, 
He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, PO Box 712, 19013 Anav�s��s��os��, Greece
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M��������� ���������� �xp�������� w��� �����u����� �� �������g��� ��� ������-
��� �� ��� ��������� ������uk������� �� ������ ���-p���u���� ������������ �� 
��� �����w��k �� ��MM���� �����u������ �� M����� M������g������ ��� ��� 
��g����������� p��j���. ���w���� ���������� ���� �� u�p���u���� ���g����p��� ���� 
���������� ����� ��g��� ����� �� � ����������� ���-p���u���� �������p��� ���� ������-
��� ����� ��g��� ����� w�� ��p��������� w��� ��u��� ��� �� ��u��� ��� + ��u���fi�� 
���� ���u������ �� 21º� �� ��� ����k ��� 10 �����. ���������p��� ����fl�g������ 
������ ���� �������� ��u������� w�� ������������ �� �p�flu��������� ��������p� 
w���� 18� ���� g��� �������� w�� p��������� �� �������g��� ��� ��������� p��-
���� g��up� �� ���ff����� ����������. W��� ��u��� ��� ����� w�� �������� ���� ��� ��-
���������� ��� �u����� ����������� �� ��� ���g����p��� ���w���� �u� ��������� 
����������� �������� �� ��� ����������� p���u���� w����. �� ��� “���+��u���fi��” ��-

�������� ��� ��u������� ���������� �� ���� ��� ���g����p��� ���� ��� ���������-
�� p���u���� w����� �38- ���� 42-����� ���p���������� �� ���p���� �� � ��p��� �������� 
�� �������� ��u������� �� ��� fi��� 2 ����� �� ��� �xp�������. �������� �� 18����� 
g���� ��������� � ����� �� ��� ������uk������� ����u���� ���u��u�� ���������-
�z��� �� ��� ���������� �� ��� �����p������ Paraphys��omonas�� foram�n�fera �� 
��� ���������� �48.1-82.4%��. ����� ��������� p������p�� w��� ��� �������� 
���u����g ������������ Monos���ga �rev�co���s�� �≤ 27.0%�� ���� Ps��eudo�odo tremu-
�ans�� �≤ 23.0%��. �u� fi�����g� �ugg��� ���� ����� u��qu���u� ������uk������� 
��� g��w �ffi������� ���� g��z� �� �������� �� ���-p���u���� w�����. ���� ��p��� �� 
�� ��p������� �� p������� ��� ���� �� ��� ���g������g �������� �� ��������������� 
p�������� �n s���tu.

Keywords:	m�croeukaryotes��, ��od�vers���ty, o��-po��ut�on 

ΑΚΤινοβΑΚΤΗΡιΑ ΚΑι ΑλλΑ βΑΚΤΗΡιΑ ΕνΔοΓΕνΗ ΤοΥ ΕλλΑΔιΚοΥ 
οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤοΣ��� ΠοΣο ΣΗμΑνΤιΚοΣ ΕινΑι ο ΡολοΣ ΤοΥ 
μΕΣοΓΕιΑΚοΥ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤοΣ ΣΤΗ βιολοΓιΑ ΑΥΤων Των 
μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων; 

Α.Δ. Καραγκούνη 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, 

Τομέας Βοτανικής, Ομάδα Μικροβιολογίας, 157 81 Αθήνα 
e-ma��: akar@��o�.uoa.gr

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τομέα 
Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας είχε πάντα κατεύθυνση στη μελέτη της 
φυσιολογίας των μικροοργανισμών.  Από τη δεκαετία του ενενήντα�� μέσω 
της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο του W��w��k U��� άρχισε η μελέτη 
των ακτινοβακτηρίων�� της ομάδας των βακτηρίων που παράγουν το 80% των 
γνωστών βιοενεργών ενώσεων.  Είχαμε δυο επιλογές: να ασχοληθούμε με τα 
ήδη γνωστά εργαστηριακά στελέχη ή να στραφούμε προς τα στελέχη φυσικού 
τύπου. Αποφασίστηκε λοιπόν�� για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο�� να γίνει 
καταγραφή της μικροβιακής ποικιλότητας αυτής της ομάδας�� με έμφαση στο 
γένος των Στρεπτομυκήτων.  Έγινε επιλογή πολλών και διαφορετικών οικοσυ-
στημάτων του Ελλαδικού χώρου�� ακολούθησαν απομονώσεις�� ταυτοποιήσεις 
των στελεχών και μελέτη των φαινοτυπικών�� φυσιολογικών και γενετικών τους 
χαρακτηριστικών.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στελέχη ήταν άριστα προ-
σαρμοσμένα στο περιβάλλον απομόνωσης �καταγωγής���� η φυσιολογική τους 
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συμπεριφορά διέφερε ανάλογα με τον τύπο εδάφους και το ερώτημα που τέ-
θηκε ήταν  αν αυτά τα νέα μικροβιακά στελέχη ήταν και παραγωγείς  νέων βιο-
ενεργών ενώσεων.  Η απάντηση ήταν θετική και αυτό ενθαρρύνει τη θεωρία ότι 
το Μεσογειακό οικοσύστημα είναι πλούσιο σε μικροοργανισμούς�� με αρκετές 
ίσως νέες ενδιαφέρουσες ιδιότητες. 

ACTINoBACTERIA AND oThER BACTERIA INDIGENoUS oF ThE GREEK 
ECoSySTEM��� how IMPoRTANT IS ThE RoLE oF ThE MEDITERRANEAN 
ECoSySTEM IN ThE BIoLoGy oF ThoSE MICRooRGANISMS? 

A.D. Karagouni
Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy,  

Department of Botany, M�cro��o�ogy Group, 15781 Athens��
e-ma��: akar@��o�.uoa.gr

��� �������� �������� �� ��� M���������g� ������������ �� ��� ��p�������. �� 
�������� �� ��� ���u��� �� �����g��� ��w��� ���� � ������ �� ��u�����g ��� p�������g� 
�� �������g������. ����� ��� 90’��� ����ug� �u� ������������� w��� ��� U�����-
���� �� W��w��k�� U��� w� ��g�� ��� ��u��� �� ���������������� ��� g��up �� ���-
����� ���� p����u��� ��� 80% �� ��� k��w� ��������� ���p�u����. W� ���� �w� 
�������: ������ �� ��u��� ��� �������� k��w� ���������� ������� �� �� �u�� �� ��� 
���u��� ��p� �������. W� ���������� ������ ��� ��� fi��� ���� �� ��� G���k ������ �� 
������� ��� ��������� ���������� �� ���� �������� g��up�� w��� ��p����z��g �� ��� 
g��u� Streptomyces��. ����� ��� ���� � ��������� �� � ���g� �u���� �� ���ff����� 
���������� �� ��� G���k ��g����� �����w��� �� ������������ �������fi������� �� ��� 
������� ���� ��u��� �� ����� p������p������ p�������g���� ���� g������ �����������-
����. ��� ���u��� ���w��� ���� ��� ������� w��� �x������� ���ju����� �� ��� �������-
���� �� ���g���� ����� �������� ���ff����� ���p�������� �� ��� ��p� �� ���� ���� ��� 
qu������ ���� ���u����� w�� �� ����� ��w ��������� ������� w����� ������ p����u���� 
�� ��w ��������� ���p�u����. ����� w�� �� �ffi������� ���w�� �upp�����g ��� 
������ ���� ��� M������������� ��������� ��	���� �� �������g������ w����� p���-
������ ���� ��w ����������g p��p������.

Keywords: ���������������� M������������� ����������� ��������� ���p�u����

EΠιΔΡΑΣΗ ΤοΥ ΑΠοιΚιΣμοΥ ΤΗΣ ΡιζΑΣ ΑΠο φΥΤοΠΑθοΓονοΥΣ ΚΑι 
ΕνΔοφΥΤιΚοΥΣ ΕΔΑφιΚοΥΣ μΥΚΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚοινοΤΗΤΑΣ 
Των μΥΚΗΤων ΣΤΗν ΡιζοΣφΑιΡΑ φΥΤων ΤομΑΤΑΣ

Α. Καρατασάς,1 φ. μπεκρής,1 Κ. Ρουσίδου,1  
Δ. Καρπούζας,1 Κ. οιχαλιώτης,2 Κ. Παπαδοπούλου1

1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείaς & Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 
41221, Λάρισα2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων  

και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Το στέλεχος Fus��ar�um s��o�an� �στέλεχος ����� απομονώθηκε από κομπόστα επι-
σχετική έναντι του φυτοπαθογόνου μύκητα F. oxys��porum �.�p. rad�c�s�� �ycopers���c� 
�������. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι ο ��� εισέρχεται στην ρίζα του φυτού 
και παρεμποδίζει προσβολές από το ����. Το στέλεχος ��� δεν αλληλεπιδρά 
άμεσα με το ���� αλλά είναι πιθανό να προκαλεί μεταβολές στην φυσιολογία 
της ρίζας και να μεταβάλει σημαντικά την μικροβιακή κοινότητα στην ριζόσφαι-
ρα. Η παραπάνω υπόθεση ελέγχθηκε σε πείραμα εργαστηρίου όπου φυτά τομά-
τα σπάρθηκαν σε αμμοπηλώδες έδαφος σε γλάστρες και εμβολιάστηκαν με ����� 
���+���� ή ���� ενώ μια τελευταία ομάδα δοχείων ανάπτυξης δεν εμβολιάστη-
κε με κανένα μύκητα �Μάρτυρας��. Επτά�� 15 και 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
δείγματα εδάφους από την ριζόσφαιρα των φυτών συλλέχθηκαν και η επίδραση 
των διαφόρων μεταχειρίσεων στην κοινότητα των μυκήτων μελετήθηκε με ���-
�GG��. Ανάλυση κατά συστάδες των αποτυπωμάτων �GG�� έδειξαν ότι τα δείγ-
ματα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριες συστάδες: ��� Τα δείγματα εμβολιασμού με 
��� 7 και 30 ημερών ομαδοποιήθηκαν με όλα τα δείγματα του μάρτυρα�� ���� Όλα 
τα δείγματα ���� και ���+���� ομαδοποιήθηκαν στην ίδια συστάδα και ����� Τα 
δείγματα ��� 15 ημερών διαχωρίστηκε από όλα τα υπόλοιπα δείγματα. � ζώνη 
του �GG�� που αντιστοιχούσε στο ��� δεν ήταν ορατή 15 ημέρες μετά τον εμβο-
λιασμό καθώς ο μύκητας είχε εισέλθει στην ρίζα του φυτού �ενώ ήταν ορατή στα 
αντίστοια δείγματα 15 και 30 ημερών��. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρ-
χική μας υπόθεση ότι το στέλεχος ��� είναι πιθανό να προκαλεί μεταβολές στην 
κοινότητα των μυκήτων στην ριζόσφαιρα μέσω μεταβολών που προκαλεί στην 
φυσιολογία της ρίζας. ��πιπλέον�� είναι αξιοσημείωτο ότι ο παθογόνος μύκητας 
έχει διαφορετική επίδραση στην κοινότητα των μυκήτων της ριζόσφαιρας�� γενο-
νός που πιθανώς αντικατοπτρίζει τη διαφορετική φύση της αλληλεπίδρασης του 
φυτού με τους δύο μύκητες�� έναν παθογόνο και έναν ενδοφυτικό. Μελέτες σε 
εξέλιξη θα αξιολογήσουν αντίστοιχες επιδράσεις σε βακτήρια που απαντώνται 
στην ριζόσφαιρα όπως α-Πρωτεοβακτήρια και Ψευδομονάδες.

λέξεις	Κλειδιά: Fus��ar�um s��o�an�, Fus��ar�um oxys��porum rad�c� �ycopers���c�, DGGE 
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EFFECTS oF RooT CoLoNIzATIoN By PAThoGENIC AND  
ENDoPhyTIC SoIL FUNGI oN ThE SoIL FUNGAL CoMMUNITy  
IN ThE RhIzoSPhERE oF ToMATo PLANTS

A. Karatasas.,1 F. Bekris,1 C. Rousidou,1  
D.G. Karpouzas,1 C.Ehaliotis,2 K. Papadopoulou1+

1Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try & B�otechno�ogy, Lar�s��a 41221, Greece
2Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, La�oratory of So��s��  

and Agr�cu�tura� Chem�s��try, 11855 Athens��, Greece

Fus��ar�um s��o�an� ������ ��� w�� ��������� ���� � ���p��� �x�������g �upp�������-
���� �g����� Fus��ar�um oxys��porum �.�p.rad�c�s�� �ycopers���c� �������. ������u� ��u����� 
���� ���w��� ���� ��� g��w� �����p��������� �� ������ ����� ���� �upp������ 
������������ �� ����. �����ug� ��� ����� ��� �pp��� �� ��������� �������� w��� 
������ ��� ������� �� ����� p���� ����� ��g�� ����� ���� p�������g� ���� �xu��������� 
��u� ����g��g ��� ���u��u�� �� ��� ��������� ����u���� �� ��� ���z��p����. 
����������� � p�� �xp������� w�� ��p������ w���� ������ p����� w��� �������� 
�� � ������ ���� ���� ���� ����u������ w��� ����� ��� + ���� �� ������ w���� � ��� �� 
p��� w��� ���� u��������� ����������. ������� 15 ���� 30 ����� ����� ����u�������� ���� 
���z��p���� w�� ���������� ���� ��� ����������. ����g�� �� ��� �u�g�� ����u-
���� ����u���� �� ��� ����/�� ���� w��� �������g����� v�a �GG��. ��u���� �������� 
�� �GG�� fi�g��p����� ���w��� ���� ���p��� ������� ����� ��u����� ��� ��� ���p��� 
���� 7 ���� 30 �� ��u������� w��� ������� ���p��� �7�� 15 ���� 30 ���� ���� ��� ���� ���� 
���+���� ���p��� ������� � ������� ��u���� ���� ����� ��� ���p��� ���� 15 �� ��u�-
������ �w�� ���� ��� ��� ����� ���p���. M��������� ��� �GG�� ����� �� ��� w�� 
��� ������� �� ��� fi�g��p���� �� ��� ���-����u������ ���p��� �� 15 �� �w������ �� 
�pp������ �� ��� 7 �� ���� 30 �� ���p����� w���� �� �� �g������� w��� ��� ������-
p����� �����p����� p���� �� ��� g��w�� �� ��� p���� ����. ����� ���u��� �upp��� 
�u� ��p������� ���� ���� p�������g� �� �������� �� ��� �����p����� ��g���� �� ����� 
���u����g �� ����g�� �� ��� �u�g�� ����u����. M��������� �� �� ����w����� ���� 
��� p����g���� �u�gu� ��� � �������� �������gu������ �ff��� �� ��� �u�g�� ���-
�u������ �����p������� �� ��� p������� �� ���. ����� ����g�� ���� p������� ���-
p��� ��� ���ff����� ����������� �� ��� p���� w��� ��� �w� �u�g��� � p����g�� ���� 
�� �����p����. �u����� �������g������ ��� �� p��g���� �����g �� ��������� �� �u�� 
����g�� ��� ���� �������� ��� ������� ��������� gu����� ��k� �-p������������� ���� 
p��u����������. 

Key	words: Fus��ar�um s��o�an�, Fus��ar�um oxys��porum rad�c� �ycopers���c�, DGGE 

 

Η ΠΕΡιοΧΗ Των ΔιΑμΕμβΡΑνιΚων ΕλιΚων 8 ΚΑι � ΣΤοΥΣ μΕΤΑφοΡΕιΣ 
νοΥΚλΕοΤιΔιΚων βΑΣΕων –ΑΣΚοΡβιΚοΥ (NAT/NCS2)

Α. Καρενά, Α. Γεωργοπούλου, Α. Καλλής, και Ε. φριλίγγος
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή

Προηγούμενες μελέτες στον μεταφορέα ουρικού U�p� του As��perg���us�� 
n�du�ans����1-3 και στον μεταφορέα ξανθίνης �g�� της E. co����4-6 έχουν υποδείξει μία 
συντηρημένη αλληλουχία 10 καταλοίπων μεταξύ των πιθανών διαμεμβρανι-
κών τμημάτων ��M��� 8-9 ως σημαντική για τη λειτουργία στην εξελικτικά συ-
ντηρημένη οικογένεια των μεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων – ασκορβικού 
���� ��g���u�� ����� ��.2��5 Στην παρούσα εργασία�� εξετάσαμε τη συνεισφορά της 
περιοχής των �M� 8 και 9 στον μηχανισμό λειτουργίας�� με συστηματική μεταλ-
λαξιγένεση του μεταφορέα �g���� τον οποίο χρησιμοποιούμε ως μοριακό μο-
ντέλο στο δικό μας εργαστήριο. Εφαρμόσαμε δύο συγκλίνουσες στρατηγικές: 
(α) ανάλυση κυστεϊνικής σάρωσης ����-�������g ���������� της αλληλουχίας 
266-341�� που περιλαμβάνει τα άκρα των δύο �M� και όλη την ενδιάμεση αλλη-
λουχία μαζί με το μοτίβο ��� �324-333���� (β) στοχευμένη μεταλλαξιγένεση όλων 
των πιθανών φορτισμένων ������ ����� ��g�� ��p�� G�u�� ή πολικών ������ G���� καταλοί-
πων του μεταφορέα �n=25�� που προβλέπεται ότι βρίσκονται σε διαμεμβρανικά 
τμήματα�� με αντικατάστασή τους σε εύρος άλλων πλευρικών ομάδων. Συμπε-
ράσματα που προκύπτουν είναι: �1�� Στην περιοχή των �M� 8 και 9 εντοπίζονται 
τα τέσσερα αναντικατάστατα κατάλοιπα του μεταφορέα�� εκ των οποίων δύο 
�Q324�� �325�� συμμετέχουν στη λειτουργία του κέντρου δέσμευσης ενώ τα άλλα 
δύο ��304�� ��272�� συμμετέχουν πιθανόν σε ένα στάδιο αλλαγής διαμορφώσεων 
μετά τη δέσμευση υποστρώματος. �2�� Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται κατάλοι-
πα σημαντικά για τη δομική σταθερότητα του μορίου στη μεμβράνη �G305�� 
�318 και G340��. �3�� Με μία εξαίρεση ��284����� ευαίσθητα σε απενεργοποίηση 
από Ν-αιθυλομηλεϊμίδιο ����M�� είναι μόνο τα μεταλλάγματα της περιοχής του 
μοτίβου ��� και της αμέσως επόμενης αλληλουχίας τα οποία�� μάλιστα�� σχημα-
τίζουν μία πλευρά α-έλικας όπου οι αντικαταστάσεις επηρεάζουν την εξειδίκευ-
ση αναγνώρισης πουρινών. �4�� Εκτός από την αλληλουχία των �M� 8-9�� πολικά 
διαμεμβρανικά κατάλοιπα με αυστηρούς περιορισμούς αντικαταστάσεων ως 
προς το μέγεθος ή τον υδρόφιλο χαρακτήρα της πλευρικής ομάδας απαντώ-
νται μόνο στα �M1 ��31���� ΤΜ3 ��93�� και ΤΜ12 ��430��. 

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από πρόγραμμα �����U-05 της Γ.Γ.Ε.Τ.

Αναφορές
1D�a���nas�� et a�. EMBO J. 17:3827 (1998); 2Koukak� et a�. J. Mo�. B�o�. 350:499 (2005); 
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3Papageorg�ou et a�. J. Mo�. B�o�. 385:1121 (2008); 4Goude�a et a�. Mo�. Mem�r. B�o�. 22:263 
(2005); 5Karatza et a�. J. B�o�. Chem. 281:39881 (2006); 6Papakos��tas�� et a�. J. B�o�. Chem. 
283:13666 (2008)

λέξεις	κλειδιά	: πολικά ενδομεμβρανικά κατάλοιπα, πρόσληψη πουρινών, κέντρο δέσμευσης

ThE SEqUENCE REGIoN oF TRANSMEMBRANE hELICES 8-� IN 
NUCLEoBASE-ASCoRBATE TRANSPoRTER (NAT/NCS2) FAMILy

E. Karena, E. Georgopoulou, A. Kallis, and S. Frillingos
La�oratory of B�o�og�ca� Chem�s��try, Un�vers���ty of Ioann�na Med�ca� Schoo�

������u� ��u����� �� ��� u���-����� �����p����� U�p� �� As��perg���us�� n�du�ans����1-3 
���� ��� x������� �����p����� �g�� ���� E. co����4-6 ���� �������fi��� � ���������� 
10-����� ����� ��qu���� ���w��� pu������ ������������� ��g����� ��M��� 8 
���� 9 �� ��p������ ��� �u������ �� ��� ����u��������� ���������� �u��������-
��������� �����p����� ������ ���� ��g���u�� ����� ��.2��5 ������ w� �x����� ��� 
�u�������� �������u���� �� ��� w���� ��qu���� ��g��� �� �M� 8 ���� 9�� u���g ���-
������� �u��g������ �� �g���� �� � ������ �����p����� ��u��� ��� ��� ��� ������. 
W� ���� �pp����� �w� ������g��g �pp�������: ���� ��������-�������g �������� 
�� ��� ��qu���� 266-341�� ����u����g ��� ����� �� ���� �M� ���� ��� ����������g 
��qu���� ����g w��� ��� ��� ����� �324-333���� ���� ����-���������� �u��g������ �� 
��� pu�������� ����g��� ������ ����� ��g�� ��p�� G�u�� �� p���� ������ G���� ������u�� �� ��� 
�����p������� ���� ��� p���������� �� ���� �� ������������� ��g������ ��p�����g ���� 
�� � ���g� �� ����� ����� ������. M�j�� �����u����� �� �u� w��k ���: �1�� ��u� ����-
p�������� ������u�� �� ��� �����p����� ��� �������� �� ��� ����� ��qu���� ��g���; 
�w� �� ���� �Q324�� �325�� ��� ��u���� ��� �u������ �� ��� pu���� �������g ���� ���� 
��� ����� �w� ��304�� ��272�� ��� ������ ��������� �� ��� �������������� ����g�� 
fo��ow�ng �u������� �������g. �2�� ������u�� �� ��� ���� ��g��� �G305�� �318�� ���� 
G340�� ��� ��u���� ��� ��� p������ ��������� �� ��� ��������. �3�� W��� ��� �x��p-
���� ��284����� �u����� ��������� �� ������������ �� N-��������������� ����M�� ��� 
��u��� w����� ��� ��� ����� ���� ������������ ���w��������� ������g �� ��p��-
������� ������ w���� �� ���� ��p������ w��� ���p��� �� pu���� ����g������ �p�-
��fi����. �4�� �p��� ���� ��� ��qu���� �� �M� 8-9�� p���� ������������� ������u�� 
w��� ������ ����������� �� ��� �����-����� �u�k �� ������p�������� ���� ��� �� ��-
������������ ��� ��u��� ���� �� �M1 ��31���� �M3 ��93�� ���� �M12 ��430��.

���� �������� w�� �u������ �� p��� �� ��� G���k ����������� ��� �������� ���� 
��������g� �G������� p��g��� �����U-05.
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Η μετασυλλεκτική μεταχείριση φρούτων περιλαμβάνει την εφαρμογή πυκνών 
υδατικών διαλυμάτων �500-2000 �g �-1�� μυκητοκτόνων όπως ����������z����� 
���z������ 2-p�����-p����� και άλλων συντηρητικών όπως το ���p����������. 
Συνεπώς�� τα υγρά απόβλητα που παράγονται περιέχουν μεγάλες υπολειμμα-
τικές ποσότητες μυκητοκτόνων μαζί με υπολείμματα εντομοκτόνων όπως το 
�����p������ τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα φρούτα στον αγρό λίγο πριν την 
συγκομιδή. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η απόρριψη αυτών των υγρών 
αποβλήτων σε φυσικά υδατικά συστήματα�� χωρίς προηγούμενη επεξεργα-
σία�� αποτελεί σημαντική πηγή σημειακής ρύπανσης. Μυκητοκτόνα όπως τα 
����������z��� και ���z���� συμπεριλήφθηκαν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 
91/414/��� υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή 
τους. Προηγούμενες μελέτες πρότειναν την εφαρμογή βιολογικών φίλτρων ή 
συστημάτων με ακινητοποιημένες λακάσσες χωρίς όμως ιδιαίτερα υψηλή απο-
τελεσματικότητα και με υψηλό κόστος. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την 
ικανότητα επιλεγμένων μυκήτων λευκής σήψης Phanerochaete chrys��os��por�um, 
Cor�o�us�� vers���co�or, P�eurotus�� os��teatus�� και του μύκητα As��perg���us�� n�ger για την 
αποδόμηση των παραπάνω μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων σε δύο διαφορε-
τικά υγρά υποστρώματα ανάπτυξης: Εκχύλισμα αχύρου �����M�� και Εκχύλισμα 
εδάφους ����M��. � διάσπαση των γεωργικών φαρμάκων και η ενζυμική δραστη-
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ριότητα των μυκήτων λευκής σήψης μελετήθηκε για διάστημα 30 ημερών. Οι 
P. os��treatus�� και C. vers���co�or αποτέλεσαν τους πιο αποτελεσματικούς αποδομη-
τές  ενώ ο A. n�ger δεν παρουσίασε ιδιαίτερη αποδομητική δράση. Υψηλότερη 
αποδόμηση και αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα μετρήθηκε στο ����M. � 
διάσπαση των �����p�������� ����������z��� και ���z���� οδήγησε στην παραγω-
γή διαφόρων προϊόντων μεταβολισμού�� που θα ταυτοποιηθούν περαιτέρω με 
χρήση ��-M�. Συνολικά�� οι μύκητες λευκής σήψης που δοκιμάστηκαν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων 
επιβαρημένων με γεωργικά φάρμακα.

λέξεις	Κλειδία: Μύκητες Λευκής Σήψης, Γεωργικά Φάρμακα, Βιοαποδόμηση

ThE USE oF SELECTED FUNGI FoR ThE DEGRADATIoN oF PESTICIDES IN 
AGRo-INDUSTRIAL wASTEwATERS 

Panagiotis Karas,1 Chiara Perruchon,1  
Constantinos Ehaliotis,2 Dimitrios G. Karpouzas1

1 Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try &B�otechno�ogy, P�outonos�� 26 & 
A�o�ou Str., 41221 Lar�s��a, Greece, 2 Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, La�oratory of So��s�� and 

Agr�cu�tura� Chem�s��try, 75 Iera Odos�� Str., 11855 Athens��, Greece
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����-������� ��������� �� ��u��� �������� �p�����g w��� ������������� �qu��u� 
���u����� �500-2000 �g �-1�� �� �u�g������� ��k� ����������z����� ���z������ 2-p����� 
p����� ���� ����� p������������ ��k� ���p����������. ��u��� ��� w����w����� p��-
��u���� ������� ��g� ���u��� �� p��������� �u�g������� p�u� ������u�� ���������-
����� �� ������������� ��k� �����p�������� w���� ���� ���� �pp����� ���� ��� ��u��� �� 
���� �pp��������� ������ ���������g. ������u� ��u����� ���� ���w��� ���� ����p���� 
�� �u�� w����w����� ���� ���u��� �qu����� w����u� p���� ��������� �������u��� � 
�����u� p����-��u��� �������������. �u�g������� ��k� ����������z��� ���� ���z���� 
w��� ����u����� �� ����x � �� ��� 91/414/��� ���������� u����� ��� ���u�� that an ef-
fic�ent treatment of the produced was��tewaters�� s��hou�d �e operat�ve. ������u� ��u��-
��� ���� p��p����� ���ff����� ��������� p�������� ����u����g fi��������� ����ug� 
�����x�u��� �� �������-���������� �x��������. ��w������ ����� �� �� �u��������� 
���� �ffi����� ����� �� �������g �u�� w����w�����. W� ��u������ ��� ������� �� 
w���� ��� �u�g� ��k��� Phanerochaete chrys��os��por�um, Cor�o�us�� vers���co�or, P�eurotus�� 
os��teatus�� ���� �� As��perg���us�� n�ger �� ���g����� ������� �u�g������� ���� ������������� 
�� ���� �x����� �����u� ����M�� ���� ����w �x����� �����u� �����M��. ���������� ���g-
��������� ���� ��z���� p����u���� �� ��� w���� ��� �u�g� w��� ������������ ��� � 

p������ �� 30 �����. P. os��treatus�� ���� C. vers���co�or w��� ��� ���� �ffi����� ���g������� 
�� ���� p���������� ��������� w���� A. n�ger ������� �� ���g����� ��� �� ��� p����������. 
���������� ���g��������� ���� ��z��� �������� w��� �������� �� ����M ���p����� �� 
��� ���M. ��g��������� �� �����p�������� ����������z��� ���� ���z���� p���������� 
w��� ��� ��������� �� ������� ������������� w���� w��� �� �������fi��� �� ��-M� 
��������. ��������� ����� �u�g� ��u��� �� u���� ��� ��� �������p���� �� �� �ff������ 
���fi�������� – �����x�fi������ ������. 

Keywords: wh�te rot fung�, pes��t�c�des��, ��odegradat�on

ΔιΕΡΕΥνΗΣΗ ΤοΥ οΣμωΡΥθμιΣΤιΚοΥ ΣΥΣΤΗμΑΤοΣ ΣΤο ΑΚΡΑιοφιλο 
βΑΚΤΗΡιο CHROMOHALOBACTER SALEXIGENS��� ΑΠο ΤΗ ΓονιΔιωμΑΤιΚΗ 
ΑνΑλΥΣΗ ΣΤΗ βιοΧΗμιΚΗ λΕιΤοΥΡΓιΑ

Α. Κατσίφα,1 Γ. βαρδαμίδης,1 M. Argandona,3 M. Reina-Bueno,3 Α.-Σ. 
Αφένδρα,2 C. Vargas,3 Κ. Δραΐνας,1 J. Nieto3 και Α.Ε. Κούκκου1*

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,1 Τμήμα Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών,2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα,  

λλάδα και Department of M�cro��o�ogy and Paras���to�ogy, Facu�ty of Pharmacy,  
Un�vers���ty of Sev���e, 41012 Sev���e, Spa�n3

Το Chromoha�o�acter s��a�ex�gens�� είναι ένα αλόφιλο βακτήριο με βιοτεχνολογι-
κές εφαρμογές�� καθώς αποτελεί πηγή των συμβατών διαλυτών ουσιών εκτοΐ-
νης και υδροξυ-εκτοΐνης. Επιπλέον�� εξαιτίας της εξαιρετικής αλατοανθεκτικό-
τητάς του�� θεωρείται μικροοργανισμός πρότυπο για τη μελέτη των περίπλοκων 
μηχανισμών αντίστασης στο οσμωτικό στρες στα προκαρυωτικά. Σε προηγού-
μενη εργασία�� είχαμε χαρακτηρίσει τα γονίδια σύνθεσης της εκτοΐνης �ect�� και 
παρατηρήσαμε αύξηση του ποσοστού της καρδιολιπίνης ����� και των κυκλο-
προπανοϊκών λιπαρών οξέων ������ στα φωσφολιπίδια της μεμβράνης του C. 
s��a�ex�gens�� ως απόκριση στις αυξημένες συγκεντρώσεις άλατος. Ο σκοπός της 
παρούσης μελέτης ήταν η διευκρίνηση των δύο κύριων μηχανισμών ανθεκτι-
κότητας του C. s��a�ex�gens�� στο υπεροσμωτικό στρες: τη σύνθεση εκτοΐνης/ών 
και τη χημική τροποποίηση των μεμβρανικών λιπιδίων. Μέτρηση της δραστικό-
τητας της ��� συνθάσης στο φυσικό τύπο καθώς και στα μεταλλαγμένα αλατο-
ευαίσθητα στελέχη �ect�� παρουσία εκτοΐνης έδειξε ότι τα κυτταροπλασματικά 
επίπεδα εκτοΐνης επηρεάζουν τη δραστικότητα της ��� συνθάσης. Στο γονιδί-
ωμα του C. s��a�ex�gens�� βρέθηκαν δύο γονίδια c�s�� �c�s��1�� c�s��2�� και δύο γονίδια cfa 
�cfa1, cfa2���� των οποίων τα προϊόντα έδειξαν συντηρημένη δομή συνθάσης των 
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�� και ����� αντίστοιχα. Τα γονίδια c�s��1 και cfa1 βρίσκονται σε σύμπλεγμα με 
άλλα πιθανά γονίδια που κωδικεύουν ένζυμα που εμπλέκονται στη βιοσύνθε-
ση των �� και ����� αντίστοιχα. Οι κωδικευόμενες πρωτεΐνες είναι φυλογενετικά 
συγγενείς με συνθάσες �� και ��� άλλων γ-πρωτεοβακτηρίων που έχουν στενή 
φυλογενετική σχέση με το C. s��a�ex�gens��. Ανάλυση �n s�����co των περιοχών 5΄ των 
γονιδίων c�s��1 και cfa1 έδειξε καλά συντηρημένες περιοχές -10 ������������ οι 
οποίες ομοιάζουν με περιοχές προαγωγών που σχετίζονται με τον παράγοντα 
στρες σ��� ενώ οι περιοχές -35 παρουσίαζαν ποικιλότητα�� χαρακτηριστικό των 
προαγωγών αυτών.

λέξεις	κλειδιά: Chromoha�o�acter s��a�ex�gens��, CL, CFA λιπαρά οξέα

UNRAVELLING ThE oSMoREGULAToRy NETwoRK IN ThE 
EXTREMoPhILIC BACTERIUM CHROMOHALOBACTER SALEXIGENS��� FRoM 
GENoME ANALySIS To BIoChEMICAL FUNCTIoN

A. Katsifa,1 G. Vardamidis1, M. Argandoña,3 M. Reina-Bueno,3 A.-S. Afendra,2 
C. Vargas,3 C. Drainas,1 J. Nieto3 and A. I. Koukkou 1*
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45110 Ioann�na, Greece, and Department of M�cro��o�ogy and Paras���to�ogy,  
Facu�ty of Pharmacy, Un�vers���ty of Sev���e, 41012 Sev���e, Spa�n3

Chromoha�o�acter s��a�ex�gens�� �� �� ����p����� �������u� w��� �����������g���� 
�pp��������� �� � ��u��� �� ��� ���p������ ���u��� ������� ���� ������x��������. 
���������� �� ��� �� �x����� ��������� �� ���������� ����g ������������ �� � ������ 
�������g����� �� ��u��� ��� ��������� ����u��� ����������g ������ ���p���� �� 
p��k�������. �� � p�����u� w��k�� w� ����������z��� ��� ������� ��������� g���� 
�ect�� ���� ������������ ���� u����� ��g� �������� ����������� C. s��a�ex�gens�� �������� 
��p���� ���������� � ��g��� p�������g� �� ���������p�� ����� ���� �����p��p���� 
����� ������ ������. ��� ��� �� ���� ��u��� w�� �� g��� ����g�� ���� ��� ����������� 
���w��� ��� �w� ���� C. s��a�ex�gens�� ��������p������ ����������: ����������� 
��������� ���� �������� �����fi������� �� �������� ��p����. ������������� 
�� ��� �������� �������� �� ��� w� �� ���� ����-��������� �ect�� �u����� �� ��� 
p������� �� ������� ����������� ���� ������� ����p������ ������ ��flu���� ��� 
�������� ��������. W����� ��� C. s��a�ex�gens�� g����� ��qu���� w� ��u��� �w� 
c�s�� g���� �c�s��1�� c�s��2���� ���� �w� cfa g���� �cfa1�� cfa2���� w���� p����u��� ���w��� � 
���������� ����� �� ���������p�� ���� ��� ���������� ���p��������. C. s��a�ex�gens�� c�s��1 
���� cfa1 g���� w��� ��u������� w��� ����� pu������ g���� ��������g ��z���� 

��������� �� ��� �� ���� ��� ����������� ���p��������. ��� ��������� p������� w��� 
p����g���������� ����� �� ��� ���� ��� p������� �� γ-p������������� �������� �� C. 
s��a�ex�gens��. In s�����co �������� �� ��� ��g���� �������� 5΄ �� ��� c�s��1 ���� cfa1 g���� 
��������� ��� p������� �� w��� ���������� -10 ��qu����� ������������ ���� ������� 
�� σ�-���p������� p���������� w������ ��� -35 ��qu����� w��� ���� ���������� 
w���� �� ��p���� �� σ�-���p������� p��������.

Key	words:	Chromoha�o�acter s��a�ex�gens��, CL, CFA fatty ac�ds��
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λυμπεροπούλου, Α.Δ. Καραγκούνη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας;, 
Τομέας Βοτανικής, Ομάδα Μικροβιολογίας, 157 81 Αθήνα 

e-ma��: akar@��o�.uoa.gr

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής�� 
του ΕΚΠΑ�� τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με την ποικιλότητα μικροορ-
γανισμών οι οποίοι προέρχονται από οικοσυστήματα τα οποία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε γιατί έχουν ακραία χαρακτηριστικά είτε γιατί είναι 
ενδεικτικά των Μεσογειακών κλιματολογικών συνθηκών. Η προσέγγιση της 
μελέτης είναι κυρίως από την πλευρά της φυσιολογίας των μικροοργανισμών�� 
δηλαδή της απόκρισής τους απέναντι στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μεθο-
δολογία που εφαρμόζεται είναι οι κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές οι οποί-
ες εξελίσσονται και αναπτύσσονται ανάλογα με το είδος του περιβαλλοντικού 
δείγματος και εμπλουτίζονται με τις σύγχρονες μοριακές τεχνικές όπως αυτές 
που αφορούν�� στην εκχύλιση ��� από περιβαλλοντικά δείγματα�� απομόνω-
ση πλασμιδιακού ��� ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων και βακτηρίων�� 
στην εξωγενή απομόνωση πλασμιδίων�� στην ηλεκτροφόρηση ��� σε πή-
κτωμα πολυακρυλαμίδης με αποδιατακτικό παράγοντα υπό κλίση ��GG������ σε 
ολικό προκαρυωτικό ����� στο σχεδιασμό εκκινητικών μορίων για ανίχνευση 
γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά�� καθώς και στην ανίχνευση γονιδίων 
με άλλα φαινοτυπικά �γονίδια αποικοδόμησης υδρογονανθράκων�� ή βιοσυν-
θετικά �σύνθεση τρυπτοφάνης�� χαρακτηριστικά�� τεχνικές ��p-��� και ����. Οι 
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ομάδες των μικροοργανισμών είναι κυρίως τα θετικά και αρνητικά κατά G��� 
βακτήρια�� τα κυανοβακτήρια και οι Αρχαίοι Προκαρυωτικοί Οργανισμοί. 

DIVERSITy oF DIFFERENT MICRooRGANISM GRoUPS  
oF ThE GREEK ECoSySTEM

E.A. Katsifas, A. Savvides, T. Koraki, T.L. Nikolakopoulou,  
D.S. Lymperopoulou, A.D. Karagouni

Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Botany, 
M�cro��o�ogy Group, 15781 Athens�� e-ma��: akar@��o�.uoa.gr

��� p��� 20 ������� ��� M���������g� �������� G��up �� ��� ��p������� �� 
������ �� ��� U��������� �� ������ ��� ���u���� �� ��� ��u��� �� ��� ���������� �� 
�������g������ ���� p�����u����� ����������g ���������� w���� ������ ����p��� 
�x����� ����������� �� ��p������ ��� ��p���� ������� ����������� �� ��� M���������-
���� ����������. ��� �pp����� �� ��� ��u��� ���u��� ������ �� ��� p�������g� �� 
��� �������g������ �� ����� �� ����� ���p���� ��w����� ��� ������������� ���-
��������. ��� ����������g� ���� ��� ���� u���� ����u��� ��u���� ����������g���� 
������qu�� w���� ������ ���� ��� ��������� w��� ������� �����u��� ������qu�� 
���������g ��� ��� �x�������� ���� ������������� ���p����� ��� p������� ��� 
��������� ���� �����g���u� ����p�������� ���� ��������� ��������� ��� ������u�����g 
g�������� g�� �������p������� ��GG���� �� ����� p��k������� ����� ��� �����g� �� p���-
��� ��� ��� ���������� �� ���������� ���������� g������ �� w��� �� ��� ��� ���������� �� 
��������� g���� �k�� g���� ��������g ��� ��� ���g��������� �� ��������������� �� 
��u��k��p��g g���� ����p��p��� ������������� ��p-��� ���� ���� ������qu��. ��� 
��u������ �������g����� g��up� ����u��� ������ G��� p������� ���� G��� ��g����� 
���������� ������������� ���� �������� p��k������� ��g������.

Keywords:	Med�terranean ecos��ys��tems��, env�ronmenta� s��amp�es��, ��od�vers���ty

ΣΥλλοΓΕΣ ΚΑλλιΕΡΓΕιων μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ��� 
ΚλΕιΔι ΣΤΗν ΑνΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ βιοΤΕΧνολοΓιΑΣ

Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής

 Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Οι Συλλογές Καλλιεργειών Μικροοργανισμών είναι θησαυροφυλάκια βιολογι-
κού υλικού το οποίο έχει εξαιρετική σημασία για τη Βιολογία και τη Βιοτεχνο-

λογία σε ένα πλήθος τομέων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους βιολογικούς 
πόρους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των μι-
κροοργανισμών για την καινοτομία στην έρευνα και ανάπτυξη στη βιομηχανι-
κή�� περιβαλλοντική και ιατρική Βιοτεχνολογία.

Οι Συλλογές Καλλιεργειών προάγουν τη βασική έρευνα�� παρέχουν υλικό ανα-
φοράς για ταξινομικές μελέτες και για την επανάληψη δημοσιευμένων ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαί-
δευση στις βιολογικές επιστήμες. Επί πλέον έχουν τον κρίσιμο ρόλο να διατη-
ρούν τη μικροβιακή ποικιλότητα και να συμβάλουν στην ex s���tu s���tus���tu προστασία των 
μικροοργανισμών. Στο πεδίο της τεχνολογίας παρέχουν αυθεντικό υλικό για 
ειδικές εφαρμογές και ένα τεράστιο δυναμικό για την έρευνα και τον εντοπισμό 
νέων προϊόντων και διαδικασιών. Στη σύγχρονη εποχή�� οι Συλλογές έχουν επε-
κτείνει τη δραστηριότητα τους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της 
Μοριακής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής και σε ηθικά και κοινωνικά θέμα-
τα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλό-
τητα. Έτσι έχουν μετεξελιχθεί στα Κέντρα Βιολογικών Πόρων�� που υποστηρίζο-
νται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης �ΟΟΣΑ��.

Όμως η βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξε-
ρεύνητη και επί πλέον ένα μικρό μόνο ποσοστό των γνωστών ειδών είναι δι-
αθέσιμα σε καθαρή καλλιέργεια. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει μια ποικιλία 
φυσικών οικοσυστημάτων με ένα πλούτο ειδών�� που δεν έχουν μελετηθεί ενώ 
πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν πολύτιμα στελέχη μικροοργανισμών. Η Συλλογή 
Καλλιεργειών Μυκήτων ���UM του Πανεπιστημίου Αθηνών�� περιλαμβάνει μο-���UM του Πανεπιστημίου Αθηνών�� περιλαμβάνει μο- του Πανεπιστημίου Αθηνών�� περιλαμβάνει μο-
ναδικά στελέχη από φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα της χώρας μας�� 
που αντιπροσωπεύουν ενδιαφέροντα και σπάνια είδη μυκήτων.

Σε εθνικό επίπεδο�� είναι άμεση ανάγκη για την επιστημονική κοινότητα να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για τη λεπτομερή μελέτη�� διατήρηση και προστασία των μικροβια-
κών πόρων της Ελλάδας. Επιπρόσθετα�� οι υπεύθυνοι στρατηγικών επιλογών�� πρέπει 
να δώσουν προτεραιότητα σε μια εθνική υποδομή που είναι ουσιώδης για την επι-
στήμη και την τεχνολογία�� να υποστηρίξουν μια τέτοια δραστηριότητα και να εγγυ-
ηθούν για την οικονομική σταθερότητα των Συλλογών. Οι υπάρχουσες Συλλογές 
πιθανόν να αποτελέσουν τον πυρήνα για ένα Ελληνικό Κέντρο Βιολογικών Πόρων 
που θα πρέπει να οργανωθεί με βάση τις προδιαγραφές του ΟΟΣΑ �2001�� 2007��. 
��να εθνικό κέντρο θα διευκολύνει την πρόσβαση στους βιολογικούς πόρους γιανα εθνικό κέντρο θα διευκολύνει την πρόσβαση στους βιολογικούς πόρους για 
την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους και την προώθηση της βιοοικονομίας.

λέξεις	κλειδιά : Βιοποικιλότητα, Συλλογές Καλλιεργειών, Βιοτεχνολογία
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CULTURE CoLLECTIoNS oF MICRooRGANISMS ��� CoLLECTIoNS oF MICRooRGANISMS ���CoLLECTIoNS oF MICRooRGANISMS ��� oF MICRooRGANISMS ���oF MICRooRGANISMS ��� MICRooRGANISMS ���MICRooRGANISMS ��� ��� 
A KEy ELEMENT IN BIoTEChNoLoGICAL APPLICATIoNS

Evangelia Kapsanaki-Gotsi 
Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy,

 Sect�on of Eco�ogy & Sys��temat�cs��, Panep�s��t�m�oupo��, GR-157 84 Athens��, Greece
e-ma�� :ekaps��an@��o�.uoa.gr

��� �u��u�� ����������� �� M������g������ ��� ��p��������� �� �����g���� ����-
���� w���� �� �� � p�����u�� ��p������� ��� ��� ���� �������� ���� ����������-
�g� �� � w���� ���g� �� ������p�����. ��� ���������g �������� �� �������u������ ���� 
�� � ���g� �x���� �� ��� p�������� u�� �� �������g������ �� �upp��� ����������p�������� u�� �� �������g������ �� �upp��� ����������u�� �� �������g������ �� �upp��� ���������� 
�������� ���� �������p���� �� ��� ����u�������� ������������� ���� �������� ���-
��������g�.

��� �u��u�� ����������� p������ �������� ��u������� p������� ��� ��������� ����-
���� ��� ��x������ w��k �� w��� �� ��� pu�������� �������� ���u��� ��p�������� ������������ ���u��� ��p�������� �������u��� ��p�������� ������p�������� ���� ���� 
�� �� �� ��p������ ���� ��� ��� ���u������ �� ��� �����g���� ��������. �� ���������� 
���� ���� ��� ��u���� ���� �� �������� ��������� ���������� ���� �������u�� �� ��� ex 
s���tu ������������ �� �������g������. �� ��� ������� �� ��������g� ���� p������� 
�u������� �������� ��� �p���fi� �pp��������� ���� � �ug� p�������� ��� ��� �����-
��g����� ���� ���������� �� ��w p����u��� ���� p��������. �� ��� ������� ����� ���p��������. �� ��� ������� ����� ���. �� ��� ������� ����� ��� 
����������� ���� �x�������� ����� ���p� �� ���� ��� ��w �������g�� �� M����u-
��� �����g� ���� ���������������� �����p������g ������� ���� ������ ���u�� ���u����g 
���� ��� ��p����������� �� ��� ���������� �� �����g���� ���������. ���� ���� 
�������� �� ��� �����g���� ����u��� ������� ������� w���� ��� ���������� �� ��� 
��g���z����� ��� ��������� ���p������� ���� ������p���� ��������.

��w������ ��� ������������� �� �������g������ �� ��g��� u������xp������ ���� ���� 
� ����� p��p������ �� ��� k��w� �p����� �� �u������� ��������� �� pu�� �u��u��. 
���p������� �� G����� ����� �� � ������� �� ���u��� ���������� w��� � ��g� ���g��� 
�� �p����� ���������� w���� ���� ��� ���� ��u������ �����ug� �� �� �xp������ �� ��-
��u��� ���u���� ��������� ��������. ��� ���UM �u��u�� ���������� �� �u�g� �� ��� 
U��������� �� �������� ����u���� �� ��� �������g� u��qu� ������� ���� G���k ���u��� 
���� ���-����� ������������ ��p��������g ����������g ���� ���� �u�g�� �p�����.

�� ��� �������� ������� �� �� �� u�g��� ����� ��� ��� �������fi� ����u���� �� u�-
������k� ����������� ��� ��� �����ug� ��u����� ����������� ���� ������������ ���� ����������� ���� ������������ ������������� ���� ������������ ������ ������������ ���� 
��� G���k ��������� ����u����. �� ������������ ��� p����� ��k��� ����� �� �upp��� 
����� ������������ �� g��� p������� �� � �������� ��������u��u�� ��������� ��� ���-

���� ���� ��������g� ���� �� ���u�� fi������� ��������� ��� ��� �����������. ��� 
�x�����g ����������� ��� ���� ��� ���� �� � G���k ��� ��u������ ���������g �� 
��� ��qu�������� ���fi���� �� ����� �2001�� 2007��. � �������� ��� w��� ���������� 
��� ������ �� �������u���� ��� ����� �ff������ �xp��������� ��w����� � ���-������ 
�������.

Key	words : B�od�vers���ty, Cu�ture Co��ect�ons��, B�otechno�ogyB�od�vers���ty, Cu�ture Co��ect�ons��, B�otechno�ogy�od�vers���ty, Cu�ture Co��ect�ons��, B�otechno�ogy
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Καταγράφηκαν οι αλλαγές στη μικροβιακή ασφάλεια σε συσκευασμένα σά-
ντουιτς �που περιείχαν συνδυασμούς από ζαμπόν�� τυρί�� ντομάτα και τονοσα-
λάτα���� που οφείλονταν στην μεταφορά�� την αποθήκευση και στην σε λιανικό 
επίπεδο πώληση. Τα σάντουιτς είχαν παρασκευασθεί από εταιρεία η οποία 
εφαρμόζει το σύστημα �����. Προσφέρονταν προς πώληση σε περίπτερα�� 
καθώς και σε μικρο- ή υπερ-αγορές�� στην Κρήτη. Συνολικά�� αναλύσαμε 225 
σάντουιτς για ειδικά παθογόνα βακτήρια και βακτήρια «δείκτες υγιεινής»: 
L�s��ter�a monogytenes���� ���������� �pp�� Staphy�ococcus�� aureus���� ����� ��������� και 
������� ����� ��u���. Τα δείγματα έδειξαν ικανοποιητικό μικροβιακό φορτίο 
όσον αφορά τα παθογόνα βακτήρια και τα βακτήρια «δείκτες υγιεινής» μετά 
από αποθήκευση 2 ημερών σε συνθήκες λιανεμπορίου. Ακολουθώντας την 
πολιτική της εταιρείας να αποσύρει τα σάντουιτς που έμειναν απούλητα την 
7η ημέρα αποθήκευσης�� διαπιστώσαμε σημαντική επιδείνωση της μικροβια-
κής ποιότητας στα προϊόντα. Η πλειοψηφία των σάντουιτς που προσφέρονται 
από την εταιρεία�� συνήθως καταναλώνονται εντός 1-3 ημερών. Ωστόσο οι τιμές 
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στα βακτήρια «δείκτες υγιεινής» προκαλούν ερωτηματικά. Δεν είναι σίγουρο 
βέβαια ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία�� αλλά σίγουρα απαιτείται 
παρακαλούθηση των συνθηκών αποθήκευσης σε επίπεδο λιανικής πώλησης.

λέξεις	κλειδιά:	μικροβιακή ασφάλεια, σάντουιτς, HACCP, εμπορική προώθηση 

MICRoBIoLoGICAL SAFETy  
oF PRE-PACKED SANDwIChES IN CRETE, GREECE 
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Aikaterini N. Kokkinaki b 
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��� ��������� ������ ����g�� �� p��-p��k��� �����w����� ����������g �������-
����� �� ����� �������� �������� ���� �u�� ���������� ��u� �� �����p���������� ���� ����-
�g� �� ��� ������ ������� w��� ����������. ��� �����w����� w��� p��p����� �� � ���-
p��� w���� ���� ��� ����� ������ ��p���������. �����w����� w��� �ff����� 
��� ���� �� k���k��� �� w��� �� �� �up��- �� ����-���k����� �� ������� G�����. ��������� 
w� �������g����� 225 �����w����� ��� �p���fi� p����g��� ���� ���������� ��������: 
L�s��ter�a monogytenes���� ���������� �pp�� Staphy�ococcus�� aureus���� ����� ����������� 
���� ������� ����� ��u���. ��� ���p��� �x�������� ������������ ������� ��������� 
��u��� ���������g ��� p����g��� ���� ��� ���������� �������� ��� up �� 2 ����� 
�� �����g�. �����w��g ��� ���p���’� p����� �� ������w ��� u������ �����w����� �� 
��� 7�� ���� �� �����g��� w� ��������� ���� ��� ���������� �������� ���u�� �ugg������ 
� �u��������� �������������� �� ��� p����u��� ��������� qu�����. ��� ��j����� �� 
�����w����� ��������u���� �� ��� ���p��� ��� u�u���� ����u���� w����� 1-3 �����; 
��w���� ��� ���������� �������� ���u�� ����� � qu������ ��� ����������� �������-
��g ����g��� �� �u��� ������ �u� ��������� ���������g ��� �����g� ����������� 
�� ��� �������� �����. 

Key	Words: m�cro��a� s��afety, s��andw�ches��, HACCP, reta���ng 

ΕμΠλοΥΤιΣμοΣ, ΚλωνοΠοιΗΣΗ ΚΑι ΕΤΕΡολοΓΗ ΕΚφΡΑΣΗ ΓονιΔιων 
βιοΣΥνθΕΣΗΣ ΤΡΕΧΑλοζΗΣ TREy ΚΑι TREZ

Κ. Κόλλια και Α.-Σ. Αφένδρα 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Η τρεχαλόζη συντίθεται από οργανισμούς ικανούς να επιβιώνουν σε συνθήκες 
πλήρους αφυδάτωσης και χρησιμοποιείται ως μεταβολίτης και /ή ως συμβατός 
διαλύτης προστατεύοντας τις μεμβράνες και τα ένζυμα του κυττάρου. Αυτές 
οι ιδιότητες την καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμη σε φαρμακευτικές και ιατρικές 
εφαρμογές. Ο μοριακός χαρακτηρισμός των πορειών βιοσύνθεσης της τρεχα-
λόζης�� καθώς και η παραγωγή της�� ιδιαίτερα σε βιοτεχνολογικά σημαντικά είδη 
κορυνοβακτηρίων�� παρουσιάζουν εξαιρετική σημασία.

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη της βιοσυνθετικής πορείας ����/
Z της τρεχαλόζης σε δύο βιομηχανικά κορυνοειδή βακτήρια τροποποιημένα 
για παραγωγή λυσίνης. Αυτή η πορεία περιλαμβάνει την ισομερίωση μαλτοδεξ-
τρινών �όπως το γλυκογόνο�� από τη συνθάση της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης 
�M���� ������ προς μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζη�� από την οποία το μόριο της τρεχα-
λόζης αποκόπτεται μέσω της τρεχαλοϋδρολάσης της μαλτοολιγοσυλτρεχαλό-
ζης �M���� ���Z��.

Σχεδιάσθηκαν ζεύγη πριμοδοτικών μορίων εκατέρωθεν των περιοχών των 
πιθανών γονιδίων trey και treZ σύμφωνα με την γνωστή νουκλεοτιδική αλλη-
λουχία του Coryne�acter�um g�utam�cum ���� 13032 και χρησιμοποιήθηκαν 
για τον εμπλουτισμό των αντίστοιχων πιθανών περιοχών trey και treZ από το 
γονιδιωματικό ��� αμφότερων των Coryne�acter�um g�utam�cum ���� 21253 
και Brev��acter�um �actofermentum ���� 21799. Προέκυψαν τέσσερα προϊόντα 
αναμενόμενου μεγέθους�� τα οποία κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλους φορείς. 
Τα αποτελέσματα της αλληλούχησης�� πλήρη για τις περιοχές που αντιστοιχούν 
σε πιθανά γονίδια treZ�� ανέδειξαν αξιοσημείωτη ομολογία με γονίδια συνθάσης 
της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης και τρεχαλοϋδρολάσης της μαλτοολιγοσυλτρε-
χαλόζης�� τα προϊόντα των οποίων καταλύουν την πορεία ����/Z. Περαιτέρω 
ανάλυση περιλαμβάνει την υπερέκφραση των γονιδίων�� τον προσδιορισμό της 
ενζυμικής δραστικότητας με ανάπτυξη κατάλληλης δοκιμής και την ανίχνευση 
της τρεχαλόζης. 

λέξεις-κλειδιά: κορυνοβακτήρια, trey, treZ
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AMPLIFICATIoN, CLoNING AND hETERoLoGoUS EXPRESSIoN oF 
CoRyNEBACTERIA TREhALoSE BIoSyNThETIC GENES TREy AND TREZ

K. Kollia and Afendra A.-S.
Un�vers���ty of Ioann�na, Department of B�o�og�ca� App��cat�ons�� & Techno�og�es��

��������� �� ��������z��� �� ��g������ ��p���� �� �u����� �� ���p���� ���������-
���� ���� �� u���� �� ���������� ����/�� ���p������ ���u�� �� p��������g ��� ���� 
��������� ���� ��z����. ����� p��p������ ��k� �� ���u���� �� p�������u����� 
���� �������� �pp���������. ��� �����u��� ����������z����� �� ��������� ������-
������ p���w��� ���� ��� p����u����� �� ����������� ��p������� �� �����������g�-
����� ��p������ �p����� �� ���������������� ��� �� ��g��fi���� ��p�������. 

�� ��� p������ w��k�� ��� ����/Z ��������� ������������ p���w�� w�� �pp�������� 
��� �w� ����u������ ���������� ������� �����fi��� ��� ������ p����u�����. ���� p���-
w�� ����u���� ��� �������z����� �� ��������x����� ��.g. g����g���� �� ��� ������-
��g������������� �������� �M���� ������ �� ��������g��������������� �� w���� ��� 
��������� �����u�� �� �u���qu����� �������� �� ��������g������������� �������-
���������� �M���� ���Z��.

������ ���� fl��k��g ��� ��g���� �� ��� trey ���� treZ pu������ g���� w��� ���-
��g���� ���������g �� ��� ���p������� �u��������� ��qu���� �� Coryne�acter�um 
g�utam�cum ���� 13032 ���� u���� �� ��� �xp�������� �� ��p���� ��� trey ���� 
treZ ���� ���� Coryne�acter�um g�utam�cum ���� 21253 ���� Brev��acter�um 
�actofermentum ���� 21799 g������ ���. ��u� p����u��� �� �xp������ ��z� w��� 
��p��fi��� ���� ������� �� �pp��p����� �������. ��� ��qu���� ���u����� ���p������ 
��� ��� ��g���� ������p������g �� ��� pu������ treZ g������ ��������� ���������-
���� ������g� w��� ��������g������������� �������� ���� ��������g���������-
���� ����������������� g������ ��� p����u��� �� w���� �������� ����/Z p���w��. 
�u����� �������� ����u���� ��� �����xp������� �� ��� g������ ��� �������������� 
�� ��z������ �������� �� ��� �pp��p����� ����� �������p���� ���� ��� ���������� 
�� ���������. 

Keywords:	coryne�acter�a, trey, treZ

μιΚΡοβιολοΓιΚΗ ΑλλοιωΣΗ ΚΑι ΕμΠοΡιΚοΣ ΧΡονοΣ ζωΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΡΑβιΔΑΣ (NEPHROPS NORVEGICUS) ΚΑΤΑ ΤΗν ΑΠοθΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΧΑμΗλΕΣ θΕΡμοΚΡΑΣιΕΣ

Αικατερίνη Κορδίλα και ιωάννης Σ. μποζιάρης
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φυτόκο 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος, �oz�ar�s��@uth.gr 

Η αλλοίωση των νωπών αλιευμάτων οφείλεται κυρίως σε μικροβιακή ή καλύ-
τερα βακτηριακή δραστηριότητα. Οι μικροοργανισμοί παράγουν μεταβολίτες 
οι οποίοι συνεισφέρουν αρνητικά στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά �κυρίως 
οσμή�� του αλιεύματος. Επιπλέων στα καρκινοειδή�� εκτός της βακτηριακής αλ-
λοίωσης�� η ενζυματική αμαύρωση στο κέλυφος συνεισφέρει σημαντικά στην 
μείωση της αποδοχής τους από τους καταναλωτές. Η μικροβιακή χλωρίδα αλ-
λοίωσης της καραβίδας φαίνεται να αποτελείται κυρίως από Ps��eudomonas�� �p 
καθώς και άλλους μικροοργανισμούς σε μικρότερους πληθυσμούς όπως βα-
κτήρια που παράγουν Η2� �Shewane��a putrefac�ens������ ��������������������� κτλ. � 
εμπορικός χρόνος ζωής ήταν μεγαλύτερος στις καραβίδες που αποθηκεύθηκαν 
σε πάγο �0ο��� σε σχέση με αυτές που αποθηκεύθηκαν σε αέρα υπό ψύξη �5ο���. 
Το μικροβιακό προφίλ αλλοίωσης δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από τα 
άλλα αλιεύματα που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εν τούτοις οι δια-
φορές επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η μικροβιακή αύξηση και αποδόμηση 
της σάρκας ξεκινά από την στιγμή θανάτου της καραβίδας�� η οποία συμβαίνει 
σε κάποια χρονική στιγμή μετά την αλίευσή της ανάλογα με την θερμοκρασία 
συντήρησής της�� λόγο της ικανότητά της να επιβιώνει για κάποιο χρόνο εκτός 
υδάτινου περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία συντήρησης επιδρά στον εμπορικό 
χρόνο ζωής της όχι μόνο διότι επηρρεάζει τον ρυθμό ανάπτυξης των αλλοιογό-
νων μικροοργανισμών αλλά και την χρονική στιγμή θανάτου της καραβίδας. 

λέξεις	κλειδιά:	καραβίδα, αλιεύματα, μικροβιακή αλλοίωση
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MICRoBIoLoGICAL SPoILAGE AND ShELF-LIFE  
oF NoRwAy LoBSTER (NEPHROPS NORVEGICUS) SToRED  
AT Low TEMPERATURES

Aikaterini Kordila and Ioannis S. Boziaris
Dept of Ichthyo�ogy and Aquat�c Env�ronment, Un�vers���ty of Thes��s��a�y,  

F�tokou, 38446, N. Ion�a, Vo�os��, Greece, �oz�ar�s��@uth.gr 

�p����g� �� ����� fi������� �� ������ ��u� �� ��������� ��������. M������g������ 
p����u�� ���������� ����������� w���� ���� � ��g����� �ff��� �� ��� ������� 
���������������. �������������� �� ��u���������� ����u� ����g�� ��u� �� ��� ��z�-
����� ���w���g �������u�� �� ��� ��g�����p��� ����p���� �� ��� p����u��. M����-
���� �p����g� p�pu������ �� ���w�� ������� �������� �� ������ Ps��eudomonas�� �p 
���� ����� �������g�������� �u�� �� Η2� p����u���g �������� �Shewane��a putrefa-
c�ens������ ������������������� ���.�� �� ��w�� �u�����. ���w�� ������� ������� �� ��� 
�0ο��� ���� ���g�� ����� ���� ���� ����� ������� �� �����g������� ���p����u��� �5ο���. 
M�������� �p����g� p��fi�� �� ���w�� ������� ������� �� ��w ���p����u��� w�� 
��� ���ff����� ���p����� �� ����� fi��. ��w������ ����� ��� ���ff������� ��u� �� ��� 
���� ������ �� ���w�� ������� ��������� g��w�� ���� fl��� ������p������� ���-
������ ����� ��� �������� w���� ��pp��� ������ �� ������� ���p������� �� �����g� 
���p����u���� ����� fi����g ��u� �� ��� ������� �� �u����� ��� ���� ���� �u� �� ��� 
w����. ������� �����g� ���p����u�� ��flu���� ����� ���� ��� ���� ����u�� �ff��� 
g��w�� ���� �� �p����g� �������g����� �u� ���� ����u�� �ff��� ���� �� ������. 

Keywords:	Norway �o�s��ter, fis��her�es��, m�cro��a� s��po��age

ΤΑ μιΤοΧονΔΡιΑΚΑ ΓονιΔιωμΑΤΑ  
ΣΤΗ μοΡιΑΚΗ ΣΥΓΚΡιΤιΚΗ μΕλΕΤΗ ΑΣΚομΥΚΗΤων

βασίλης ν. Κουβέλης,  μιλτιάδης Α. Τύπας
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Πανεπιστημιούπολη 15701 Αθήνα, e-ma��:matypas��@��o�.uoa.gr

Οι μύκητες είναι ετερότροφοι μικροοργανισμοί που διαβιούν σαπροφυτικά ή πα-
ρασιτικά και παίζουν σημαντικό ρόλο στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα 
είτε ως αποσυνθέτες οργανικής ύλης�� είτε ως παθογόνοι ή ως συμβιωτικοί οργα-
νισμοί. Η πλειονότητα των μυκήτων μεγάλης οικολογικής�� οικονομικής και βιοτε-
χνολογικής σημασίας ανήκει στο φύλο των �σκομυκήτων. Η μοριακή ανάλυση 
των ειδών αυτών για φυλογενετικούς�� ταξινομικούς αλλά και εφαρμοσμένους 

σκοπούς στηρίζεται κυρίως στο χρωμοσωμικό τους ��� [π.χ την πυρηνική ρι-
βοσωμική επανάληψη ��������� γονίδια που κωδικοποιούν για πολύ συντηρητικές 
λειτουργίες�� π.χ. β-σωληνίνη�� παράγοντας επιμήκυνσης�� �ΝΑ πολυμεράση ΙΙ�� και 
τέλος γονίδια που κωδικοποιούν συγκεκριμένα ένζυμα όπως πρωτεάσες�� κυττα-
ρινάσες και χιτινάσες�� κ.λπ.]. Με όμοιο τρόπο�� η χρήση μιτοχονδριακών γονιδίων 
και η συγκριτική μελέτη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων ��������� συνέβαλαν 
σημαντικά στην επίλυση φυλογενετικών αμφιβολιών και έδωσαν εργαλεία μο-
ριακής ταυτοποίησης �g������ fi�g��p������g�� πολλών μυκήτων. Κατά την τελευ-
ταία οκταετία�� απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στο Εργαστήριο μας τα ������ 
εντομοπαθογόνων �Beauver�a �as��s���ana�� B. �rongn�art���� Lecan�c����um mus��car�um 
και Metarh�z�um an�s��op��ae���� φυτοπαθογόνων μυκήτων �Fus��ar�um oxys��porum�� Ve-
rt�c����um dah��ae���� και αντιπροσώπων κλινικής �As��perg���us�� fum�gatus���� και βιοτε-
χνολογικής σημασίας �Cand�da zemp��n�na�� Hans��en�as��pora uvarum��. Με εξαίρεση 
το γονιδίωμα της ζύμης H. uvarum όλα τα υπόλοιπα χαρτογραφούνται ως κυκλικά 
μόρια. Το μέγεθός τους διαφέρει λόγω ποικιλομορφίας στις διαγονιδιακές τους 
περιοχές και διαφορετικού αριθμού εσωνίων εντός των γονιδίων rn��� cox1�� cox2�� 
co� και nad1. Έχουν παρόμοια δομή και οργάνωση με όλους τους γνωστούς 
ασκομύκητες και φέρουν 14 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες εμπλεκόμε-
νες στην αναπνοή και παραγωγή ��� �τις υπομονάδες atp6�� 8 και 9�� co��� cox1-3�� 
nad1-6 και 4����� 2 γονίδια ���� �rn� και rns���� και 24-26 γονίδια �����. Παρουσιάζουν 
ομάδες συνταινικότητας που δίνουν πληροφορίες για τη διαλεύκανση της φυλο-
γένεσης τους�� ενώ η συγκριτική μελέτη των αλληλουχιών των 14 μιτοχονδριακών 
πρωτεϊνών αναδεικνύει τις εξελικτικές τους σχέσεις και επιλύει ταξινομικά προ-
βλήματα. Τέλος�� τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα και ιδίως η ποικιλομορφία των 
διαγονιδιακών περιοχών αποδείχθηκαν χρήσιμο εργαλείο για την προσέγγιση 
της μοριακής ενδο- και δια-ειδικής διαφοροποίησης.  

λέξεις	κλειδιά	:	Μιτοχονδριακά γονιδιώματα, γονιδωματική οργάνωση, δια-γονιδιακές 
περιοχές, φυλογένεση, γενετική ταυτοποίηση.

ThE MIToChoNDRIAL GENoMES AS A SoURCE FoR ThE MoLECULAR 
CoMPARATIVE STUDy oF ASCoMyCoTA

Vassili N. Kouvelis, Milton A. Typas
Department of Genet�cs�� and B�otechno�ogy, Facu�ty of B�o�ogy, Un�vers���ty of Athens��, 

Panem�s��t�opo��s��, Athens�� 15701, Greece, e-ma��: matypas��@��o�.uoa.gr

�u�g� ��� ���������p��u� �������g������ w���� ���� �� ��p��p����� �� p���-
����� ���� ���� p��� � ��u���� ���� ��� ��� ����������� ���� �qu��u� ���������� �� 



112

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

113

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

������p����� �� ��g���� ���������� p����g��� �� ��������� ��g������. � ���g� 
�u���� �� �����g�������� ������������ ���� �����������g������ ��p������ ���-
���� �� �u�g� ��� p������ �� ��� p���u� �� ����������. ��� �����u��� �������� 
�� ����� �p����� ��� p����g�������� ��x������ ���� �pp����� pu�p���� �� ������ 
������ �� ��� ����������� ��� [�.�.�� ��� �u����� ��������� ���� g���-���-
p��x ��p��� �������; g���� w��� ���������� �u������� ��k� ����-�u�u����� ����g�-
���� �������� ��� p��������� ���� ���; ���� g���� ������g ��� ��p������ ��z���� 
��k� p���������� ����u����� ���� ����������]. �� � ������� �������� ��qu����� ���� 
�������������� ����� g���� �� ��� ���p������� �������� �� ���p���� ��������-
������ g������ ��������� ���� ��g��fi������ �������u���� �� ������� ��x������ 
�� p����g������ ����gu�����. �� ��� p��� ��g�� ������� �u� ���������� ��������� 
���� ��������� ��� ���p���� �� g������ �� ������p����g���� �Beauver�a �as��-
s���ana�� B. �rongn�art���� Lecan�c����um mus��car�um ���� Metarh�z�um an�s��op��ae���� p��-
��p����g���� �Fus��ar�um oxys��porum�� Vert�c����um dah��ae���� �� w��� �� ��p�������-
����� ���� �����������g������ �Cand�da zemp��n�na�� Hans��en�as��pora uvarum�� ���� 
���������� �As��perg���us�� fum�gatus���� ��p������ �u�g�. ����� �u�g�� ������ w��� 
���p����� w��� ��� ������p������g g������ ���� pu���� ���������� �� ���w ���� 
w��� ��� �x��p���� �� H. uvarum ���� ��� ��� ����u����� ��pp��� ���� ���� ��z� ����-
�������� ��� ������u���� �� ��� ��������� �� �����g���� ��g���� ���� ��� ���ff����� 
�u���� �� ������� p������ �� ��� rn��� cox1�� cox2�� co� και nad1 g����. G��� ���-
���� ���� ��g���z����� ��� ��p���� ��� ��� �u�g�; ���� ����� ��u����� g���� ������g 
��� p������� ���� p������p��� �� ���p������� ���� p����u����� �� ��� ��.�. �u�u���� 
atp6�� 8 ���� 9�� co��� cox1-3�� nad1-6 ���� 4����� �w� ���� �rn� ���� rns���� ���� 24-26 
���� g����. G��� ������ ���p������� ��������� �������������� ��������� �� ���-
���� w���� p������� ���u���� ����������� �� �u�g�� p����g���. ���p������� 
��u����� �� ��� 14 �����-��������� p������� �� ��� u��� ���u�������� ��� p����g�-
����� ��������� �� ���� ����������� ���� ������� ������� ��x������ p�������. 
��������� ������� �������������� g���� ���� ��p������� �������� �����g���� ��g���� 
p������ �� �� �x������� �����u��� ����� ��� �����- ���� �����- �p���fi� ���ff�������-
������ �� w��� �� ��� “���������g” ���� fi�g��p������g �� �u�g�. 

Key	words:	M�tochondr�a� genomes��; genome organ�zat�on; �ntergen�c and trans��-
gen�c d�fferent�at�on; phy�ogeny; genet�c �dent�ficat�on.

ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΚΑι ΑνΑλΥΣΗ ΤΗΣ ΑλλΗλοΥΧιΑΣ ΤοΥ ΠλΗΡοΥΣ Γινι-
ΔιωμΑΤοΣ  βΑΚΤΗΡιων ΠοΥ ΑΠοΔομοΥν PAh,  ΠΡοΕΡΧομΕνΑ ΑΠο 
ΤΗν hΠΕιΡο

Κούκκου, Α.Ε.1, Καλλιμάνης, A.1, Καβακιώτης, K.1, μαυρομάτης, K.2, 
Κυρπίδης, N.Κ.2 και Δραΐνας, Κ.1

1 Εργαστήριο Βιοχημείας., Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2 DOE-Jo�nt Genome Ins��t�tute, Genome B�o�ogy Program, Wa�nut Creek, CA, USA 

Ένας αριθμός βακτηριακών στελεχών απομονώθηκε από μία περιοχή στην Πε-
ρίβλεπτο Ιωαννίνων�� ρυπασμένη με κρεοζωτέλαιο. Η απομόνωση πραγματοποι-
ήθηκε με βάση την ικανότητα των στελεχών αυτών να χρησιμοποιούν διάφο-
ρους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες ������ ως μοναδική πηγή 
ενέργειας και άνθρακα.  Δύο εξ’ αυτών�� τα �p��3 και �p��1 απεδείχθησαν αποτε-
λεσματικοί αποδομητές φενανθρενίου και πυρενίου�� αντίστοιχα και μελετήθη-
καν περαιτέρω. Βιοχημικά δεδομένα και ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου 
που κωδικεύει 16� ��� έδειξαν ότι το �p��3 ανήκει στο γένος Arthro�acter και 
αποτελεί ένα νέο είδος�� το οποίο ονομάστηκε Artho�acter phenanthren�vorans�� 
�p. ���. Το �p��1 βρέθηκε να ανήκει στο γένος M����������u� με πλησιέστερο 
συγγενές �99.9%�� το Myco�acter�um g��vum. Ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλλη-
λουχίας του πλήρους γονιδιώματος των δύο οργανισμών�� απεκάλυψε ότι και οι 
δύο περιέχουν ένα μόνο κυκλικό χρωμόσωμα και δύο πλασμίδια. Ειδικότερα�� το 
�p��3 έχει ένα χρωμόσωμα 4.25 M� και δύο γραμμικά πλασμίδια 190 ���� 94 ���� 
αντίστοιχα. Το �p��1 έχει ένα μεγαλύτερο χρωμόσωμα  5.7 M�. Ένα σύνολο 4288 
και 5679 γονιδίων μπορούν να προβλεφθούν αντίστοιχα για τα γονιδιώματα των 
�p��3 �p��1. Μετά από σάρωση ����� του γονιδιώματος �p��3 με τη χρήση 
αλληλουχιών πεπτιδικών τμημάτων�� τα οποία προσδιορίστηκαν με φασματο-
σκοπία μάζας από καθαρή πρωτεΐνη διοξυγονάσης του 1-υδροξυ-2-ναφθοϊκού 
�1-Η-2-Ν-διοξυγονάση�� που απομονώσαμε�� καταφέραμε να αναγνωρίσουμε δύο 
κωδικεύουσες περιοχές με ομολογία πάνω από 90% μεταξύ τους. Η μία �d�ox1�� 
βρέθηκε επί του χρωμοσώματος�� ενώ η άλλη �d�ox2�� επί ενός εκ των πλασμιδίων 
του  �p��3. Ένα μόνο γονίδιο 1-�-2-� διοξυγονάσης εντοπίστηκε στο χρωμό-
σωμα του �p��1. Η διαθεσιμότητα της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος 
δύο βακτηρίων που αποδομούν ΡΑΗ αναμένεται να βοηθήσει στην κατανόηση 
των βιοχημικών μηχανισμών των οργανισμών αυτών�� και κατ’ επέκταση στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μεθόδων αποδόμησης ΡΑΗ στο περιβάλλον.   

λέξεις-κλειδιά:	Αλληλούχιση γονιδιώματος, βιοαποδόμηση, Arthro�acter, Myco�acter�um, 
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
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ChARACTERIzATIoN AND whoLE GENoME SEqUENCING oF PAh 
DEGRADING BACTERIA ISoLATED FRoM EPIRUS, GREECE

Koukkou, A.I.1, Kallimanis, A.1, Kavakiotis, K.1, Mavromatis, K.2, Kyrpides, 
N.C.2 and Drainas C.1

1 B�ochem�s��try La�., Department of Chem�s��try, Un�vers���ty of Ioann�na 
2 DOE-Jo�nt Genome Ins��t�tute, Genome B�o�ogy Program, Wa�nut Creek, CA, USA

������� ��������� ������� w��� ��������� ���� � �������� p���u���� ���� �� �����-
��p��� ���p��u��� G��������� ������ �� ����� ������� �� u����z� �����u� p��������� ���-
����� ������������� �� � ���� ������ ���� ����g� ��u���. �w� �� ������ �p��3 
���� �p��1�� w��� p������ �� �� �ffi����� ���g������� �� p����������� ���� p������� 
���p�������� ���� w��� ��u������ �u�����. ����������� ����� ���� 16� ���� �������� 
���w��� ���� �p��3 �����g��� �� ��� g��u� Arthro�acter ���p�����g � ����� �p�-
���� ������ Artho�acter phenanthren�vorans�� �p. ���.�� w���� �p��1 w�� ��u��� �� 
�����g �� ��� g��u� M����������u� w��� ������� �������� �99.9%�� Myco�acter�-
um g��vum. W���� g����� ��qu�����g �� ��� �w� ��������� ��g�������� ��������� 
���� ���� ���� ���� � ���g�� ����u��� ���������� ���� �w� ����� p��������. �� 
�p���fi��� �p��3 ��� ��� ���������� �� 4.25 M� ���� �w� ������ p�������� �� 
190 ���� 94 ���� ���p���������� w���� �p��1 ��� � ���g�� ���������� �� 5.7 M�. 
� ����� �� 4288 ���� 5679 g���� w��� p���������� ���p�������� �� ��� �p��3 ���� 
�p��1 g������. W��� ����� �������� u���g p�p����� ���g���� ��qu����� ���� 
� pu��fi��� 1-�-2-� ����x�g����� �������� ������������ �� M��� �p������������ w� 
�������fi��� �w� ��������g g���� w��� ���� 90% ������g� �� ���� ����� �� ��� 
�u��������� ������� ��� �d�ox1�� �������� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �d�ox2�� 
�� ��� �� ��� p�������� �� ��� �p��3 g�����. � ���g�� 1-�-2-� ����x�g����� 
g��� w�� �������fi��� �� ��� ���������� �� ��� �p��1 g�����. ��� ������������ 
�� ��� ���p���� ��qu���� �� ��� �w� g������ �� �xp������ �� �������� �u� u�-
������������g �� ��� ����������� ���������� ����� ��g������ ��p����� �� ������ 
�� ������� �ffi����� ��� ���g��������� �� ��� �����������. 

Keywords:	who�e genome s��equenc�ng, ��odegradat�on, Arthro�acter, Myco�acter�um, 
po�ycyc��c aromat�c hydrocar�ons��

ΣΥΓΚΡιΤιΚΗ φΥλοΓΕνΕΤιΚΗ ΑνΑλΥΣΗ ΤΗΣ βΑΚΤΗΡιΑΚΗΣ 
ΠοιΚιλοΤΗΤΑΣ ΣΕ βΑθιΑ θΑλAΣΣιΑ ιζΗμΑΤΑ ΤοΥ ΕιΡΗνιΚοΥ 
ωΚΕΑνοΥ ΚΑι ΤΗΣ ΑνΑΤολιΚΗΣ μΕΣοΓΕιοΥ (ΣΤΑθμοΣ km3net)

ι. Κουριδάκη1,2, Π.ν. Πολυμενάκου2, Α. Τσελεπίδης2,3, K. Σμιθ� 

1Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Ελλάδα 2Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 
Κρήτη, Ελλάδα 3Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Ελλάδα 1Ερευνητικό 

Ινστιτούτο Monterey Bay Aquar�um, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη της βακτηρι-
ακής σύστασης και ποικιλότητας μεταξύ βαθιών θαλάσσιων ιζημάτων �βάθη: 
4000 μέτρα�� τα οποία συλλέχθηκαν από τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Ανατολική 
Μεσόγειο �ΚΜ3 �����. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σύγκρισης βακτηρι-
ακών βιοκοινωνιών μεγάλου βάθους των προαναφερθέντων θαλάσσιων οικο-
συστημάτων�� μεταξύ των οποίων δεν πραγματοποιείται καμία ανταλλαγή υδά-
τινων μαζών. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής�� κλωνοποιήθηκαν συνολικά 304 
βακτηριακές αλληλουχίες του συντηρημένου γονιδίου 16� ���Α και ταυτόχρο-
να πραγματοποιήθηκε η ανάλυση τριών χημικών παραμέτρων: χλωροφύλλη-α�� 
οργανικός άνθρακας και λόγος �/�. Διαπιστώθηκε ότι τα μικροπεριβάλλοντα 
του Ειρηνικού Ωκεανού ήταν μεσοτροφικά σε αντίθεση με αυτό της Ανατολι-
κής Μεσογείου�� που ήταν ισχυρά ολιγοτροφικό�� ενώ βρέθηκε ότι ο οργανικός 
άνθρακας είναι ο παράγοντας που συνδέεται άμεσα με την δομή των βακτη-
ριακών μικροκοινωνιών. Επιπλέον�� διαπιστώθηκε η υψηλή βιοποικιλότητα και 
στα πέντε μικροπεριβάλλοντα�� με αυτό της Ανατολικής Μεσογείου να χαρακτη-
ρίζεται από την υψηλότερη τιμή �����1��. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι η σύνθεση των μικροβιακών κοινωνιών των υπό μελέτη θαλασσίων 
οικοσυστημάτων δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές�� καθιστώντας την πίε-
ση ως τον καθοριστικό παράγοντα επιλογής των φυλογενετικών βακτηριακών 
ομάδων που δομούν τις εκάστοτε μικροβιακές κοινωνίες σε βάθη 4000 μέτρων. 
Σύμφωνα με την φυλογενετική ανάλυση�� οι κλώνοι 16� ���� ταξινομήθηκαν 
ως: ���������������� ���������������� ���������������� ��p��p��������������� 
����p��������������� G����p��������������� �����p�������-�������� ������p������ 
������fl�x��� ���u������������� �������������� και ΟΡ11 �υποψήφια ταξινομική 
ομάδα��. Επιπρόσθετα�� το ποσοστό των βακτηριακών αλληλουχιών που δεν τα-
ξινομήθηκε σε καμία γνωστή φυλογενετική ομάδα�� ήταν ιδιαίτερα υψηλό και 
για τις πέντε βακτηριακές βιοκοινωνίες. Οι υψηλές τιμές βιοιποικιλότητας και 
το μεγάλο ποσοστό των ‘άγνωστων’ αλληλουχιών 16� ���� αποτελούν σαφή 
ένδειξη �‘��� �p��’�� μικροπεριβαλλόντων ιδιαίτερης σημασίας�� καθιστώντας 
αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση τους. 

λέξεις-κλειδιά:	Βιοποικιλότητα; Βαθιά θαλάσσια ιζήματα; 16S rRNA γονίδια



11�

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

11�

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

CoMPARATIVE PhyLoGENETIC DIVERSITy oF SEDIMENT BACTERIA FRoM 
ThE DEEP PACIFIC oCEAN AND ThE EASTERN MEDITERRANEAN SEA 
(km3net STATIoN)

I. Kouridaki1,2, P.N. Polymenakou2, A. Tselepides2,3, K. Smith� 

1Un�vers���ty of Crete, Chem�s��try Department, Greece
2He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Crete, Greece (po�ymen@her.hcmr.gr)

3Un�vers���ty of P�raeus��, Mar�t�me Stud�es�� Department, Greece
1Monterey Bay Aquar�um Res��earch Ins��t�tute, Ca��forn�a, USA 

��� ����������� �� ��������� ����u���� ���p������� ���� ���������� w�� ��u������ 
�� ���p������� �������� �� fi�� ���g� 16� ���������-��� ����� ��������� ���� 
����p-��� ���������� �w���� ���u�� ���p��: 4000 ��� �� ��� �������� M�������-
������ ��� ���� ��� ����fi� �����. ���� �� ��� fi��� �����p� �����g ���� ���� 
����u��������� �� ���p��� ��� ��������� ����u������ �����g �� ����� ����p-
��� ����������. ��� ���������� ������p����-��� ��g���� ������ ���� �/� ������ 
�������������� ��g��fi���� ���ff������� �� ��� ���p��� ����� ���w��� ��� ����fi� 
����� ���� ��� �������� M������������� ����������. ��� ����� ��������� w��� ��g��� 
���������� �u� ��� �������� M������������� ��������� w�� p������ �� �� ��� ���� 
�������� ���. �u����������� � p������� ���k ���w��� ��������� ����u���� ���u�-
�u�� ���� ��g���� ������ ������� ��u��� �� �������fi���. ��� ���� ���� ��� ���p���-
��� �� ����u���� ���p������� ����g ��� fi�� ����p-��� ��������� �������-
���������� ����� ��� �������� ��g��fi���� �������p�������� �� ���� �����gu��g �� �� 
��fl���� ���� p����u�� �������u��� ��� ������ ���� ����������� ��� p����g������ 
g��up� ��u��� �� ��� ���p�� �� 4000 ������. ��� p����g������ �������� �� � ����� 
�� 304 ������ ��������� ���� ����� ��qu����� g��up��� w��� ��� p���� ������-
���������� ���������������� ���������������� ��p��p��������������� ����p�����-
���������� G����p��������������� �����p��������������� ������p������ ������fl�x��� 
���u������������� �������������� ���� ΟΡ11 ������������ �����������. G����p�����-
�������� w�� ��� p�������� ��������� g��up �� ��� ����fi� ����� ������������ �� 
�������� �� �������������� w���� ����������� ��� �������� M������������� �����-
����u����. �� ������������ �� �� w�������������g ���� ��� �������� ��� �ffi������� 
w��� ��� k��w� ��x���� ��p������ � �������� �������� �� ��� ����� ��qu����� ��-
�������� ��� ���� ���� ��� ����fi� ����� ����������������� �10.31%���� �u� ���� 
���� ��� ��� �������� �� ��� �������� M������������� �24.05%��. ���� ��� ��g� ���-
���������� ���� ��� ��g��fi���� p�������g� �� ��� ‘���-�ffi��������’ 16� ���� ������ 
������ ����� ����������������� ����g ��� �p����� u�g��g ���� �u����� �������� 
�� ������p�������. 

Keywords:	B�od�vers���ty; Deep-s��ea s��ed�ments��; 16S rRNA genes�� 

Η ΑΕΡoβιΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤοΥ νωΠοy ΚΡΕΑΤοΣ μΕ φιλμ ΧΑμΗλΗΣ 
ΔιΑΠΕΡΑΤoΤΗΤΑΣ οΔΗΓΕι ΣΤΗν ΑνΑΠΤΥΞΗ ΤΡοΠοΠοιΗμΕνΗΣ 
ΑΤμoΣφΑιΡΑΣ ΚΑΤA ΤΗ ΔιΑΡΚΕιΑ ΤΗΣ ΣΥνΤΗΡΗΣΗΣ λοΓω ΤΗΣ 
μιΚΡοβιΑΚhΣ ΑνΑΠνοhΣ 

Κ. Π. Κουτσουμανής 1, Α. Π. Σταματίου 2, Ε. Χ. Δροσινός 3, Γ. -ι. Ε. νυχάς 2

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας  
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων,  

Θεσσαλονίκη, 54124, e-ma��: kkouts��ou@agro.auth.gr
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Μικρο-

βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, 11855, e-ma��:gjn@aua.gr
3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Ποιοτι-

κού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Αθήνα, 11855, e-ma��:ehd@aua.gr

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η μεταβολή της μικροβιακής αλληλουχίας 
σε δείγματα χοιρινού κιμά σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρη-
σης 0�� 5�� 10 και 15� �. Δείγματα χοιρινού κιμά �100g�� συσκευάστηκαν με δύο 
διαφορετικά πλαστικά φιλμ: α�� με ένα κοινό φιλμ Υψηλής Διαπερατότητας �ΥΔ�� 
και β�� με ένα φιλμ Χαμηλής Διαπερατότητας �ΧΔ��. Η μεταβολική δραστηριότη-
τα των μικροοργανισμών και η χρήση του φιλμ ΧΔ οδήγησαν στην δημιουργία 
τροποποιημένης ατμόσφαιρας μέσα στη συσκευασία κατά την διάρκεια της 
συντήρησης. Η συγκέντρωση του Ο2 στα δείγματα που ήταν αποθηκευμένα 
στους 0� � μειώθηκε από 18��7% σε 7% �μετά από 15 ημέρες αποθήκευσης�� 
στις συσκευασίες�� με φιλμ ΧΔ ενώ το ��2 αυξήθηκε από 3% σε 10% αντίστοιχα. 
Αντιθέτως στις συσκευασίες με το ΥΔ πλαστικό φιλμ δεν παρατηρήθηκε καμία 
σημαντική διαφορά. Η ανάπτυξη της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στις συ-
σκευασίες με το ΧΔ φιλμ οδήγησε σε σημαντική αναστολή της ανάπτυξης των 
p��u���������� η οποία ήταν περισσότερο εμφανής στις χαμηλές θερμοκρα-
σίες συντήρησης. Για παράδειγμα�� κατά την διάρκεια συντήρησης στους 0� � ο 
ρυθμός ανάπτυξης των ���u���������� στα δείγματα που ήταν συσκευασμένα 
στο ΧΔ φιλμ μειώθηκε κατά 48��7% σε σχέση με το ΥΔ φιλμ ενώ στους 10� � η 
αντίστοιχη μείωση ήταν 13��7%. Επίσης το ΧΔ φιλμ επηρέασε σε μικρότερο βαθ-
μό την ανάπτυξη του Brochothr�x thermos��phacta. Η επίδραση της θερμοκρασί-
ας συντήρησης στον ρυθμό ανάπτυξης των ���u���������� και του Brochothr�x 
thermos��phacta στα δείγματα χοιρινού κιμά στα δυο διαφορετικά φιλμ συσχε-
τίστηκαν με βάση την εξίσωση του �������u�. Η ενέργεια ενεργοποίησης και 
για τα δυο βακτήρια ήταν μεγαλύτερη στο ΧΔ φιλμ. Αυτό μπορεί να οφείλετε 
στην αύξηση της ανασταλτικής δράσης της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στις 
χαμηλές θερμοκρασίες. Η εξίσωση του �������u� χρησιμοποιήθηκε και για τον 
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προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται ώστε τα δυο βακτήρια να φτάσουν 
σε πληθυσμό το 107 ��U/g. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν το ΧΔ φιλμ συν-
δυάζεται με χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης ο χρόνος μέχρι την στιγμή της 
μικροβιακής αλλοίωσης του προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σχέση 
με το ΥΔ φιλμ.
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��� ����g�� �� ��������� fl��� �� ������� p��k ��u���g ������� �����g� �� 0�� 5�� 10 
���� 15� � w��� ��u������. M������ p��k ���p��� �100 g�� w��� p��k��� u���g �w� 
��p�� �� p��k�g��g fi��� ��� � ������ ����� fi�� w��� ��g� p����������� ������ ���� 

��� � fi�� w��� ��w p����������� ������. ��� ���p������� �������� �� ���� �����fl��� 
���� ��� u�� �� � ��� ���u����� �� � �����fi��� �����p���� �� ��� p��k�g� ������p��� 
�������p��� ��u���g �����g�. �x�g�� ������������� ����������� ���� 18.7% ������ 
p��k�g��g�� �� 7% ������ 15 ����� �� �����g��� �� p��k�g�� w��� ����� ������� �� 0� ��� 
w���� ��2 ���������� ���� 3% �� 10.5%�� ���p��������. �� ��� ���������� �� ��g��fi���� 
�����p���� ����g�� w��� ��������� ��u���g �����g� �� ��� p��k�g��. ��� ����-���-
����p��� �����fi��� �����p���� �� ��� p��k�g�� ���u����� �� � ��g��fi���� ���������� 
�� p��u��������� g��w�� w���� w�� ���� p����u����� �� ��w �����g� ���p���-
�u���. ��� �x��p���� ��u���g �����g� �� 0 ���� ��� g��w�� ���� �� p��u���������� �� 
���� p��k��� w��� ��� w�� ����u���� �� 48.7% ���p����� �� ���. �� 10 �� ��� ������ 
����u����� ����������� �� 13.7%. ��� p��k�g��g w�� ���� ��u��� �� ������� g��w�� 
�� Brochothr�x thermos��pacta �u� ���� ���������� w�� w��k�� ���p����� �� p��u-
����������. ��� �ff��� �� �����g� ���p����u�� �� ��� g��w�� ���� �� p��u������-
���� ���� B. thermos��pacta �� ������� p��k p��k��� w��� ��� ���ff����� fi��� w�� ����-
����� u���g �� �������u� �qu�����. ��� ���� ���������� ��� ���������� ����g� w�� 
��g��� ��� ��� p��k�g��g. ���� ��� �� ������u���� �� ��� ���������� ���������� �ff��� 
�� ��� �����fi��� �����p���� �� ��w�� �����g� ���p����u��. ��� �������u� ������ 
w�� �u����� u���� �� ����u��� ��� �ff��� �� ���p����u�� �� ��� ���� ��qu����� �� 
��� �w� �������� �� ����� � �p����g� ����� �� 107 ��u/g. ��� ���u��� ���w��� ���� 
w��� ��� p��k�g��g �� ��������� w��� �ff������ ���p����u�� ������� ��� ����-��-
�p����g� ��� �� ��g��fi������ �x�������� ���p����� �� ��� p��k�g��g.
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Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας Μικροβιολογίας εστιάζονται: 1�� στη 
μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας του ελληνικού πληθυσμού 2�� σε θέματα Μι-
κροβιολογίας Τροφίμων και 3�� σε θέματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας. 

Η ερευνητική προσπάθεια εστιάζεται στη μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας 
ομάδων του ελληνικού πληθυσμού και των περιβαλλοντικών παραγόντων που 
την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα�� έχει μελετηθεί η εντερική μικροχλωρίδα υγιών 
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νεογνών σε συνάρτηση με το είδος τοκετού και τον τρόπο σίτισης και έχει πραγ-
ματοποιηθεί απομόνωση λακτοβακίλλων με εν δυνάμει προβιοτικές ιδιότητες. 
Επιπλέον�� γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της μικροχλωρίδας πρόωρων και 
ελλιποβαρών νεογνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται και στη διερεύνηση 
των πρεβιοτικών ιδιοτήτων λειτουργικών τροφίμων�� που περιέχουν φρουκτο-
ολιγοσακχαρίτες ή β-γλυκάνη�� μέσω της διεξαγωγής τυχαιοποιημένων ελεγχό-
μενων κλινικών μελετών ασθενών-μαρτύρων σε υγιείς εθελοντές ή εθελοντές 
με προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Στην Μικροβιολογία Τροφίμων�� οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην κα-
ταμέτρηση�� απομόνωση και μελέτη βακτηριακών στελεχών σε ζυμωμένα φυσι-
κά προϊόντα �γαλακτοκομικά�� σαλάμια αέρος φυσικής ωρίμανσης της ελληνι-
κής αγοράς���� με έμφαση στα βακτήρια του γαλακτικού οξέος. Τα στελέχη αυτά 
ελέγχονται ως προς την ευαισθησία τους σε διάφορα αντιβιοτικά με κλασικές 
και μοριακές τεχνικές. 

Στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία�� οι μελέτες επικεντρώνονται στη βιο-
λογική επεξεργασία αποβλήτων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία Τροφίμων 
�απόβλητα από βρώσιμες ελιές�� αλλά και στη μελέτη των μικροβιακών κοινο-
τήτων και των φυσικοχημικών παραμέτρων κατά την κομποστοποίηση ποικί-
λων μιγμάτων�� όπως στέμφυλα�� κλαδοκάθαρα�� λάσπες βιολογικών καθαρισμών 
και απόβλητα πτηνοτροφείων. Επίσης ελέγχεται το τελικό προϊόν ως προς την 
ασφαλή διάθεσή του στο περιβάλλον ως λιπαντικό �εντερικά παθογόνα�� ανθε-
κτικότητα σε αντιβιοτικά��. 
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�u� �������� ��������� �� ��� fi���� �� M���������g� ��� ���u���� ��: 1�� ��� ��u��� 
�� gu� �����fl��� ���p������� �� G���k p�pu�������� 2�� ����� M���������g� ��-
�u�� ���� 3�� �������������� M���������g� ���u��.

� ������ �������fi� �������� �� ����������� ��w����� ��� ��u��� �� gu� ���������� 

���p������� �� G���k p�pu������ ���� ��� p�������� ��flu���� �� ����������-
��� ������� �� ���������� �����fl���. �� ��������� w� ���� �xp������ ��� ����� �����-
fl��� �� G���k ������� �������� ���������g �� ����� p������ ���� �������g ��g��� 
���� w� ���� �������g����� ��� p�������� p�������� p��p������ �� ������������ ���-
����� ���� ������ ������. �u� �ff���� ��� ���� ���g����� ��w����� ��� �����fl��� 
�� p�����u�� ���� ��w-����� w��g�� �������. �������� w� ������ p�����u����� �� 
����u��� ��� �n v�vo p�������� �ff���� �� �u�������� ����� �upp��������� w��� 
��u������g������������ �� β-g�u����� �� �u��� ������ �����fl��� �� �����u����g 
��������z��� ���u���-����������� p������-����������� �������� ��u����� �� ������� �� 
p���p���������� ���u������. 

�� ����� M���������g� ��������� �u� ��u����� ��� ���u���� �� ��� ��u�������� ���� 
��������� �� ������ ����� �������� ���� ��fi����������� ���� ������ p����u��� ���� ���-
u����� ���������� G���k ������. ��� ��������� ��������� ������� ��� ������� ���� ��� 
����� ���������� �u���p�������� u���g ��������� ���� �����u��� ��������. 

�� �������������� M���������g� ��������� w� ��u��� ��� ��������������� �� ����� 
����u���� w����w���� ���� w� ���� p��p����� � ��w ������� ��� ��� �������-
�������� �� g���� ����� ����� p��������g w����. ������� ��p�� �� ��� ��u��� �� ��� 
�����fl��� ����u���� ��u���g ���p�����g �� � ������� �� ��g���� w���� �g������ 
���pp��g��� ��u��g��� p�u���� ���u����. �� ���� �����w��k�� ��� fi����� �� ��� ���-
p������ �������� ��� � p�����u��� ���� ���� ���� u�� �� ������� ��� ��������� ����ug�����ug� 
������ p����g����� ���������� ������������. 

μΕλΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ φΥΤοΠλΑΓΚΤοΥ-ΕΤΕΡοΤΡοφων βΑΚΤΗΡιων ΣΕ 
ΔιΑφοΡΕΤιΚΑ θΑλΑΣΣιΑ ΠΕΡιβΑλλονΤΑ��� ΡοΕΣ ΑνθΡΑΚΑ ΣΥμφωνΑ 
μΕ ΤιΣ ΤΡοφιΚΕΣ ΣΥνθΗΚΕΣ

 Α.λαγαρία και Σ. Ψαρρά
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Πρώην Αμερικανική 

Βάση Γουρνών, PO Box 2214, Ηράκλειο 71003, Κρήτη.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ετερότροφων και αυτότροφων οργανισμών στα πε-
λαγικά τροφικά πλέγματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τροφικές συν-
θήκες του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν σημαντικά τους βιο-γεω-
χημικούς κύκλους των ωκεανών καθώς συνδέονται άμεσα με τις ροές άνθρακα 
μέσα στο οικοσύστημα. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει στη διερεύνηση του βαθμού 
συσχέτισης μεταξύ των ετερότροφων βακτηρίων και του φυτοπλαγκτού στα δια-
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φορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα σε σχέση με τις τροφικές συνθήκες�� καθώς και 
των παραγόντων που επηρεάζουν τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Η συσχέτιση 
μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα γίνει μέσω ποσοτικοποίησης των ροών άνθρα-
κα�� εστιάζοντας κυρίως στο διαλυμένο οργανικό υλικό το οποίο παράγεται από το 
φυτοπλαγκτόν ως μέρος της πρωτογενούς παραγωγής κατά τη φωτοσύνθεση. Το 
υλικό αυτό είναι άμεσα αφομοιώσιμο από τα ετερότροφα βακτήρια. Στόχος είναι 
να υπολογιστεί η χρονική και χωρική διακύμανση του ποσοστού εξωκυτταρικής 
απελευθέρωσης του φυτοπλανκτού ��������� καθώς και να προσδιοριστούν οι πα-
ράγοντες που την επηρεάζουν. Περαιτέρω επέκταση θα γίνει με τη συσχέτιση της 
���� με την βακτηριακή απαίτηση άνθρακα ���������� ������ ����������.

Δεδομένα συλλέχθηκαν κατα τη διάρκεια τριών διεπιστημονικών ωκεανογρα-
φικών αποστολών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος �����M�� ��. Την 
ελληνική αποστολή ���� � τον Μάρτιο/Απρίλιο 2008 στις περιοχές Ιόνιο-Λιβυκό-
Αιγαίο�� την γαλλική δια-μεσογειακή αποστολή “��UM” τον Ιούνιο/Ιούλιο 2008 
και την δεύτερη ελληνική αποστολή ���� �� τον Οκτώβριο 2008 στο ΒΑ. Αιγαίο. 
Εκτιμήθηκαν χωρο-χρονικές διακυμάνσεις της ολικής πρωτογενούς παραγωγής 
����� �σωματιδιακή και διαλυτή�� ενώ επίσης καθορίστηκαν η παραγωγή και χλω-
ροφύλλη a ανά τάξη μεγέθους των οργανισμών �0.2-2.0 μ��� 2.0-5.0 μ��� >5.0 
μ���. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της διακύμανσης της βιομάζας και παρα-
γωγής του φυτοπλαγκτού επιβεβαιώνουν την καταγεγραμμένη τάση αύξησης 
της ολιγοτροφίας από τη δυτική στην ανατολική Μεσόγειο και από Βορρά προς 
Νότο στο Αιγαίο. Οι μετρήσεις βακτηριακής παραγωγής είναι υπό επεξεργασία. 
Με την ολοκλήρωση των αναλύσεων θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση στις σχέ-
σεις φυτοπλαγκτού-βακτηρίων στις αναφερόμενες περιοχές. 

λέξεις	κλειδιά	:	εξωκυτταρική απελευθέρωση 

PhyToPLANKToN–BACTERIA RELATIoNShIPS IN CoNTRASTING MARINE 
ECoSySTEMS��� CARBoN FLUXES IN RELATIoN To UNDERLyING TRoPhIC 
CoNDITIoNS

Lagaria A and S. Psarra 
He��en�c Center for Mar�ne Res��earch, Ins��t�tute of Oceanography, Former Amer�can Bas��e of 

Gournes��, PO Box 2214, 71003 Herak��on, Crete, Greece.

�����–w�� ������������ ����g �u�����p�� ���� ���������p�� ��� g������ ��-
������� �� ��� ���p��� ����������� �� ��� ������ ��������� ���� �� �u���� ���� 
���� p����u��� �����qu����� ��� ��� ���g����������� �� ��� ����� �� ���� ��� 

������� �������� �� ������ flux��. ���� w��k ���� �� �������g��� ��� ���g��� �� 
��up���g ���w��� p����p���k��� ���� ���������p��� �������� �� ������ ���-
������� ���� ��� ������� ���� ��flu���� ����� �����������. ��� ���k�g� ���w��� 
��� �w� g��up� �� �xp������ �� qu����fi������ �� ������ flux���� ���u���g �� ��� 
���������� ��g���� ������ ���� �� p����u���� ���� �xu������� �� p����p���k��� 
�� p��� �� ��� p������������� p������ p����u����� ����� ����� �� �� � ��u��� �� 
�������� ������ ������������ ��g���� ������ ��� ���������p��� ��������. W� ��� �� 
�������g��� ��w ���� ���������g� ��x�������u��� ��������� ������ ���p������ ���� 
�p������� ��g����� w��� ��� ������� ���� ������� ���� �����������. M��������� ���� 
w��� �� �������� �� ��� ��������� ������ ��������.

���� w��� ���������� ��u���g ����� �u���������p������ ������g��p��� ��u���� 
w����� ��� �����w��k �� ��� ��U �����M�� ��. ��� ���� � G���k ��u��� p��������� �� 
M����/�p��� 2008 �� ��� ������-������-��g��� ������ ��� ������ �������������-
������ “��UM” ��u��� p��������� �� Ju��/Ju�� 2008�� ���� ��� ���� �� G���k ��u��� 
p��������� �� ������� 2008 �� ��� ��� ��g��� ���. ��� w��k ��������� �p����-
���p���� ���������� �� ��� ����� p������ p����u����� �p�����u���� ���� ������������� 
���� �� ��z� ������������� p�����u���� �� ���� ������p���� a ������� ���������g �� 
����u���� �������� ��z� ��������� �0.2-2.0 μ��� 2.0-5.0 μ��� >5.0 μ���. ����������� 
���u��� �� p����p���k��� ������� ���� p����u����� ����������� ���� ��� ����� 
��u���� ���fi�� ��� ������������ ������� �� ����w���� ���������g ���g����p�� �� 
��� M������������� ��� ���� ��� ��u����� ���������g ���g����p�� �� ��� ��g��� 
���. ��������� p����u����� ����u������� ��� �u������� u����� p������. Up�� 
���p������ �� ��� �������� � fi��� �pp����� �� ��� ����� �� ��������� –p����-
p���k��� �����������p� �� ��� ����� ���������� ����� w��� �� ���������.

Key	words	: extrace��u�ar rea�eas��e

ΑΠομονωΣΗ ΚΑι ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΚΑλλιΕΡΓΗΣιμων Αλοφιλων 
μιΚΡοοΡΓΑνιΣμων ΑΠο λΕΚΑνΕΣ ΚΡΥΣΤΑλλωΣΗΣ ΑλΑΤοΣ Των 
ΑλΥΚων μΕΣολοΓΓιοΥ

Π. λαζούρα, A. Παππά, Α. Καλλιμάνης, Α. Περισυνάκης,  
Κ. Δραΐνας, Α.Ε. Κούκκου

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, e-ma��:akukku@cc.uo�.gr

Η εκτεταμένη παράκτια λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου �38015΄ - 38030΄�� εί-
ναι ένας σημαντικός υδάτινος βιότοπος που βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία  



12�

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

12�

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

της Δυτικής Ελλάδας. Η μεγάλη σημασία αυτού του βιότοπου είναι ευρέως 
αποδεκτή�� δεδομένου ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο ������ των υγροτό-
πων διεθνούς σημασίας. Αλόφιλα Βακτήρια και Αρχαία είναι οι κυρίαρχοι μι-
κροοργανισμοί που έχουν αναπτύξει τους μηχανισμούς για να επιβιώνουν σε 
υπεραλατούχα περιβάλλοντα. Στην παρούσα εργασία�� από δειγματοληψία στις 
λεκάνες κρυστάλλωσης άλατος των αλυκών Μεσολογγίου�� απομονώθηκαν και 
χαρακτηρίστηκαν αλόφιλοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί με σκοπό την κα-
ταγραφή της καλλιεργήσιμης μικροβιακής χλωρίδας της περιοχής και εκτίμηση 
πιθανών βιοτεχνολογικών εφαρμογών τους. Με τη μέθοδο του εμπλουτισμού�� 
χρησιμοποιώντας θρεπτικό μέσο �W απομονώθηκαν 76 στελέχη. Πραγμα-
τοποιήθηκε ταυτοποίηση αντιπροσωπευτικών απομονώσεων διαφορετικής 
μορφολογίας με βιοχημικές δοκιμασίες�� λιπιδιακή ανάλυση καθώς επίσης ανά-
λυση της αλληλουχίας 16� ����. Ύστερα από σύγκριση των αλληλουχιών 16� 
���� με αλληλουχίες γονιδιωματικών βιβλιοθηκών φαίνεται ότι οι απομονω-
μένοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί ανήκουν σε πέντε κύρια γένη�� όπως  
Ha�oterr�gena�� Ha�oferax�� Ha�o�acter�um�� Sa��co�a και Bac���us��. Σύμφωνα με την 
ανάλυση της αλληλουχίας 16� ���� το στέλεχος M��4 έδειξε 97 % ομοιότη-
τα με το Bac���us�� q�ngdaonens���s��.  Τα κύρια λιπαρά οξέα ήταν τα �������-15:0�� 
16:0�� �������-17:0 ���� 18:0 αντιπροσωπεύοντας >84% των ολικών λιπαρών 
οξέων. Με βάση την αλληλουχία του 16� ������ καθώς επίσης τα φυσιολογικά 
και χημειοταξινομικά χαρακτηριστικά�� συμπεραίνεται ότι το   στέλεχος M��4 
αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος του γένους  Bac���us��. Η παρούσα ανάλυση απο-
δεικνύει μικροβιακή ποικιλία τόσο Βακτηρίων �Sa��co�a και  Bac���us���� όσο κυρίως 
Αρχαίων �Ha�oterr�gena, Ha�oferax και Ha�o�acter�um�� στις αλυκές Μεσολογγίου 
που μπορούν να αποτελέσουν πηγή χρήσιμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

λέξεις	κλειδιά: αλόφιλοι μικροοργανισμοί, αλυκές Μεσολογγίου 

ISoLATIoN AND ChARACTERIzATIoN oF hALoPhILIC MICRooRGANISMS 
FRoM ThE SoLAR SALTERNS oF MESoLoNGI

P. Lazoura, A. Pappa, A. Kallimanis, A. Perisynakis,  
C. Drainas and A.I. Koukkou*

Sect�on of Organ�c Chem�s��try and B�ochem�s��try, Department of Chem�s��try, Un�vers���ty of 
Ioann�na, 45110 Ioann�na, e-ma��:akukku@cc.uo�.gr

��� �x������� ������� ��g��� ������ �� M�������g� �38015΄ - 38030΄�� �� �� ��-
p������ �qu���� �����p� �����g �� ��� p������� �� �������k������� �� w������ 
G����� ��� g���� ��p������� �� ���� �����p� �� w������ ����g��z��� ����� �� �� 

����u����� �� ��� ������ ���� �� W�������� �� ������������� ��p�������.   ���� 
w� ��������� ��� ��������� ���� ����������z����� �� �u�������� ����-�����g p��-
�������� �����p������� �� ��� �������� �� M�������g� w��� � ���w �� ������� ��� 
��������� fl��� �� ��� ���� ���� �� �������� p������� �����������g���� �pp����-
�����. �� ���������� ���������� u���g �W �����u� � ����� �� 76 �������� w��� 
�u�������. ��p����������� �������� �� ��������� ���p����g��� w��� �u�j������ �� 
p�������g���� ������� ��p��� �������� �� w��� �� 16� ���� ��qu���� ��������. ��� 
16� ���� ��qu����� w��� ���p����� w��� ��qu����� ���� G�����k�� ��������-
��g ���� ��� p��k������ �������� w��� ������� �� fi�� ��j�� g����� �u�� ���� Ha-
�oterr�gena�� Ha�oferax�� Ha�o�acter�um�� Sa��co�a ���� Bac���us��. ���������g �� 16� 
���� ��qu���� ������� ������ M��4 ���w��� 97 % ���������� w��� Bac���us�� q�ngdao-
nens���s��.  ��� ��������� ����� ������ w��� �������-15:0�� 16:0�� �������-17:0 ���� 18:0 
��p��������g >84% �� ��� ����� ����� ������. ������ �� 16� ���� g��� ���������� �� 
w��� �� p�������g���� ���� �������x������ ����������������� �� �� �����u����� ���� 
������ M��4 ��p������� � ����� �p����� w����� ��� g��u� Bac���us��. ��� p������ 
��u��� ������� ��������� ���������� �� �������� �Sa��co�a ����  Bac���us���� ���� ������ 
������� �Ha�oterr�gena, Ha�oferax ���� Ha�o�acter�um�� �� ��� ����� �������� �� 
M������g� ���� ��� �� u���� �� u���u� ��u���� �� �����������g���� p����u���.    

Key	words:	Ha�oph��es��, s��a�tern, Mes��s��o�ong�s��a�tern, Mes��s��o�ong�

ΑΠομονωΣΗ μΕΤΑβολιΤων ΑΠό ΤΑ ΑΓΡιΑ μΑνιΤΑΡιΑ HELVELLA 
LACUNOSA ΚΑι HELVELLA CRISPA

μ. λαλιώτη1, ζ. Γκόνου-ζάγκου2, ν. Αλιγιάννη1,  
Α. λ. Σκαλτσούνης.1& ν. φωκιαλάκης1

1Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Παν/μιο 
Αθηνών2 Τομέας Οικολογίας& Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Αθηνών

Τα άγρια μανιτάρια αποτελούν πηγή παραγωγής ενός ευρέος φάσματος μετα-
βολιτών�� οι οποίοι μπορούν να εμφανίζουν ποικίλες θρεπτικές και φαρμακευ-
τικές ιδιότητες. Μέχρι στιγμής έχει μελετηθεί εκτενώς το μεταβολικό δυναμικό 
λίγων ειδών άγριων μανιταριών. Στην παρούσα εργασία και στα πλαίσια της 
έρευνας που έχει ξεκινήσει για την απομόνωση νέων μεταβολιτών από άγρια 
μανιτάρια�� η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο είδη Ασκομυκήτων�� τα He�ve��a 
�acunos��a και He�ve��a cr�s��pa, της οικογένειας He�ve��aceae. Και τα δύο είδη ανα-
φέρονται ως εδώδιμα�� αν και σε μερικές περιπτώσεις θεωρούνται ύποπτα για 
γαστρεντερικές διαταραχές.
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Τα είδη He�ve��a �acunos��a και He�ve��a cr�s��pa συλλέχθηκαν από το όρος Πάρνηθα�� 
σε περιοχή όπου υπήρχαν έλατα �A��es�� cepha�on�ca��. Στο εργαστήριο τα δείγ-
ματα λυοποιήθηκαν και αργότερα υποβλήθηκαν σε εκχύλιση. Στο H. �acunos��a 
η εκχύλιση έγινε πρώτα με ��2 σε συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης και στην 
συνέχεια με ����� σε σύστημα επιταχυνόμενης εκχύλισης �������. � H. cr�s��pa εκ-
χυλίστηκε απευθείας με ����� σε σύστημα επιταχυνόμενης εκχύλισης.

Στη συνέχεια τα εκχυλίσματα αυτά μελετήθηκαν και από το πρώτο εκχύλισμα 
της H. �acunos��a απομονώθηκαν ή/και ταυτοποιήθηκαν το εξαδεκανοϊκό οξύ�� το 
οκταδεκανοϊκό οξύ�� το λινολεϊκό οξύ�� το ολεϊκό οξύ�� ο αιθυλεστέρας του εξαδεκα-
νοϊκού οξέος�� καθώς και ο μεθυλεστέρας και ο αιθυλεστέρας του ολεϊκού οξέος. 
Από το δεύτερο εκχύλισμα της H. �acunos��α απομονώθηκαν το εξαδεκανοϊκό οξύ�� 
καθώς επίσης και το οκταδεκανοϊκό�� το εικοσανοϊκό�� το εικοσιδυονικό και το εικο-
σιτετρανοϊκό οξύ. Επιπλέον η κρινοστερόλη κα η μαννιτόλη βρέθηκε ότι ήταν τα 
δύο κυρίως συστατικά του εκχυλίσματος αυτού. Η μελέτη του εκχυλίσματος της 
H. cr�s��pa οδήγησε στην ταυτοποίηση της κρινοστερόλης�� του βουτυλεστέρα του 
ολεϊκού οξέος�� του βουτυλεστέρα του οκταδεκανοϊκού οξέος και της μαννιτόλης.

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι τα είδη H. �acunos��a ���� H. cr�s��pa αποτε-
λούν καλή πηγή παραγωγής λιπαρών οξέων και μαννιτόλης�� γεγονός που ενι-
σχύει τη διατροφική τους αξία. 

λέξεις	κλειδιά:	μεταβολίτες μυκήτων, He�ve��a, εδώδιμα άγρια μανιτάρια

ISoLATIoN oF METABoLITES FRoM ThE wILD MUShRooMS HELVELLA 
LACUNOSA AND HELVELLA CRISPA

M. Lalioti1, z. Gonou-zagou2, N. Aligiannis1,  
Skaltsounis A.L.1and N. Fokialakis1

1 D�v�s���on of Pharmacognos��y and Natura� Products�� Chem�s��try, Facu�ty of Pharmacy, 
Un�vers���ty of Athens��, Athens��, Greece 2 Department of Eco�ogy and Sys��temat�cs��, Facu�ty of 

B�o�ogy, Un�vers���ty of Athens��, Athens�� Greece

W���� �u������� ��� g���� ��u���� �� � w���� ���g� �� ������������� ���� ��� 
�x����� �������� �u��������� ���� ���������� p��p������. ���� ��w �p����� �� w���� 
�u������� ���� ���� �x��������� �������g����� ��� ����� ����������. ��� p������ 
w��k�� �� � ������u����� �� �u� �������� ��� ��� ��������� �� ��w ����������� ���� 
w���� �u��������� ���u��� �� ��� �������g����� �� �w� �p����� �� ����������� 
He�ve��a �acunos��a ���� He�ve��a cr�s��pa, w���� �����g �� ��� ������ He�ve��aceae. 
���� �p����� ��� ������������ ��������� �����ug� ���� ��� ��g������� �� �u�p����u� 
��� g��������������� ���p���� �� ���� p��p��.

��� �p����� H. �acunos��a ���� H. cr�s��pa w��� ���������� �� M�. �������� ���� A��es�� 
cepha�on�ca. �� ��� ��� ��� �p������� w��� ���p����z��� ���� fi����� �x��������. 
H. �acunos��a w�� fi��� �x�������� w��� � �up���������� ��u��� ��x������� u���g ��2 
���� ���� w��� ������������ ������� ��x������� ������� u���g �����. H. cr�s��pa w�� 
�x�������� ��������� w��� ������������ ������� ��x������� u���g ����� �� � �������. 

�u���qu������� ��� ������������� ���� �������g����� �� H. �acunos��a �up���������� 
�x����� ����� �� ��� ��������� ���� �������fi������ �� ��x���������� ������� �������-
������ ������� �������� ������� ����� ������� ��x���������� ����� ����� ������� ����� ����� 
������ ������� ����� ����� ����� ������� �������� ����� ����� ������� ����������� ���� 
�qu�����. ��� �x����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��������� �� ��x���������� ������� 
��������������� ������������ ����������� ���� �������������� �����. �� ������������ ���-
�������� ���� �������� w��� ��u��� �� �� ��� ��j�� ���p�u��� �� ���� �x�����. 
��� �������g����� �� ��� ����� �x����� �� He�ve��a cr�s��pa ����� �� ��� ��������� �� 
������������� ����� ����� �u��� ������� ������������� ����� �u��� ����� ���� ��������. 

����� fi�����g� ��������� ���� ���� �p����� H. �acunos��a ���� H. cr�s��pa ��� g���� 
��u���� �� ���� ����� ������ ���� �������� ���� ��� �upp��� ����� �u��������� 
���u�.

Keywords: funga� meta�o��tes��, He�ve��a, ed���e w��d mus��hrooms��      

λέξεις	κλειδιά:	αλόφιλοι μικροοργανισμοί, αλυκές Μεσολογγί

ΚΥΑνοβΑΚΤΗΡιΑ ΑΠο ΣΠΗλΑιΑ ΤΗΣ ΕλλΑΔοΣ

λαμπρινού β. και Α. Πανταζίδου 

Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 15784, e-ma��: apantaz�@��o�.uoa.gr

Τα καρστικά σπήλαια αποτελούν ιδιαίτερα υπόγεια οικοσυστήματα όπου η 
απουσία φωτός�� η υψηλή σχετική υγρασία�� η σχεδόν σταθερή θερμοκρασία�� 
η μειωμένη εισροή θρεπτικών καθώς και το ασβεστολιθικό υπόστρωμα συ-
νιστούν σημαντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τ� εσωτερικό των σπη-
λαίων �απουσία φωτός�� χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πανίδα �τρωγλόβια�� και 
κυρίως χημειολιθοτροφικούς και χημειοοργανοτροφικούς μικροοργανισμούς. 
Σε ορισμένα σπήλαια οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις όπως η εγκατάσταση τε-
χνητού φωτισμού για την τουριστική αξιοποίησή τους �� έχει ως αποτέλεσμα τη 
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διατάραξη του σταθερού μικροκλίματος. Στα αδιατάρακτα σπήλαια�� εξαιτίας 
της απουσίας φωτός�� τα κυανοβακτήρια περιορίζονται κοντά στην είσοδο ή σε 
ανοίγματα των σπηλαίων�� ενώ στα τουριστικά αξιοποιημένα η αλκαλική φύση 
του υποστρώματος καθώς και ο επαρκής φωτισμός ευνοούν την ανάπτυξη φω-
τοσυνθετικής μικροχλωρίδας με επικρατούντα τα κυανοβακτήρια με αποτέλε-
σμα να παρατηρείται το λεγόμενο «πρασίνισμα» των σπηλαίων.

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη των κυανοβακτηρίων από επιλεγμένες 
περιοχές αδιατάρακτων και τουριστικά αξιοποιημένων σπηλαίων της Ελλάδος. 
Μετρήθηκαν οι αβιοτικές παράμετροι ������ ���� ��� και μελετήθηκε η σύνθεση 
των ειδών καθώς και η κατανομή τους από φυσικό και καλλιεργημένο υλικό με 
τη βοήθεια φωτονικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Είδη με τα-
ξινομικό ενδιαφέρον και σπάνιοι μορφότυποι π.χ. πρώτη φορά καταγραφή για 
την Ελληνικά σπήλαια είναι αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα εργασία. 

Λέξεις κλειδιά: υπόγεια οικοσυστήματα, φωτοσυνθετικοί προκαρυώτες, αβιοτικές παράμετροι

CyANoBACTERIAL LIFE FRoM GREEK CAVES

Lamprinou V. and A. Pantazidou
Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Eco�ogy and Sys��temat�cs��, I��s���a, 15 

784 Athens��, Greece, e-ma��: apantaz�@��o�.uoa.gr

����� ����� ��p������ �p���fi� ��p�g��� ���������� w������ ��� ������� �� 
��g���� ��� ��g� �������� �u��������� ��� ���� �� ���� ������ ���p����u���� ��� p��� 
��pu� �� �u������� ���� ��� ��������u� ���u�� �� ��� �u������� ��� ������������ ��� 
���� ��p������ ������������� �������. ��� ����� ����k ����� �� ��� ����� �up-
p��� � u��qu� ��u�� ����g��������� ���� ������ �������������p��� ���� �������-
g������p��� ��g������ ��� ����������. �� ������� ����� ������p�g���� ��������-
����� ��� ����� ���� ����fi���� ��g�� �� ���������� ��� ��u������ �������p���� ��flu-
�����g ��� ������������ ��������� �qu������u�. ��u��� �� u������u����� ������� ��u� �� 
��� ������� �� ��g���� ������������� �� ��� ��������� g��up �� p������������� 
�����fl��� ��� ����������� �� ��� �������� �� ��� �������� �� �p����g� �� ��� ����. 
��w������ �� ���w ����� ��� ��k����� ���u�� �� ��� �u������� ���� ��� ����qu��� 
��g�� ����� ����� p������������ ���u����g �� ��� «g������g» �� �����’ �u������.

�� ��� p������ ��u��� ������������� ���� ��������� ����� �� �����u� u������u����� 
����� ���� ���w ����� �� G����� ��� ��u������. ��� ������� p��������� ������ ���� 
��� ��� ����u���� ���� ��� �p����� ���p������� �� w��� �� ����� ��������u���� ���� 

����� ���� �u��u���� �������� ��� ��u������ �� ��g�� ���� �������g �������� �����-
���p�. ����������g �p����� ���� ��x�������� p���� �� ���w ����/�� ������ ��u��� 
���p����p�� �.g. fi��� ������� �� G���k ��� ���� �����u�����.

Keywords: hypogean ecos��ys��tems��, photos��ynthet�c prokaryotes��, a��ot�c parameters��

ΕΚΤιμΗΣΗ ΤΗΣ φΥλοΓΕνΕΤιΚΗΣ ΠοιΚιλοΤΗΤΑΣ  
βΑΚΤΗΡιων, ΑΡΧΑιων ΠΡοΚΑΡΥωΤιΚων οΡΓΑνιΣμων 
ΚΑι ΚΥΑνοβΑΚΤΗΡιων ΣΕ ΔΕΞΑμΕνΗ ΠοΣιμοΥ νΕΡοΥ

Δ. Σ. λυμπεροπούλου1, Κ. Α. Κορμάς2, Α. Δ. Καραγκούνη1

1Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής,  
Ομάδα Μικροβιολογίας, 15781 Αθήνα. e-ma��: akar@��o�.uoa.gr 

2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
 Περιβάλλοντος, 38446 Νέα Ιωνία.e-ma��: kkormas��@uth.gr

Η χρήση μοριακών τεχνικών για τη μελέτη πολύπλοκων φυσικών οικοσυστη-
μάτων έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια�� δεδομένης της αδυναμίας συσχέ-
τισης της καλλιεργήσιμης και της �n s���tu ποικιλότητας. Σκοπός αυτής της μελέ-
της ήταν η διερεύνηση της προκαρυωτικής ποικιλότητας της τεχνητής Λίμνης 
του Μαραθώνα�� η οποία αποτελεί σημαντική δεξαμενή πόσιμου νερού για την 
πόλη της Αθήνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσία κυανοβακτηρίων 
στη Λίμνη�� καθώς και στην τυχόν συσχέτιση των αρχαίων φυλοτύπων με τους 
16� βακτηριακούς φυλότυπους.

Το βακτηριακό 16� ���� ενισχύθηκε με τα εκκινητικά μόρια ���-8� και ���-
1390��� ενώ για τα κυανοβακτήρια και τους αρχαίους προκαρυωτικούς οργανι-
σμούς�� η ενίσχυση του 16� ���� έγινε με εξειδικευμένα για κάθε ομάδα εκκινη-
τικά μόρια ����-359�/���-781� και ���-344�/���915� αντίστοιχα�� και με τη 
χρήση ένθετης αντίδρασης ���. Τα προϊόντα της αντίδρασης ��� κλωνοποιή-
θηκαν και για κάθε θέση δειγματοληψίας αναλύθηκε ένας αντιπροσωπευτικός 
της εν λόγω θέσης ποικιλότητας αριθμός κλώνων. Οι αλληλουχίες που προέ-
κυψαν ταξινομήθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό ��� και στοιχήθηκαν με 
αλληλουχίες κατατεθειμένες στις τράπεζες ��� και G�����k. Τέλος�� κατασκευ-
άστηκαν φυλογενετικά δέντρα. 

Οι αλληλουχίες των βακτηριακών κλώνων αντιπροσωπεύουν κυρίως τις ομά-
δες των α- β- και γ-πρωτεοβακτηρίων�� περιλαμβάνουν ωστόσο και μέλη της 
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ομάδας των ακτινοβακτηρίων�� αντιπροσώπους του φύλου των ���������������� 
καθώς και κλώνους που δε φαίνεται να παρουσιάζουν συγγένεια με καλλιερ-
γήσιμα βακτήρια. Όσον αφορά τους φυλότυπους των κυανοβακτηρίων�� οι 
περισσότεροι από αυτούς ήταν κοινοί σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας και 
συσχετίστηκαν με την οικογένεια των �������������. Οι υπόλοιποι φυλότυποι 
δεν παρουσίασαν συγγένεια με κάποιο συγκεκριμένο γνωστό φύλο. Η ανάλυση 
των κλώνων των αρχαίων προκαρυωτικών οργανισμών είναι σε εξέλιξη.

Η Λίμνη του Μαραθώνα παρουσίασε υψηλή ποικιλότητα κλώνων ετερότροφων 
βακτηρίων και κυανοβακτηρίων�� οι οποίοι όμως αντιπροσωπεύουν σχετικά μι-
κρό αριθμό διαφορετικών φύλων. 

λέξεις	κλειδιά:	Βακτήρια, Κυανοβακτήρια, Αρχαία, 16S rRNA,φυλογένεση

ESTIMATIoN oF ThE DIVERSITy oF BACTERIAL, ARChAEAL AND 
CyANoBACTERIAL PhyLoTyPES IN A LARGE DRINKING wATER 
RESERVoIR

D. S. Lymperopoulou1, K. Ar. Kormas2 and A. D. Karagouni1*
1 Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Botany,  

M�cro��o�ogy Group, 15781 Athens��, Greece. Ema��: akar@��o�.uoa.gr
2 Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of Ichthyo�ogy & Aquat�c  

Env�ronment, 38446 Nea Ion�a, Greece. Ema��: kkormas��@uth.gr

���� ��� p��� ������� ��� u�� �� �u��u��-�����p������� �����u��� �pp������� �� 
���p��x ���u��� ������������ ��� ���� ������������ ����� ����� �� � ����p����� 
���w��� �u��u����� ���� �n s���tu ����������. ��� ��� �� ���� ��u��� w�� �� �������g��� 
��� p��k������� ������������ w��� �p����� ��p����� �� ��� �������u���� �� �����-
�������� ���� ��� ���p������ �� �������� ���������� �� ��� ��������� ����� �� ���ff��-
��� ����� �� ��� ��k� M����������� G������� � ��j�� �����k��g w���� ��������� ��� 
��� ���� �� ������.

��������� 16� ���� w�� ��p��fi��� u���g ��� ��������� p������ ���-8� ���� ���-
1390�. ��� ������������� ���� ������� 16� ���� ��p��fi�������� ��� ����������-
����- ���� ��������-�p���fi� p������ ���-359�/���-781� ���� ���-344�/���915� 
w��� u���� ���p��������. ��� ��� p����u��� w��� ������� u���g ��� ���� ��� ���-
���. � ��p����������� �u���� �� ������ w��� �����z��� ��� ���� ���p���g ����. ��-
qu���� ����� w��� ���p����� u���g ��� ��� ����w��� ���� ���g���� w��� ��qu����� 
��������� ���� ��� ��� ���� G�����k ���� p����g������ ����� w��� ������u�����. 

��qu���� ����� �� ��� ��������� ������ ���� ������ ���� ��� ����� �� ��p��-�� ����- 
���� G����-��������������. ��� ��������� 16� ���� ����� ��������� w��� ���� 
����������� �� ������� �� ��� �������������� g��up�� ��p������������ �� ��� 
p���u� �� �������������� ���� ��������� �����g�� w����u� �u��u���� ��p�������-
�����. �� ����� �� ��� �������������� p������p���� ���� �� ���� w��� ��u��� �� ��� 
���p���g ����� ���� ���� w��� �������� �� ��� ��������������� w��� pu������ �ffi��-
������ �� ��� g��u� G�oeocaps��a ���� ��� �p����� M�crocys��t�s�� aerug�nos��a. ��� ���� 
�� ��� �������������� p������p�� w��� u��ffi�������. ��� �������� �� ��� �������� 
p������p�� �� ����� �� p������.

��k� M��������� �x�������� ��g� ���������� �� ���������p��� �������� ���� �����-
��������� ������ ��p��������g ���p��������� ��w ���ff����� ��x�. ���� �� ��� ��-
������������ p������p�� ��p������ p������� ��w ��x� �� ���� p���u�.

Keywords:	Bacter�a, Cyano�acter�a, Archaea, 16S rRNA, phy�ogeny

ΣΥμβΑΤιΚή ΚΑι μΕΤΑΓονιΔιωμΑΤιΚή ΑνάλΥΣΗ ΠΕΡιβΑλλονΤιΚών 
Το ΠΕλΑΓιΚο μιΚΡοβιΑΚο ΠλΕΓμΑ ΤΗΣ ΑνΑΤολιΚΗΣ μΕΣοΓΕιοΥ

ιορδάνης μαγιόπουλος1,2, Αναστασία Τσιόλα2, Αντωνία Γιαννακούρου3, 
Παρασκευή Πήττα1,*

1Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 2214, 71003  
Ηράκλειο, Κρήτη 2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, T. Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο, 

Κρήτη3Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ.712, 19013 
Ανάβυσσος, Αττική*e-ma��: vp�tta@her.hcmr.gr

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία από τις πλέον ολιγοτροφικές θαλάσσιες 
περιοχές του πλανήτη και εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά�� όπως π.χ. περι-
ορισμό της πρωτογενούς παραγωγικότητας από τον φώσφορο. Σε τέτοιες πε-
ριοχές�� το πελαγικό μικροβιακό τροφικό πλέγμα είναι καθοριστικής σημασίας 
καθώς ευθύνεται για την ροή του άνθρακα προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 
Στα πλαίσια του προγράμματος �����M�� ���u����� ��u��p��� ����: ��������g 
���� M��������g ���������� ����g���� πραγματοποιήθηκε μελέτη των θαλάσσιων 
ιών�� βακτηρίων και μαστιγωτών με χρήση μικροσκοπίας φθορισμού και κυττα-
ρομετρίας ροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Δείγματα ελήφθησαν από την επι-�� 
μεσο- και βαθυπελαγική ζώνη �2-4000����� σε 14 σταθμούς στο Ιόνιο�� Λιβυκό�� 
Νότιο�� Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο πέλαγος ενώ χρονικά καλύφθηκαν δύο επο-
χές�� αυτές της ανάμειξης �Απρίλιος 2008�� και στρωμάτωσης �Σεπτέμβριος 2008�� 
της υδάτινης στήλης. Μετρήθηκαν η αφθονία και βιομάζα των ιών καθώς και 
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των αυτότροφων και ετερότροφων βακτηρίων και μαστιγωτών. Εγινε συσχέτι-
ση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων οργανισμών και με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους �θερμοκρασία�� αλατότητα��. Η παρούσα εργασία αποτελεί την 
πρώτη μελέτη του μικροβιακού τροφικού πλέγματος στην μεσο- και βαθυπε-
λαγική ζώνη καθώς και την πρώτη καταγραφή των θαλάσσιων ιών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. 

λέξεις	κλειδιά:	ιοί, πίκο- και νάνο-πλανκτό, Μεσόγειος. 

ThE PELAGIC MICRoBIAL FooD wEB IN ThE EASTERN MEDITERRANEAN

Iordanis Magiopoulos1,2, Anastasia Tsiola2,  
Αntonia Giannakourou3, Paraskevi Pitta1,*

1Ins��t�tute of Oceanography, He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, P.O. Box 2214, 71003 
Herak��on, Crete 2B�o�ogy Department, Un�vers���ty of Crete, P.O. Box 2208, 71409 Herak��on, 
Crete 3Ins��t�tute of Oceanography, He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, P.O. Box 712, 19013 

Anav�s��s��os��, Att�k�, *e-ma��: vp�tta@her.hcmr.gr

��� �������� M������������� �� ��� �� ��� ���� ���g����p��� ������ ����� �� ��� 
w����� ���� p������� �p���fi� ��������������� �u�� �� ��� p���p���u� �������� p��-
���� p����u�����. �� �u�� ������� ��� p���g�� ��������� ����� w�� �� �� ��u���� ��-
p������� ����� �� �� ���p������� ��� ��� ������ fl�w �� ��� upp�� ���p��� ������. 
�� ��� �����w��k �� ��� ��U �u������ �� p��j��� �����M�� ���u����� ��u��p��� ����: 
��������g ���� M��������g ���������� ����g������ � ��u��� �� ��� p���g�� ���u����� 
�������� ���� fl�g������� �� ��� �������� M������������� ���k p���� u���g �p��-
�u��������� ��������p� ���� fl�w ���������. W���� ���p��� w��� ��k�� ���� 
��� �p�-�� ����- ���� �����p���g�� z��� �2-4000��� �� 14 �������� �� ��� �������� 
�������� ��u���� ������� ���� ����� ��g��� ���� ��u���g �w� ����������g ��������� 
�� ��� w���� ���u�� ��x��g ��p��� 2008�� ���� �� ��� w���� ���u�� ������fi������ 
���p������ 2008��. ��� ��u������� ���� ������� �� ���u����� �u�����p��� ���� 
���������p��� �������� ���� fl�g������� w��� ����u����. ��� ���ff����� ��g����� 
g��up� w��� ����������� ����g ���� ������ ���� ���� �� ������������� p����-
����� ����p����u���� ����������. ��� p������ w��k �� ��� fi��� ��u��� �� ��� ��������� 
����� w�� �� ��� ����- ���� �����p���g�� z��� �� w��� �� ��� fi��� ������� �� ��-
���� ���u��� �� ��� �������� M�������������.

Keywords:	v�rus��es��, p�co- and nanop�ankton, Med�terranean Sea

ΑΠομονωΣΗ, ΚλωνοΠοιΗΣΗ ΚΑι μΕΡιΚοΣ μοΡιΑΚοΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΔιΚλωνοΥ RNA μΗΚοϊων φΥΤοΠΑθοΓονων 
μΥΚΗΤων

μαγκλάρας Παναγιώτης1, Κωνσταντίνα Κόλλα1, Χαράλαμπος Παπαχρήστος, 
Ανδρέας Παπαβλασόπουλος, λαμπρινή Παπατόλη, Ευμορφία Κάτσιου και 

Ευστάθιος Χατζηλουκάς2

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων 1: Αμφότεροι συγγραφείς συνεισέφεραν εξ ίσου στη μελέτη  

2: συγγραφέας επικοινωνίας

Μυκοϊοί με γονιδίωμα από δίκλωνο ��� ��������� απαντώνται σε όλους του μύ-
κητες�� μολονότι συνήθως η παρουσία δεν γίνεται αντιληπτή�� λόγω της έλλειψης 
πρόκλησης ανιχνεύσιμου φαινοτύπου στον ξενιστή τους. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις�� η μόλυνση ενός φυτοπαθογόνου μύκητα από συγκεκριμένους μυκο-
ϊούς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές των βιολογικών ιδιοτήτων 
του μύκητα�� όπως σε μείωση ή ολοσχερή εξάλειψη της ικανότητας του μύκητα 
να μολύνει τον ξενιστή του�� δηλαδή σε υπομολυσματικότητα�� η οποία χρησιμο-
ποιείται στη βιολογική καταπολέμηση των φυτοπαθογόνων μυκήτων.

Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το φυσικό δυναμικό των ελληνικών υπομο-
λυσματικών απομονώσεων μυκήτων�� συλλέξαμε 400 δείγματα φυτών με συ-
μπτώματα μυκητιάσεων�� από διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Από τα 
δείγματα απομονώθηκαν πλήθος μυκήτων και 381 από αυτούς έχουν ελεγχθεί 
για την παρουσία ������. Δώδεκα απομονώσεις αποδείχθηκαν θετικές στην 
παρουσία ������ �ποσοστό 3��15%�� με βάσει το ηλεκτορφορητικό πρότυπο ζώ-
νωσης των εμπεριεχομένων μορίων ������ και κατόπιν δοκιμών ανθεκτικότη-
τας στα ένζυμα ������ και ������. Με βάση το ηλεκτροφορητικό τους πρότυ-
πο ζώνωσης�� τα περισσότερα των απομονωθέντων μορίων ������ φαίνεται να 
ανήκουν στις οικογένειες: �������������� ������������� και ��������������� ενώ τέσσε-
ρα από αυτά πιθανά αντιπροσωπεύουν μικτές μολύνσεις. Οι ξενιστές των μυκο-
ϊών ταυτοποιήθηκαν ταξινομικά μέσω κλωνοποίησης και προσδιορισμού της 
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της Εσωτερικής τους Μεταγραφόμενης Περιοχής 
στα ριβοσωμικά γονίδια. Βάσει αυτών�� οι ξενιστές ανήκουν στα γένη: Fus��ar�um�� 
C�ados��por�um�� As��perg���us�� Pen�c����um�� A�ternar�a και U�oc�ad�um.

������ ενός μυκοϊού �πιθανώς χρυσοϊού�� χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για την 
σύνθεση και κλωνοποίηση ����. Ακολούθως ταυτοποιήθηκε η αλληλουχία 
των ενθέσεων των κλώνων και έγινε σύγκρισή τους με γνωστές κατατεθειμέ-
νες στις βάσεις δεδομένων. Δεν ανευρέθει καμμία γνωστή αλληλουχία που να 
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εμφανίζει έστω και περιορισμένη ομολογία προς τις ενθέσεις. Ανάλυση κατά 
�������� επιβεβαίωσε βεβαίως την μυκοϊική προέλευση των ενθέσεων.

λέξεις	-	κλειδιά:	μυκοϊοί, κλωνοποίηση δίκλωνου RNA.

ISoLATIoN, CLoNING AND MoLECULAR ChARACTERIzATIoN  
oF DoUBLE-STRANDED RNA FRoM MyCoVIRUSES 
 oF PhyToPAThoGENIC FUNGAL ISoLATES

Maglaras Panagiotis1, Kolla Constantina1, Papachristos  
Charalambos, Papavlasopoulos Andreas, Papatoli Labrini, 

 Katsiou Evmorphia, and Efstathios hatziloukas2 

Un�vers���ty of Ioann�na, Department of B�o�og�ca� App��cat�ons��  
& Techno�og�es��, La�oratory of Mo�ecu�ar B�o�ogy,  

Un�vers���ty Campus��, 45110 Ioann�na, He��as��.
1: Both authors�� contr��uted equa��y to th�s�� s��tudy 2: corres��pond�ng author. 

e-ma��: ehatz��u@cc.uo�.gr

M������u��� w��� � g����� ���������g �� ���u���-���������� ��� ��������� ��� 
u��qu���u� �� �u�g� ���� ����� p������� ������� u�u���� u����������� ��u� �� ��� 
���k �� p����p����� p������p�� ����g�� �� ����� ����. �� ���� ����������� �����-
���� �� � p���� p����g���� �u�gu� �� � �������u� ��� ���u�� �� ��g��fi���� ������-
����� �� ��� ����’� �����g��� �u�� �� ��� ����u����� �� ���p���� ����������� �� ��� 
�u�gu�’� ������� �� ������ ��� p���� ������ � p��������� ������� ��p����u������� 
w���� �� �xp������� ��� �����g���� ������� �� p���� p����g���� �u�g�.

�� �xp���� ��� p�������� �� G���k ��p����u���� �u�g�� ���������� 400 ���p��� 
w��� ���������� ���� p����� ��������� w��� �u�g��� ���� ���ff����� �g���u��u��� ����� 
�� ��p��u� ���������. �u�g�� �������� w��� pu��fi��� ���� 381 ���� w��� ��������� ��� 
��� p������� �� ������. �w���� ���ff����� �u�g�� �������� w��� �������fi��� �� ����-
�� ����� �3.15% �� ��� �x������� ���p������� ������ �� ����� g�� �������p������� 
�������g p�������� ���� ����� ���������� �� ���������� ������- ���� ������ ������. 
������ �� ����� �������g p�������� ���� ��������� ������ �����u����� ���� �� ��-
���g �� ��� �����w��g ��������� ��������: �������������� ������������� ���� ���������-
������ w������ ��u� �� ���� �pp��� �� �� ��x��� ����������. ����� ����� �����g �� 
��� g����� Fus��ar�um�� C�ados��por�um�� As��perg���us�� Pen�c����um�� A�ternar�a ���� U�o-
c�ad�um. ��� ��������� �� ��� �u�g�� ����� w�� ������������ �� ����� �� ������g 
���� ��qu�����g �� ����� �������� ������������ �p�����. 

������ ���� ��� ��������� ������� �� pu������ ���������u��� w�� u���� �� � ���-
p���� �� p����u�� ������ w���� w�� �u���qu����� �������. ������� ���ff����� 
������ w��� ��������� ���� ��qu������. ���� �� ��� ������������ ��qu����� w�� 
������g�u� �� ��� �� ��� ��qu���� ���p������� �� ��� ��������k�. �������� 
�������� ���fi����� ���ug� ��� ��������� ���g�� �� ����� ������.

Keywords:	mycov�rus��es��, dou��e-s��tranded RNA c�on�ng.

βιοΤΕΧνολοΓιΑ μιΚΡοβιΑΚων ΕλΑιων 

Α. μακρή, Σ. μπέλλου, Σ. φάκας και Γ. Αγγελής
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 265 04-GR
Τηλ.; Fax: (+30)2610969260; 2610997808, e-ma��: George.Agge��s��@upatras��.gr

Τα βιοτεχνολογικά παραγόμενα έλαια μονοκύτταρων οργανισμών ����g�� ���� 
���� – ����� αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικά 
παραγόμενων λιπαρών υλών. Η παραγωγή ��� περιορίζεται προς το παρόν σε 
έλαια που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ��U���� και προορίζο-
νται για φαρμακευτική χρήση�� αφού το κόστος παραγωγής τους είναι σημα-
ντικά υψηλότερο εκείνου των ελαίων που παράγονται από συμβατικές πηγές. 
Παρ’ όλα αυτά�� ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας που εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων προ-
μηνύει νέες αμιγείς ή συνδυαστικές εφαρμογές�� όπως λ.χ. παραγωγή ��� με 
σύγχρονη αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας. Πράγματι�� τα ��� είναι 
δυνατόν να παραχθούν μετά από καλλιέργεια ελαιογόνων μικροοργανισμών 
σε γεωργοβιομηχανικά υποπροϊόντα που σήμερα θεωρούνται απόβλητα και 
διατίθενται�� σχεδόν ανεξέλεγκτα�� στο περιβάλλον. 

Στην εργασία αυτή σκιαγραφούνται οι μηχανισμοί με τους οποίους οι ελαιο-
γόνοι μικροοργανισμοί μετατρέπουν τις διάφορες πηγές άνθρακα σε αποθε-
ματικό έλαιο. Έμφαση δίνεται στο μεταβολισμό της γλυκερόλης�� αφού αυτό 
το υπόστρωμα συνιστά σήμερα�� μετά την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου 
������������� σε μεγάλη κλίμακα�� ένα σημαντικό βιομηχανικό υποπροϊόν. 

Το έναυσμα για τη συσσώρευση λιπιδίων στο κύτταρο των ελαιογόνων μι-
κροοργανισμών δίνεται από την εξάντληση κάποιου απαραίτητου θρεπτικού 
συστατικού�� συνήθως του αζώτου�� στο μέσο καλλιέργειας. Η έλλειψη αζώτου 
επάγει την αποδόμηση �M��� γεγονός που προκαλεί παρεμπόδιση της ισοκι-
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τρικής αφυδρογονάσης. Παρά την προκαλούμενη διαταραχή του κύκλου των 
τρικαρβοξυλικών οξέων η πηγή  άνθρακα εξακολουθεί να αφομοιώνεται από 
τα ελαιογόνα κύτταρα. Το κιτρικό οξύ�� εξερχόμενο στο κυτταρόπλασμα�� δια-
σπάται από την ��� εξαρτώμενη κιτρική λυάση�� ένζυμο που ανιχνεύεται μόνο 
στα κύτταρα των ελαιογόνων μικροοργανισμών�� και λειτουργεί ως τροφοδότης 
της βιοσυνθετικής οδού των αποθεματικών τριγλυκεριδίων με ακετυλο-���. 
Υπό ευνοϊκές συνθήκες οι ελαιογόνοι μικροοργανισμοί συσσωρεύουν μέχρι 
και 75% αποθεματικό λίπος επί ξηρής βιομάζας�� αποτελούμενο κυρίως από 
τριγλυκερίδια. Τα τριγλυκερίδια των ελαιογόνων Z�g�������� περιέχουν στις 
δομές τους �U�� �G���� ���� ���� κ.ά.�� και επομένως παρουσιάζουν μεγάλο ενδι-
αφέρον για τη βιομηχανία τροφίμων�� φαρμάκων και καλλυντικών. 

λέξεις	κλειδιά:	μικροβιακά λιπίδια, ελαιογόνοι μικροοργανισμοί, αφομοίωση άνθρακα.
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���g�� ���� ���� ������ p����u����� ��p������� ��w������ � ��g��g���� p�������g� �� 
��� ����� ��� p����u����� �� ����� p����u����� ���� �� ��g��fi������ ��g��� �� ����� �� 
��� �������������� p����u���� ����. �� ������ ���������� ��� p����u����� �� p�������� 
�������� �� ��� p����u����� �� ���� ���� �� p���u����u������ ����� ������ ��U������ w���� 
��� �� p�����u��� �������� ���� �u��������� ��p�������. ��w������ ��� ��p������ 
�u���� �� p�p��� ���� p������ �pp������ �� ��� ������������� �������u�� p����g� 
��w ���p�� �� ��������� �pp��������� �.�. ��� p����u����� w��� ���u������u� ���-
���z����� �� ����u������ ��-p����u���. ���u������ ���� ����u������ ���� �g��-����u������ 
��-p����u��� ��� �� u���� �� �u�������� ��� ��� p����u�����. ����� ��-p����u��� 
����� ��� p�������� ������������ �� w���� �������� ������ ���� �� �u�������� ��� ���-
��������g���� �� �������� �pp����������� ��� ��������� �� ��� ���u��� ���������. 

��� ��� �� ���� p����������� �� �� ���u������ ��� ��j�� ���������� u���� �� ��� 
����g���u� �������g������ �� ������ �� ������� �����u� ������ ��u���� ���� 
�����g� ��p����. �� p�����u����� w� ��p����z� �� g������� ���������� ���� ��� ���-
�g���u� ������ �� ���� �u������� �p����u���� ��u���g ���������� p����u����� p�������� 
�� �� g���� ��p�������.  

��p��� ���u�u������ �� ���gg����� �� ��� �x��u����� �� �� ��������� �u�������� u�u-
���� �����g���� �� ��� g��w�� �����u�. �� �����g�� �������� ����������� ��� �M� 
������������� �� ��� ���� �� ������������ ���� ��� �������� �� ���������� ���������g�-
���� w����� ��� �������������� ���w� �� ���� ���p�. �����ug� ��� �� �����up������ 
������������ �� ��� ������ �u������� ������� ��g� �������g �� ��� ���u�u������ 
�� ��������� w���� �� fi����� �x������� ���� ��� �������. ������� ������� �� �������� �� 
��� ���: ������� ����� ���z��� ���� �� p������ ���� �� ����g���u� �p������� ���� 
���� �� ������-��� ������ �� ��� ������������ p���w�� �� �����g� �������g���-
�����. U����� ��������� ����������� ����g���u� �������g������ ��� ���u�u���� 
�����g� ��p���� up �� 75% �� ����� �������. �������g�������� p����u���� �� ���-
�g���u� Z�g�������� ������� �� ����� ���u��u��� �U�� ��.�. G���� ���� ������ ���� 
��������� ��� �� p�����u��� �������� ��� ���� ����u������. 

Keywords:	s���ng�e ce�� o��s��, o�eag�nous�� m�croorgan�s��ms��, car�on as��s���m��at�on.

ΑνΑλΥΣΗ ΤοΥ ΓονιΔιωμΑΤοΣ ΚΑι ΑνοΣοΑνιΧνΕΥΣΗ  
ΕνοΣ νΕοΥ ιοΥ ΤοΥ ΓΕνοΥΣ aMpelovirus

β.ι. μαλιόγκα1, Χ.ι. Δόβας2, λ. λώτος1, Κ. Ευθυμίου1, ν.ι. Κατής1,*

1 Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Σχολή Γεωπονίας,  
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Ένας νέος ιός της αμπέλου που σχετίζεται με την ασθένεια της συστροφής των 
φύλλων �G����-���� απομονώθηκε πρόσφατα από ελληνικές ποικιλίες. Ο ιός αυ-
τός μαζί με τους G����-4�� -5�� -6 και -9 συνιστούν μια διακριτή φυλογενετική 
ομάδα μέσα στο γένος Ampe�ov�rus���� τα μέλη της οποίας έχουν μικρές εξελικτι-
κές αποστάσεις μεταξύ τους. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκε η πλήρης 
αλληλουχία νουκλεοτιδίων του G����-���� γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο 
πλήρως χαρακτηρισμένο ιό αυτής της γενεαλογίας. Το γονιδίωμά του G����-�� 
έχει μήκος 13.696 νουκλεοτίδια. Περιλαμβάνει 7 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης 
που δυνητικά κωδικεύουν μια πολυπρωτεΐνη �253 k���� με δομές p�p���-��k� 
πρωτεάσης�� μεθυλοτρανσφεράσης�� ��k� και ελικάσης�� μια ���-εξαρτώμενη 
��� πολυμεράση �58.2 k������ μια υδρόφοβη πρωτεΐνη �5.2 k������ ένα ομόλογο 
της πρωτεΐνης θερμικής καταπόνησης 70 �58.5 k������ μια πρωτεΐνη 60 k�� �p60���� 
μια καψιδιακή πρωτεΐνη ����� 30 k�� και μια πρωτεΐνη 23 k�� �p23��. Στα πλαί-
σια χαρακτηρισμού του G����-�� παράχθηκε ειδικό αντίσωμα εναντίον της 
ανασυνδυασμένης �� του ιού και χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές στυπώματος 
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w������. Τα δεδομένα γονιδιωματικής�� ορολογικής και φυλογενετικής ανάλυ-
σης που αποκτήθηκαν στην παρούσα μελέτη�� επιβεβαίωσαν ότι ο G����-�� 
είναι ένα ξεχωριστό είδος του γένους Ampe�ov�rus��. Η συγκριτική ανάλυση της 
αλληλουχίας του G����-�� με εκείνες των γενετικά συγγενών και πλήρως χαρα-
κτηρισμένων �MW��-1 και ��������� καθώς και με την αλληλουχία τμήματος 
του G����-9�� έδειξε ότι η συγκεκριμένη γενεαλογία αυτών των ιών�� που περι-
λαμβάνει επίσης τους G����-4�� -5�� -6�� -9 και -�� εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα 
στη γονιδιακή οργάνωση. Πρόκειται για τους μικρότερους και απλούστερους 
ιούς στην οικογένεια C�os��terov�r�dae. Το συμπέρασμα αυτό�� σε συνδυασμό με 
τις τοπολογίες που υπολογίστηκαν με Μέγιστη Πιθανοφάνεια και ανάλυση 
κατά ������� στηρίζουν την ξεχωριστή εξελικτική πορεία αυτής της γενεαλογίας 
μέσα στο γένος Ampe�ov�ruς.

λέξεις-Κλειδιά:	γονιδιωματική ανάλυση, φυλογενετική ανάλυση, ανοσοανίχνευση

GENoME ANALySIS AND IMMUNoDETECTIoN oF A NoVEL VIRUS 
SPECIES BELoNGING To ThE GENUSGENUS aMpelovirus
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� ��w g��p����� �������� ����������� ���u� �G����-���� w�� �������� ��������� ����g��p����� �������� ����������� ���u� �G����-���� w�� �������� ��������� ���� 
G���k g��p������. ���� ���u� ����g w��� ��� g���������� �������� G����-4�� -5�� -6 
���� -9 ���� � ��p����� �����g� w����� ��� g��u� Ampe�ov�rus��, ���w��g ����� 
�����-�p����� ����u������� ����������. �� ���� ��u��� ��� ���p���� �u��������� ��-
qu���� �� G����-�� w�� ������������ ��k��g �� ��� fi��� �u��� ��qu������ ���u� �� 
���� �����g�. ��� g����� �� 13��696 �� ���g ���� �������� 7 �p�� �������g ������13��696 �� ���g ���� �������� 7 �p�� �������g ������ 
w���� p���������� ������� � 253 k�� p���p������ ���������g p�p���-��k� p��-
������� ������������������� ��k� ���� �������� ���������� � 58.2 k�� ���-���p��-
����� ��� p����������� � 5.2 k�� ������p����� p�������� � 58.5 k�� ���� ����k 
70 p������ ������gu��� � 60 k�� p�������� � 30 k�� ���� p������ ����� ���� � 23 
k�� p������. � ���u� �p���fi� ��������� w�� ������� �g����� ��� ����������� �� 
�� G����-�� ���� w�� �pp����� �� w������ ���� ��������. ��� g�������� ������g����g�������� ������g���� 
���� p����g������ ����� ��������� �������� ���fi����� ���� G����-�� �� � ��������� 
Ampe�ov�rus�� �p�����. ���p������� �� G����-�� w��� ��� ���� ��������� g�����- ���p������� �� G����-�� w��� ��� ���� ��������� g�����-��p������� �� G����-�� w��� ��� ���� ��������� g�����-

����� �������� �u��� ��qu������ �MW��-1�� ������� ���� ��� p�������� ��qu������ 
G����-9 ��������� ���� ���� �����g��� ����u����g G����-4�� -5�� -6�� -9 ���� -���� �x���-
��� ��g� u��������� �� g����� ��g���z����� ������g ��� �������� ���� ���p���� 
���u��� w����� ��� C�os��terov�r�dae. ���� �����u���� ����g w��� ��� ��p���g��� 
��������� �� ���� ��u��� u���g M�x��u� ��k�������� ���� �������� �������� �upp��� 
��� ��������� ����u������� ��u��� �� ���� �����g� w����� ��� g��u� Ampe�ov�ruςς.

Keywords:	genome ana�ys���s��; phy�ogeny; �mmunodetect�on

ΕΠοΧιΑΚΕΣ ΑλλΑΓΕΣ ΣΤιΣ βΑΚΤΗΡιΑΚΕΣ ΚοινοΤΗΤΕΣ ΤοΥ ΠΕΠΤιΚοΥ 
ΣωλΗνΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑβιΔΑΣ NEPHROPS NORVEGICUS.
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Η καραβίδα Nephrops�� norveg�cus�� είναι καρκινοειδές δεκάποδο σημαντικής 
εμπορικής αξίας που ζει σε ιλυώδη ιζήματα. Η έρευνα των συμβιωτικών μικρο-
οργανισμών της καραβίδας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Σε αυτή τη μελέτη 
ερευνήθηκε η βακτηριακή ποικιλότητα στον πεπτικό σωλήνα άγριων πληθυ-
σμών του Nephrops�� norveg�cus��. Άτομα N. norveg�cus�� συλλέχτηκαν από βάθος 
60-80� στον Παγασητικό κόλπο το 2007�� κατά τη διάρκεια εποχών με διαφο-
ρετική παρεχόμενη τροφή από την υπερκείμενη υδάτινη στήλη. Τα δείγματα 
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για μορφομετρικές μετρήσεις �μήκος κεφα-
λοθώρακα�� βάρος�� φύλο�� αναπαραγωγικό στάδιο�� και αφαίρεση του πεπτικού 
σωλήνα. Η μικροποικιλότητα των βακτηριακών κοινοτήτων από κάθε μήνα 
αναλύθηκε με τη μελέτη των διαφορών στο μήκος της περιοχής ��� ������g���� 
������������ �p������ με τη χρήση της τεχνικής ����� ��u�������� ��������� 
�����g���� �p���� ����������. Σύμφωνα με ανάλυση ��������� Mu��������������� 
������g ��M������ οι βακτηριακές κοινότητες του εντέρου βρέθηκαν να ομα-
δοποιούνται βάσει του μήνα συλλογής και αυτό επιβεβαιώθηκε με �������� 
�� ������������ ������M��. Όλες οι μορφομετρικές μετρήσεις ελέγχθηκαν για 
τη συμμετοχή τους στον καθορισμό της ομαδοποίησης των δειγμάτων�� αλλά 
μόνο η εποχή αποδείχτηκε στατιστικώς σημαντικός παράγοντας. Αντιπροσω-
πευτικά δείγματα από κάθε ομάδα επιλέχθηκαν για την ανάλυση ποικιλότητας 
του βακτηριακού 16� ����. Οι επικρατείς φυλότυποι ανήκαν στα M�����u��� 
και γ-��������������. Συνολικά αυτή η μελέτη παρέχει νέες πληροφορίες για 
την αλληλεπίδραση N. norveg�cus��-βακτηρίων και προτείνει ότι η ποικιλία στην 
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παροχή τροφής μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για αλλαγές στη 
βακτηριακή ποικιλότητα του πεπτικού σωλήνα. Διατροφικές προτιμήσεις των 
άγριων πληθυσμών σε συνδυασμό με παρατηρούμενες αλλαγές στη σύστση 
των βακτηριακών κοινοτήτων του εντέρου μπορεί να βοηθήσει στην πληρέ-
στερη κατανόηση της σχέσης μικροοργανισμού-ξενιστή.

λεξεις	κλειδιά:	καραβίδα, έντερο, βακτήρια

SEASoNAL ChANGES IN ThE GUT BACTERIAL CoMMUNITIES oF ThE 
NoRwAy LoBSTER NEPHROPS NORVEGICUS 

Meziti A.1,2, Ramette A.1, Mente E.2, Amann R.1, Kormas K.2
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��� �����p��� ��u������� ���w�� ������� �Nephrops�� norveg�cus���� �� �� ���������-
���� ���������� ���u� ���� ���u�� �� �u����� ��� �����. �������� �� ��� ���� �� 
�������g������ ��flu�����g Ν. norveg�cus�� �� �� ��� ����� ���g��. ���� ��u��� �����-
��g���� ��������� ����u������ �� ��� gu� �� w���� ���w�� ��������. ���������u��� �� 
N. norveg�cus�� w��� ���������� ���� ��g�����k�� Gu�� �� G������� �� 60-80 � ���p���� 
��u���g 2007�� u����� p������� �� ���ff����� ����� �upp�� ���� ��� ��������g w���� 
���u��. �p������� ���� ���� ���p���g w��� ������������ �� ��� ���������� ��� 
���p�������� ����u������� �w��g���� ����p��� ���g���� ��p����u����� ���g��� 
��x�� ���� ��� gu� �����������. ��� ��������������� �� ��� gu� ��������� ����u��-
���� ���� ���� ���p�� w�� �����z��� �� ��u�����g ��� ���ff������� �� ��� ���g�� 
�� ��� �����g���� ������������ �p���� ������ ��g���� �� ���� ����u���� u���g 
��� �u�������� ��������� �����g���� �p���� �������� �������� �������. ������ 
�� ��������� Mu��������������� ������g ��M���� ���������� ��������� ����u��-
���� w��� ��u������� ���������g �� ���p���g ������ ���� ���� w�� ���fi����� �� 
�������� �� ������������ ������M��. ��� ���p�������� ����u������� w��� ������� 
�� �����p��� ��� ����������� �� ��� ���p��� �u� ���� ������ p������ �� �� ��g��fi-
����. ��p����������� ���p��� ���� ���� g��up w��� ������ ���� ��� ��������� 
����u������ w��� ������������ �� ��qu�����g �� ��� 16� ���� g���. ��� �����-
���� p������p�� �����g��� �� ��� M�����u��� ���� γ-��������������. ���� ��u��� 
�ugg���� ���� ��������� �� ����� �upp�� ��u��� �� �� ��p������ ������ ���p��g 
��� gu� ��������� ����u������. ������� p���������� �� ��� w���� p�pu������� 
�� ����������� w��� ��������� ����g�� �� ��� gu� ��������� ����u������ ��u��� 

���p �� � ������ u�������������g �� ��� ��������� �����g� �� ��� �������g�����-
���� �����������.

Keywords:	Norway �o�s��ter, gut, �acter�a

ΑνΑλΥΣΗ ΠΡοΣβΑΣιμοΤΗΤΑΣ ΥΠοΚΑΤΕΣΤΗμΕνων ΚΥΣΤΕϊνων ΓιΑ 
μΕλΕΤΗ ΤΗΣ ΤοΠολοΓιΚΗΣ οΡΓΑνωΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡμΕΑΣΗΣ ΞΑνθινΗΣ 
yGFo

Γ. μερμελέκας, και Ε. φριλίγγος
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή

Οι μεταφορείς πουρινών της οικογένειας ���/���2 έχουν ευρεία διάδοση 
και υψηλό βαθμό εξελικτικής συντήρησης. Για τη μελέτη σχέσεων δομής-λει-
τουργίας στην οικογένεια αυτή�� χρησιμοποιούμε μεταλλαξιγένεση κυστεϊνικής 
σάρωσης της περμεάσης ξανθίνης �g�� της E. co��.1 Η �g�� έχει πέντε εγγενή 
κατάλοιπα �����2 τα οποία έχουμε αντικαταστήσει με μεταλλαξιγένεση για την 
κατασκευή μιας πλήρως λειτουργικής περμεάσης �g���� ελεύθερης κυστεϊνι-
κών καταλοίπων ����-������. Στο υπόστρωμα της περμεάσης αυτής�� έχουμε ει-
σαγάγει εκ νέου κατάλοιπα ��� ����g��-����� (α) σε κορυφαίες θέσεις πιθανών3 
υδρόφιλων συνδετικών τμημάτων και (β) σε διαδοχικές θέσεις καταλοίπων του 
μοτίβου ����� μιας αλληλουχίας χαρακτηριστικής για τους μεταφορείς της οικο-
γένειας�� για την οποία οι αλγόριθμοι πρόβλεψης δεν δίδουν σαφή στοιχεία το-
πολογικής οργάνωσης.4 Εφαρμόζουμε δοκιμασίες αλκυλίωσης2 που εξετάζουν 
την προσβασιμότητα των θέσεων αυτών από υδατικό διάλυμα�� σε κύτταρα�� σε 
παρασκευάσματα μεμβρανών και σε μεμβρανικά κυστίδια ορθού ���g��-�����-
�u��� ή ανεστραμμένου ������������ προσανατολισμού�� χρησιμοποιώντας το πολι-
κό αντιδραστήριο M�����– και Πράσινο Μηλεϊμίδιο του ���g��-488. Κύρια απο-
τελέσματά μας είναι: �1�� οι ��� στις κορυφαίες θέσεις υδρόφιλων συνδετικών 
τμημάτων ����p��� ακολουθούν ένα μοτίβο εναλλασσόμενης προσβασιμότητας 
ενδεικτικό της ύπαρξης 12 διαμεμβρανικών τμημάτων ��M����� με την �-τελική 
πλευρά του �M9�� καθοδικά του μοτίβου ����� να προσανατολίζεται προς το πε-
ρίπλασμα�� �2�� οι ��� στις θέσεις του μοτίβου ��� είναι προσβάσιμες σε μεγάλο 
βαθμό στο διάλυμα από την πλευρά του περιπλάσματος�� υποδηλώνοντας ότι 
η περιοχή αυτή αποτελεί μέρος μιας υδρόφιλης κοιλότητας του πρωτεϊνικού 
μορίου προσβάσιμης στο υπόστρωμα. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται επίσης 
από πειραματικά δεδομένα μας ότι η θέση της ��� �325� προστατεύεται από 
αλκυλίωση με το M�����– παρουσία ξανθίνης�� λόγω στερεοχημικής παρεμπόδι-



1�2

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

1�3

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

σης κατά την δέσμευση υποστρώματος. Βάσει των ευρημάτων μας�� προτείνεται 
ένα εναλλακτικό μοντέλο τοπολογικής οργάνωσης για τους μεταφορείς της οι-
κογένειας ���/���2. 

Ευχαριστούμε την Α. Γεωργοπούλου για συμβολή στα πειράματα αλκυλίωσης 
�� ���� και τις Π. Καρατζά και Ε. Βούρβου για κατασκευές των μεταφορέων ελεύ-
θερων κυστεϊνών και τρυπτοφανών. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από πρό-
γραμμα ΠΕΝΕΔ-03 της Γ.Γ.Ε.Τ.
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1Karatza & Fr����ngos��, Mo�. Mem�r. B�o�. 22:251 (2005); 2Karatza et a�. J. B�o�. Chem. 281:39881 
(2006); 3Grans��eth et a�. J. Mo�. B�o�. 352:489 (2005); 4Koukak� et a�. J. Mo�. B�o�. 350:499 (2005)

λέξεις	κλειδιά	:	τοπολογία μεμβρανικών πρωτεϊνών, διαπεράση ξανθίνης, μοτίβο-υπογραφή

SUBSTITUTED-CySTEINE ACCESSIBILITy (SCAM) ANALySIS oF ThE 
ToPoLoGy oF XANThINE PERMEASE yGFo 

G. Mermelekas, and S. Frillingos
La�oratory of B�o�og�ca� Chem�s��try, Un�vers���ty of Ioann�na Med�ca� Schoo�

�u���� �����p������ �� ��� ���/���2 ������ ��� w�����p����� ���� ��g��� ���-
������� �� ����u����. �� ��u��� ���u��u��-�u������ �����������p� �� ���� �������� w� 
���� ��p������ ���-�������g �u��g������ �� �g���� ��� x������� p������� �� 
E. co���� ����������z��� �� u� ��������.1 �g�� ��� fi�� ������ ��� ������u��.2 W� ���� 
��p������ ����� ������u�� �� ���������u�� �� ������������� ����-���������� �u��g��-
���� �� ��g����� � ���-���� �g�� ��������� w���� �� �u��� �u�������� ���� ������� 
��� g���� k������ ���� pu����-����g������ ��������������� �� w���� ��p�. �� ��� 
���-���� ���kg��u����� w� ���� �������u���� ���g��-��� ������u�� (a) �� ��� ��p� �� 
p����������3 ������p����� ���p� ���� (�) �� �u�������� p�������� �� ��� ��qu���� �� 
��� �u��������-��������� �����p����� ������ ����� ��qu������ w���� �� �������� 
�� � ��g��� �� ����gu�u� ��p���g�4 ��� ���/���2 �����p������. W� ��u��� ����� 
�u����� w��� ����-���������� ��k������� �����2 �� ������� ������� ������������� �� 
������� �������� ��������� ���� ��g��-�����-�u� �� ��������� �������� ���������� 
u���g ��� ��������-��p������� ���g��� M�����– ���� ���g��-488 G���� 
M���������. W� ���� ��u��� ����: �1�� ���g��-��� �u����� �� ��� ��p� �� p���������� 
���p� �����w � p������ �� ����������g ������������� ����������� �� 12 ��������-
����� ��g����� ��M��� w��� ��� �����x�� ���� �� �M9�� ���w������� ��� ��� 
������� ��������� ��w����� ��� p���p������ ���� �2�� ���g��-��� �u����� �� ��� ��� 

����� ��g��� ��� ��g��� ���������� �� ������� ���� ��� p���p������ ������� ��p��-
��g ���� ���� ��g��� ��� ���� � ��-������� ���p �� p��� �� � �u�������-�����-
����� ������p����� ������. ��� ������ p���������� �� �u����� �u������������ �� �u� 
�xp��������� ��������� ���� ���g��-��� �325� �� p��������� ���� �������g w��� 
M�����– �� ��� p������� �� x��������� p������� ��u� �� ������ ���������� ���������� 
�� �u������� �������g. ������ �� �u� fi�����g��� �� ����������� ��p���g� ������ ��� 
���/���2 �����p������ �� �����u�����. 

W� ����k ��. G���g�p�u��u ��� ���p w��� ����-���������� ��k��������� �. �����z� ���� 
��. ��u���u ��� ������u����� �� ���-���� ���� ��p-���� p��������. ���� �������� �� 
�u������ �� ��� G���k ����������� ��� �������� ���� ��������g� �G������� p��g��� 
�������-03.

References
1Karatza & Fr����ngos��, Mo�. Mem�r. B�o�. 22:251 (2005); 2Karatza et a�. J. B�o�. Chem. 281:39881 
(2006); 3Grans��eth et a�. J. Mo�. B�o�. 352:489 (2005); 4Koukak� et a�. J. Mo�. B�o�. 350:499 (2005)
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μΕλΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠιΔΡΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑλλιΚοΥ ζΕλΕ ΕμΠλοΥΤιΣμΕνοΥ 
μΕ φΡοΥΚΤο-ολιΓοΣΑΚΧΑΡιΤΕΣ βΡΑΧΕιΑΣ ΑλΥΣοΥ ΚΑι ΕΚΧΥλιΣμΑ 
ΤΣΑΓιοΥ ΤοΥ βοΥνοΥ ΣΤΗν ΑνθΡωΠινΗ ΕνΤΕΡιΚΗ μιΚΡοΧλωΡιΔΑ 

Ευδοκία μήτσου1, Κάτια Τούρουνεν1,  
Παναγιώτης Αναπλιώτης1, Δήμητρα ζήση1, 

βασίλης Σπηλιώτης2 και Αδαμαντίνη Κυριακού1 
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθηνών

Σκοπός��� Η εκτίμηση της �n v�vo πρεβιοτικής επίδρασης ενός νέου βιολειτουργι-
κού τροφίμου�� εμπλουτισμένου με φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες βραχείας αλύσου 
������ ����� ��u���-���g��������������� ��-����� και εκχύλισμα τσαγιού του βου-
νού �S�der�t�s�� eu�oea���� σε υγιείς ενήλικες εθελοντές. 

Σχεδιασμός μελέτης ��� Στη παρούσα τυχαιοποιημένη�� διπλά τυφλή�� ελεγχόμε-
νη κλινική μελέτη συμμετείχαν 64 υγιείς εθελοντές�� ηλικίας 22 έως 51 ετών. Οι 
εθελοντές κατανάλωσαν ημερησίως κρυσταλλικό ζελέ�� το οποίο παρείχε 5g ��-
��� και 0.3g εκχύλισμα τσαγιού του βουνού�� ή το αντίστοιχο τρόφιμο χωρίς τη 
προσθήκη δραστικών ουσιών �p�������� για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Από 
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τους εθελοντές λαμβάνονταν δείγματα κοπράνων για τις μικροβιολογικές ανα-
λύσεις πριν την έναρξη της παρέμβασης�� στις 15 και 30 ημέρες παρέμβασης και 
2 εβδομάδες μετά το πέρας της κατανάλωσης του τροφίμου. Η καταμέτρηση 
των βακτηριακών πληθυσμών �ολικά αερόβια και αναερόβια�� εντεροβακτήρια�� 
E.co���� εντερόκοκκοι�� Bactero�des�� �pp.�� C�os��tr�d�um perfr�ngens���� B�fido�acter�um 
�pp.�� Lacto�ac���us�� �pp.�� πραγματοποιήθηκε με κλασικές μικροβιολογικές τε-
χνικές. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έλαβε χώρα και η καταγραφή των 
γαστρεντερικών συμπτωμάτων των εθελοντών.

Αποτελέσματα��� Η κατανάλωση του βιολειτουργικού τροφίμου επέφερε συγκρι-
τικά με το p������ στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων των μπιφιδοβα-
κτηρίων στις 15 �9.54 ± 0.83 ��. 8.57 ± 1.91 ��g10��U/g κοπράνων�� P=0.001�� και 30 
ημέρες παρέμβασης �9.34 ± 1.04 ��. 8.57 ± 1.98 ��g10��U/g κοπράνων�� P=0.027��. 
Επιπλέον�� τα επίπεδα των μπιφιδοβακτηρίων στην ομάδα του βιολειτουργικού 
τροφίμου παρέμειναν σε στατιστικά υψηλότερες τιμές 2 εβδομάδες μετά τη λήξη 
της παρέμβασης συγκριτικά με τα αρχικά επίπεδα �9.33 ± 0.61 ��. 8.79 ± 0.93 
��g10��U/g κοπράνων�� P=0.015��. Η κατανάλωση του βιολειτουργικού τροφίμου 
σχετίστηκε με μια τάση για αυξημένο μετεωρισμό στις 15 μέρες παρέμβασης.

Συμπεράσματα��� Η καθημερινή κατανάλωση κρυσταλλικού ζελέ εμπλουτισμέ-
νου με ��-��� και εκχύλισμα τσαγιού του βουνού�� στα πλαίσια της συνήθους δι-
ατροφής�� κρίνεται ως καλά ανεκτή με σημαντικές �n v�vo πρεβιοτικές ιδιότητες.

λέξεις-κλειδιά:	s��c-FOS, εντερική μικροχλωρίδα, μπιφιδοβακτήρια

IMPACT oF A JELLy CoNTAINING ShoRT ChAIN  
FRUCTo-oLIGoSACChARIDES  AND sideriTis euboea EXTRACT  
oN hUMAN FAECAL MICRoBIoTA 

Evdokia Mitsou1, Katja Turunen1, Panagiotis Anapliotis1, Dimitra zisi1,  
Vasilis Spiliotis2 and Adamantini Kyriacou1 

1Department of D�etet�cs�� and Nutr�t�ona� Sc�ence, Harokop�o Un�vers���ty
2Department of Food Techno�ogy, TEI of Athens��

objective��� �� ����u��� ��� �n v�vo p�������� �ff���� �� � �u�������� ����� �������-
��g ����� ����� ��u���-���g������������� ���-����� ���� S�der�t�s�� eu�oea �x����� �� 
�u��� ������ �����fl���. 

Study Design��� ��x��-��u� ������� ���u������ ��g� ���g� 22-51�� ��������� �� ���� 
��������z����� ���u���-����������� p������-����������� �������� ��u���. ���u������ 

����u���� ������ � j���� ���������g 5g ��-��� ���� 0.3g S�der�t�s�� eu�oea �x����� 
�� � p������ ��� 30 �����. ����� ���p��� w��� ���������� p���� ��� ��u����� �� ���� 
15 ���� 30 �� ������������ ���� 2 w��k� �����. ���u�������� �� ������ �������� ���-
��� ������� ���� ����������� ���������������� E.co���� ������������� Bactero�des�� �pp.�� 
C�os��tr�d�um perfr�ngens���� B�fido�acter�um �pp.�� Lacto�ac���us�� �pp.�� w�� p��������� 
�� p���� ��u�� ������qu��. G��������������� ����� �ff���� w��� ���������� ��u���g 
��� ��������� p������. 

Results��� ���� �������������� � ��g��fi���� ��fi���g���� �ff��� �� ��� �xp������-
��� j���� ���p����� �� p������ ����� 15 [9.54 ± 0.83 ��. 8.57 ± 1.91 ��g10��U/
g �������� P=0.001] ���� 30 ����� �� ����u�p���� �9.34 ± 1.04 ��. 8.57 ± 1.98 
��g10��U/g �������� P=0.027�� ���� ��g��fi���� ��g��� ��fi������������ ������ �� ��� 
��-���+�x����� g��up 2 w��k� ����� ��� ���� �� ������������ �9.33 ± 0.61 ��. 8.79 
± 0.93 ��g10��U/g �������� P=0.015��. � ������ ��� g������ fl��u����� w�� ���������� 
����� 15 ����� �� �u�������� ����� ��g�������� w��� �� �u����� ���ff������� �� g��-
������������� ���p����. 

Conclusions��� ��� ������ ����k� �� � j���� ���������g ��-��� ���� S�der�t�s�� eu�oea 
�x����� �� w���-���������� ���� �������������� ��g��fi���� ��fi���g���� p��p������ �� 
������� ���u������ ����u���g ����� u�u�� ������. 

Key-words:	s��c-FOS, human gut m�croflora, ��fido�acter�a

μΕλΕΤΗ ΤΗΣ ΚΥΑνοΓΕνΕΣΗΣ ΣΤο ΕνΤομοΠΑθοΓονο βΑΚΤΗΡιο 
pseudoMonas enToMophila

B. Ryall1, h. Mitchell1, D. Mossialos2 and h.D. williams1 
1 Department of L�fe Sc�ences��, Facu�ty of Natura� Sc�ences��, Imper�a� Co��ege London, S�r 

A�exander F�em�ng Bu��d�ng, London SW7 2AZ, UK, 
2 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Κ 41221 Λάρισα

Επικοινωνία: Δημήτρης Μόσιαλος, e-ma��: mos���a�@��o.uth.gr

Σκοπός��� Να διερευνήσουμε εάν το εντομοπαθογόνο βακτήριο Ps��eudomonas�� 
entomoph��a παράγει υδροκυάνιο.

μέθοδοι και Αποτελέσματα��� Η παραγωγή υδροκυανίου μετρήθηκε κατά την 
ανάπτυξη της Ps��eudomonas�� entomoph��a σε υγρές καλλιέργειες�� σε στερεό 
θρεπτικό υπόστρωμα και σε σχηματισμό βιοφίλμ ����fi����. Διαπιστώθηκε ότι 
η P. entomoph��a παράγει ��� κατά την ανάπτυξη της σε υγρές καλλιέργειες σε 
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συγκέντρωση που φτάνει τα 115μΜ και ότι η παραγωγή ��� επηρεάζεται από 
τη διαθεσιμότητα οξυγόνου με τα επίπεδα του να αυξάνονται όσο μειώνεται 
το διαθέσιμο οξυγόνο. Η P. entomoph��a παράγει επίσης ��� τόσο κατά την 
ανάπτυξη της σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα όσο και κατά τον σχηματισμό 
βιοφίλμ σε επίπεδα συγκρίσιμα ή και μεγαλύτερα �περίπου διπλάσια�� από αυτά 
του καλά μελετημένου παραγωγού ��� της Ps��eudomonas�� aerug�nos��a.

Συμπεράσματα��� Η παρούσα μελέτη δείχνει αναμφισβήτητα ότι η P. entomoph��a 
μπορεί να συνθέσει ����� τοποθετώντας την ανάμεσα στα λίγα γνωστά βακτή-
ρια που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η διαθε-
σιμότητα οξυγόνου ρυθμίζει την παραγωγή ��� στην P. entomoph��a.

Σημασία της μελέτης��� Η P. entomoph��a ταυτοποιήθηκε πρόσφατα ως η μονα-
δική Ψευδομονάδα που μολύνει φυσικά και επάγει θνησιμότητα της Dros��oph��a 
me�anogas��ter. Οι μολυσματικοί παράγοντες που συμβάλουν στην εντομοπαθο-
γένεια αυτού του είδους είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Η παρούσα με-
λέτη δείχνει ότι η P. entomoph��a παράγει τον δευτερογενή μεταβολίτη ��� που 
εμπλέκεται στην παθογένεια και την ικανότητα βιοελέγχου άλλων βακτηρίων. 

λέξεις	Κλειδιά:	Υδροκυάνιο, Ψευδομονάδα, ��ofi�m

CyANoGENESIS By ThE ENToMoPAThoGENIC BACTERIUM  
pseudoMonas enToMophila

B. Ryall1, h. Mitchell1, D. Mossialos2 and h.D. williams1 
1 Department of L�fe Sc�ences��, Facu�ty of Natura� Sc�ences��, Imper�a� Co��ege London, S�r 

A�exander F�em�ng Bu��d�ng, London SW7 2AZ, UK
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Aims��� �� �������g��� w������ ��� ������p����g���� �������u� P. entomoph��a 
��� ���������� ������g�� ��������. 

Methods and Results��� �������� p����u����� w�� �������� ��� ��u���g ��� g��w�� 
�� P. entomoph��a �� ��qu��� �u��u���� ��u���g �������� g��w�� ���� �� ���fi���. P. 
entomoph��a p����u���� ��� �� � ������������� �� up �� 115 μM ��u���g g��w�� 
�� ��qu��� �u��u��� ���� ��� p����u����� w�� ��u��� �� �� �ff������ �� �x�g��-�����-
��������� w��� ������ ���������g �� ��� �x�g��-�������� ���ffi����� �����������. P. 
entomoph��a ����� ��� ��u���g �������� ���� ���fi�� g��w�� �� ������ ���p���-

��� �� �� g������ ��pp��x������� �w� ������� ���� ����� ����� �� ��� w��� ��u������ 
�����g���� �������u� Ps��eudomonas�� aerug�nos��a��

Conclusions��� ���� ��u��� �������������� u��qu�������� ���� P. entomoph��a ��� 
���������� ����� p�����g �� ����g ��� ����� �u���� �� �����g���� ��������. 
�u� ����� ��������� ���� ��� p����u����� �� P. entomoph��a �� ��gu������ �� �x�g�� 
������������.

Significance of the Study��� Ps��eudomonas�� entomoph��a w�� �������� �������fi��� 
�� �� ��� ���� p��u��������� ���� ���u����� ������� ���� ����u��� ��������� �� Dro-
s��oph��a me�anogas��ter. ��� ���u����� ������� w���� �������u�� �� ������p����-
g������� �x������ �� ���� �p����� ��� ���g��� u�k��w�. �� ���� ��u��� w� ������-
������ ���� P. entomoph��a p����u��� ����� � ���������� ���������� ��p�������� �� 
���������� p��p������ ���� p����g������� �x������ �� ����� ��������.

Key	words:	cyan�de, Ps��eudomonas��, ��ofi�m

ΑνΑΠΤΥΞΗ λιΠοΣωμιΑΚοΥ βιοΑιΣθΗΤΗΡΑ ΓιΑ ΤΗν ΑνιΧνΕΥΣΗ 
 ΤοΥ ΓΕνοΥΣ MyCOBACTERIUM SPP. ΣΕ βιολοΓιΚΑ ΔΕιΓμΑΤΑ

ΕλΕνΑ Α. μοΥΡΕλΑΤοΥ 1, ΑΡιΣΤιΔΗΣ ΓΕωΡΓοΠοΥλοΣ 1,  
ΕμμΑνοΥΗλ λιΑνΔΡΗΣ 2, μΑΡιΑ ΓΑζοΥλΗ 3, ιωΑννΗΣ 

οιΚονομοΠοΥλοΣ 2, ΚωνΣΤΑνΤινοΣ ΔΕμΕΤζοΣ 1, *

1 Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστιμιόπολις Ζωγράφου, 15771

2 Τμήμα Ζωικών Επιστημών, Τομέας Ανατομίας και Φυσιολογίας,  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11855, Αθήνα, 

3 Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11527, Αθήνα 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον τις επιστημονικής κοινότητας στρέ-
φεται όλο και περισσότερο προς τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας�� καθώς 
προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υλικών και συσκευών με εφαρμο-
γές σε διάφορα πεδία με κυριότερο το πεδίο της υγείας. Τα λιποσώματα είναι 
σφαιρικές κλειστές δομές και σχηματίζονται κατά τη διασπορά φωσφολιπιδίων 
σε περίσσεια υδατικής φάσης. Αποτελούν ελκυστικά βιοαναλυτικά εργαλεία 
κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών της επιφάνειας τους στην οποία μπορούν 
να συνδεθούν βιομόρια αναγνώρισης κυτταρικών στόχων [1]. Τα λιποσώματα 
έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βιοαισθητήρες για την αναγνώριση ειδικών πρω-
τεϊνών ή ���� από διάφορους μικροοργανισμούς [2��3��4��5��6]. Η ερευνητική 
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αυτή προσπάθεια σχετίζεται με την ανάπτυξη βιοαισθητήρα για την εύκολη 
και γρήγορη ανίχνευση του Myco�acter�um �pp. σε βιολογικά δείγματα. Τα λι-
ποσώματα παρασκευάστηκαν από φωσφολιπίδια λεκιθίνης αυγού ������� και 
συνθετική διπαλμιτική φωσφατιδυλογλυκερόλη ����G��. Στο εσωτερικό τους 
εγκλωβίσθηκε σουλφοροδαμίνη Β για την οπτική τους αναγνώριση και ολιγο-
νουκλεοτίδιο τριάντα βάσεων στην επιφάνεια τους�� ειδικό για την ανίχνευση 
του Myco�acter�um �pp.. Η επισήμανση των λιποσωμάτων με το ολιγονουκλε-
οτίδιο έγινε με ενσωμάτωση του συνδέσμου Μ��������� ������� ����� �M��-
��; αντίδραση �-�u����������� 3-����������p��p������ με �������������� στην 
λιπιδική διπλοστοιβάδα και στην συνέχεια μέσω θειοαιθερικού δεσμού �αντί-
δραση M�������� με το ολιγονουκλεοτίδιο. Για την ανάπτυξη του βιοαισθητή-
ρα χρησιμοποιήθηκε σαν στατική φάση νιτροκυτταρίνη πάνω στην οποία είχε 
ακινητοποιηθεί το συμπληρωματικό νουκλεοτίδιο�� η σύνδεση του οποίου με 
το προσδεμένο στην λιποσωμιακή επιφάνεια ολιγονουκλεοτίδιο οδηγούσε σε 
οπτικό σήμα. Κατά την ανάλυση βιολογικού δείγματος η απουσία ή παρουσία 
ολιγονουκλεοτιδίου από Myco�acter�um �pp.. προσδιοριζόταν μέσω της οπτι-
κής αναγνώρισης της πρόσδεσης του λιποσώματος πάνω στην μεμβράνη της 
νιτροκυτταρίνης. Η εξειδίκευση της μεθόδου ελέγχθηκε με την ακινητοποίηση 
στην μεμβράνη νιτροκυτταρίνης μη ειδικού ολιγονουκλεοτιδίου από E. co��. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φυσικών χαρακτηριστικών των λιποσωμάτων που αφορούν στο 
μέγεθος, τον δείκτη πολυδιασποράς και το ζ-δυναμικό καθώς επίσης και το % ποσοστό 
εγκλωβισμού του συνδέσμου Ma�-SA στην εξωτερική λιπιδική διπλοστοιβάδα. Τα αποτελέ-
σματα αφορούν την παρασκευή των λιποσωμάτων με την μέθοδο του λεπτού λιπιδικού υμε-
νίου και της Θερμικής μεθόδου (n = 3).

after	preparation after	lyophilization	and	
reconstitution	

��z� �� �� ζ-p�������� 
��

��z�
 �� �� ζ-p�������� 

� � 

% �� M��-
�� �� ��� 
�x������ 

�����

��p��� fi�� 
���������� 
�������

140��6
± 4��1

0��180
± 0��009

-37��9
± 1��7

120��2 
± 4��5
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± 0��013

-35��5 
± 2��2

15��7 
± 3��1

������g 
�������

166��9
± 31��0

0��140
± 0��052

-18��1
± 5��2

155��7
± 29��1

0��181
± 0��036

-31��8 
± 1��3

11��6 
± 6��5
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DETECTIoN oF MycobacTeriuM spp.  
USING oLIGoNUCLEoTIDE – TAGGED LIPoSoMES

Elena A. Mourelatou 1, Aristidis Georgopoulos 1,  
Emmanouil Liandris2, Maria Gazouli3,  

Ioannis Ikonomopoulos2, Costas Demetzos 1, *

1 Schoo� of Pharmacy, Dept. of Pharmaceut�ca� Techno�ogy Un�vers���ty of Athens��, 
Panep�s��t�m�opo��s�� Zografou 15771, 2Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of An�ma� 
Sc�ence, Dep. of Anatomy – Phys���o�ogy, 11855 Athens��, 3La�oratory of B�o�ogy, Schoo� of 
Med�c�ne, Un�vers���ty of Athens��, 11527 Athens��, Greece, e-ma��:demertzos��@pharm.uoa.gr 

��� �������� �� ������������g� �� ���������g ���� ��� p��� ���������. �� �������-
��g �u���� �� ������������g�’� �pp��������� fi��� p�������� u��. ��p������ ��� 
������������ ���������� ������������� ����� ��u� �� ����� ���g� �������� ���u���� �x-
�������� �u����� ���� ���� ��� ������� �� ������� ��p���� �� ���jug��� w��� � w���� ��-
����� �� �������g������ �������� [1]. ��p������ ���� ���� u���� �� ���������� 
�� � �u���� �� ��u����� ��� ��� ���������� �� �����u� �������g������ [2�� 3�� 4�� 5�� 
6]�� �� ���������g ������ � �p���fi� p������ �� � u��qu� ���� ��qu����. ��� pu�-
p��� �� ���� ��u��� w�� �� ���u����u�� � ��������� ��� ��� ������ ���� ��p��� ���-
������� �� Myco�acter�um �pp. �� �����g���� ���p���. ��� ��������� �������� �� 
��p������ ���� ���������� ������� ��� flu�������� w���� ���u��� ���� �u��������-
����� � [6] ���� �x�������� ���� �� ���g��u��������� �� ������ ������� �p���fi� ��� 
Myco�acter�um s��pp. �� ������ �� ��g ��p�������� ���������g �� ��gg�� ���� ���G�� 
w��� ��� �p���fi� ���g��u����������� � ���k�� [�.�. �M��-����] [7] w�� �����p������� 
���� ����� ��p��� �������. ��� ���g��u��������� w�� ��������� �� ��� ���k���� �� ��� 
�u��� �u����� �� ��p�������� ����ug� � �u�p������� ���� g��up. ���� ��� ��p�-
����� ������g ��� ���g��u��������� p���� w��� ����w��� �� ��g���� upw���� �� 
� ���������u���� �������� ����p. ��� ����p� ���� ��������z��� ���p��������� 
���g��u���������� ���p�u�� z�����. �� ���� ����� ��� �� ���p��������� ��p��-
���� �� ��� �����g���� ���p���� ��� ��p������ ������g ��� ���g��u��������� ����� 
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�� ��� ��p�u�� z���. ��� ���������� �� ��p������ �� ��� ��p�u�� z��� �� ������� 
��u� �� ����� ���� ����� ���� ��� �� qu����fi��� w��� g���-����� ������������� [3]. 
��� �p���fi���� �� ��� ����� �� ���fi����� �� u���g � �������� ����p w���� ����� 
�� ��������� ��qu���� �� ����� �� ��� ��p�u�� z����� [�.�. E. co��]. 

Ta��e 1. Comparat�ve data concern�ng the s���ze, po�yd�s��pers���ty �ndex, z-potent�a� and % 
�ncorporat�on of Ma�-SA �n the outer �ayer of ��pos��omes�� produced w�th �oth methods�� (n = 3).
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± 2��2

15��7 
± 3��1

������g 
�������

166��9
± 31��0

0��140
± 0��052

-18��1
± 5��2

155��7
± 29��1

0��181
± 0��036

-31��8 
± 1��3

11��6 
± 6��5

[1] K. A. Edwards��, A. J. Beaumner, Ta�anta 68 (2006) 1421-1431
[2] S. Park, R. A. Durs��t, Ana�. B�ochem. 280 (2000) 151-158
[3] H. A. Hart�ey, A. J. Beaumner, Ana�. B�oana�. Chem 376 (2003) 319-327
[4] M. B. Es��ch, A.J. Beaumner, R.A. Durs��t, Ana�. Chem. 73 (2001) 3162-3167
[5] S. Ahn-yoon, T. R. DeCory, A. J. Beaumner, R. A. Durs��t, Ana�. Chem. 75 (2003) 2256-2261
[6] S. Ahn-yoon, T. R. DeCory, R. A. Durs��t, Ana�. B�oana�. Chem. 378 (2004) 68-75
[7] E. Kaourma, S. Hatz�anton�ou, A. Georgopou�os��, A. Ko�okour�s��, C. Demetzos��, J. Pharm. 
Pharmaco�. 57 (2005) 527-531

Keywords��: L�pos��ome;��os��ens��or;Myco�acter�um s��s��p..

βΑΚΤΗΡιΑΚΕΣ ΚοινοΤΗΤΕΣ ΣΤο θΑλΑΣΣιο βιοφιλμ ΠοΥ 
ΑνΑΠΤΥΣΣΕΤΑι ΣΕ ΔιΑφοΡΕΤιΚΑ ΤΕΧνΗΤΑ ΥΠοΣΤΡωμΑΤΑ ΣΕ μΕΓΑλΑ 
θΑλΑΣΣιΑ βΑθΗ ΤΗΣ ΑνΑΤολιΚΗΣ μΕΣοΓΕιοΥ
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Στην εργασία αυτήν�� η μέθοδος ��������-����������� ���g���� ���g�� p������-
p���� ��-������ fi�g��p������g χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της κοινοτι-
κής δομής των βακτηριδίων του βιοφίλμ�� τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω σε δια-
φορετικούς τύπους τεχνητών υποστρωμάτων που ποντίστηκαν στην Ελληνική 
περιφερειακή τάφρος ��������� �������� στο Ιόνιο. Η περιοχή αυτή χαρακτηρί-
ζεται ως ακραία ολιγοτροφίκη και η διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ των 
στρωμάτων βαθιών νερών είναι μικρές. Σε σχέση με την μελλοντική πόντιση 
ενός τελεσκόπιου νετρίνο όπως και με την έλλειψη μελετών της ανάπτυξης του 
βίοφιλμ πάνω σε τεχνητών υποστρωμάτων σε μεγάλα θαλάσσία βάθη�� είναι 
σημαντικό να εξεταστούν οι πιθανές παραλλαγές στην δομή των βακτηρίακων 
κοινοτήτων όσον αφορά το βάθος και το υπόστρωμα. Προκειμένου να εξετα-
στή εάν το βάθος ή/και ο τύπος υποστρώματος έχουν επιπτώσεις στο σχηματι-
σμό του βίοφιλμ και τη δομή του από την άποψη των βακτηριακών κοινοτήτων 
στο βαθύβιο βίοφιλμ�� μια καινοτόμος πειραματική συσκευή με πέντε διαφορε-
τικούς τύπους τεχνητών υποστρωμάτων �τιτάνιο�� αλουμίνιο�� γυαλί�� ασβεστόλι-
θος και σχιστόλιθος�� επεκτάθηκε για μια περίοδο έξι μηνών �Μάιος – Οκτ. 2008�� 
σε τέσσερα διαφορετικά βάθη �4500�� 3500�� 2500 και 1500 μέτρα�� στην Ελληνική 
περιφερειακή τάφρος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης �-���� 
στα 1500 μέτρα δίνει μια πρώτη ένδειξη για διαφορές μεταξύ των επιφανειών. 
Συνεπώς η μελέτη δείχνει ότι ο φυσικός χαρακτήρας των επιφανειών έχει πι-
θανές επιπτώσεις στην εγκατάσταση/ανάπτυξη των βακτηριδίων μέσα σε ένα 
βαθύβιο στρώμα ύδατος ο όπως φαίνεται και στις παράκτιες περιοχές. 

λέξεις	κλειδιά:	μεγάλα θαλάσσια βάθη , βίοφιλμ, βακτήρια, T-RFLP
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BACTERIAL CoMMUNITIES IN MARINE BIoFILM GRowING  
oN DIFFERENT ARTIFICIAL SUBSTRATA IN DEEP SEA wATERS  
oF ThE EASTERN MEDITERRANEAN SEA 

Nikoleta Bellou#*, Franciscus Colijn*, Sarropoulou Elena+  
and Evangelos Papathanassiou#

#He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Ins��t�tute of Oceanography (HCMR), 46km  
Athens��-Soun�o, 19013 Ana�ys��s��os��, Athens��, Greece, *Chr�s��t�an A��rechts�� Un�vers���ty of K�e�, 
Res��earch and Techno�ogy Center Wes��tcoas��t (FTZ), Hafentörn 1, 25761 Büs��um, Germany

+ He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Ins��t�tute of Mar�ne B�o�ogy and Genet�cs��, Gournes��, 
Former US Bas��e, Herak��on, Crete, Greece

�� ���� ��u��� ��������-����������� ���g���� ���g�� p������p���� ��-������ fi�-
g��p������g w�� u���� �� �����z� ��� ����u���� ���u��u�� �� �������� g��w��g 
�� ���fi�� ��������� �� ���ff����� ��p�� �� ����fi���� �u������u� ���p������ �� ��� 
����p ��� w����� �� ��� �������� ������ ������� �����. ���� ���� �� ����������z��� 
�� �x����� ���g����p�� ���� ����� ���p����u�� flu��u������ ���w��� ��� ����p-
w���� ������. W��� ��g���� �� ��� �u�u�� ���p������� �� � ��u����� �������p� ���� 
�� up �� ��w ���� � ��w ��u����� ���� ���u���� �� ���fi�� g��w� �� ����fi���� 
�u������� �� ����p ���; �� �� �������� �� �x����� p������� ���������� �� ��� ���-
�u���� ���u��u�� �� �������� �� ���fi��� w��� ��g���� �� ���p�� ���� �u������u�. 
�� ������ �� ���� �� ���p�� ���� ��p� �� �u������u� ��� �ff��� ��� ���fi�� ��������� 
���� ��� ���u��u�� �� ����� �� ��������� ����u������ �� ����p-��� ���fi���� �� ��-
�������� �xp��������� ������� w��� fi�� ���ff����� ��p�� �� ����fi���� �u������u� 
�������� ��u���u��� g������ ��������� ���� ������� w��� ���p������ ��� � ��x ����� 
p������ �M�� �� ������� 2008�� �� ���ff����� ���p��� �4500�� 3500�� 2500 ���� 1500��� 
�� ��� �������� ������. ���� w� p������ p���������� ���u��� �� ��� �������� �� 
�-����-�������p����g����. �� 1500� ���p��� �-���� ����p������ ���ff������� 
����g �u������. ��u� ��������� ���� w����� ��� ���p�� ��� p������� ���u�� �� 
�u������ �ff���� ��� ���������� �� �������� �� ���w� �� ������� �����. 

Keywords: Deep s��ea, ��ofi�m, �acter�a, T-RFLP

βιομΕΤΑΤΡοΠΗ βιομΗΧΑνιΚΗΣ ΓλΥΚΕΡολΗΣ ΣΕ ΤΡιΓλΥΚΕΡιΔιΑ ΠλοΥ-
ΣιΑ ΣΕ Γ-λινολΕνιΚο οΞΥ

Σ. μπέλλου, Α. μακρή, Σ. φάκας και Γ. Αγγελής
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 265 04-GR
e-ma��: George.Agge��s��@upatras��.gr

Η βιομηχανική γλυκερόλη αποτελεί σημαντικό παραπροϊόν της βιομηχανίας 
βιολογικού πετρελαίου ������������� που παράγεται σε ποσοστό 10 % επί του πα-
ραγόμενου προϊόντος. Η διαχείρισή της αποτελεί μείζον πρόβλημα της βιομη-
χανίας ������������ η οποία αναζητά εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησής της. 

Η χρήση της γλυκερόλης ως υποστρώματος αύξησης ελαιογόνων μικροοργα-
νισμών είναι πιθανόν μια σημαντική πρόταση δεδομένου ότι μερικά μικροβια-
κά λιπίδια ����g�� ���� ���� – ����� είναι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 
όπως λ.χ. αυτά που περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λιπίδια αυτά είναι 
περιζήτητα από τη βιομηχανία τροφίμων�� φαρμάκων και καλλυντικών. Εναλ-
λακτικά�� το παραγόμενο μικροβιακό έλαιο μπορεί να μετατραπεί σε ���������� 
ανακυκλώνοντας έτσι τη βιομηχανική γλυκερόλη. Οι ελαιογόνοι μύκητες Tham-
n�d�um e�egans���� Mort�ere��a �s��a�e���na, M. ramann�ana, Mucor s��p. κ.ά. είναι ικανοί 
να μεταβολίζουν τη γλυκερόλη και να συνθέτουν λιπίδια με ενδιαφέρουσα σύ-
σταση. Ο Th. e�egans�� καλλιεργούμενος σε υπόστρωμα με μοναδική πηγή άν-
θρακα βιομηχανική γλυκερόλη παράγει μεγάλες ποσότητες βιομάζας �>20 g/� �� 
που περιέχει λιπίδια σε ποσοστό περίπου 48 %. Η απόδοση της γλυκερόλης σε 
βιομάζα είναι της τάξης του 20 % και η τελική απόδοση σε λίπος 8 %. Τα λιπίδια 
του μύκητα συνίστανται κατά κύριο λόγο από ουδέτερα λιπίδια�� δεδομένου ότι 
το κλάσμα αυτό αντιπροσωπεύει το 80 % του συνολικού ποσοστού των λιπι-
δίων. Το υπόλοιπο ποσοστό καταλαμβάνουν τα γλυκολιπίδια - σφιγγολιπίδια 
�12 %�� και τα φωσφολιπίδια �8 %��. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 
κυτταρικής αύξησης και της επακόλουθης ελαιογένεσης�� τόσο η αναλογία των 
λιπιδιακών κλασμάτων�� όσο και η σύστασή τους σε λιπαρά οξέα�� μεταβάλλεται�� 
το ελαϊκό είναι το κυρίαρχο λιπαρό οξύ�� με ποσοστό 38-44 %�� επί του συνόλου 
των λιπαρών οξέων. Αξιοσημείωτη είναι η συγκέντρωση γ-λινολενικού �λιπα-
ρού οξέος σημαντικού λόγω της αντικαρκινικής δράσης του�� που αντιπροσω-
πεύει ποσοστό 8-9 % επί των παραγόμενων λιπαρών οξέων. 

λέξεις	κλειδιά:	μικροβιακά λιπίδια, βιομηχανική γλυκερόλη, Th. e�egans��, γ- λινολενικό οξύ.
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BIoCoNVERSIoN oR RAw GLyCERoL INTo TRIACyLGLyCERoLS  
RICh IN Γ- LINoLENIC ACID

S. Bellou, A. Makri, S. Fakas and G. Aggelis 
D�v�s���on of Genet�cs��, Ce�� and Deve�opment B�o�ogy,

Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Patras��, 26504, Patras��-GR
e-ma��: George.Agge��s��@upatras��.gr

G������� �� ��� p�����p�� ��-p����u�� �� ��� ���������� p����u����� u���� ���� ��p-
������� 10 % �� ��� p����u���� ���������� ���� ��������� ��� ������z����� �� �� ��j�� 
����u������ ��p�������. ��� ��p������� �� ��w g������� �� ������ �u������� �� 
������� �����������g���� �pp��������� �� �� ����������� ����� ��� ��w g������� ���-
���z�����. 

U���g ��w g������� �� ������ �u������� ��� ����g���u� �������g������ �� p���-
���� �� ��p������ �pp���������� �� ���� ���g�� ���� ���� ������� ��g� p��p������� 
�� p���u����u������ ����� ������. �u�� ��p���� ���� g���� ���������� p�������u����� 
���� �������� ��p�������. �����w����� ��w g������� ��� �� ��������� �� ��� p��-
��u���� ��������� ��� ��� �� ���������� �� ����������. ������� ����g���u� �u�g��� 
�u�� �� Thamn�d�um e�egans��, Mort�ere��a �s��a�e���na, M. ramann�ana, Mucor s��p. ��� 
��� ���� �� ���u�u���� ��g��fi���� qu�������� �� ��p���� �� ��������z��g g�������. 
Th. e�egans�� p��������� �����k���� g��w�� �>20 g/��� �� ��w g������� u���� �� ���� 
������ �u������� w���� ��g��fi���� ��� qu�������� w��� ���u�u������ ������� ��� 
�u�g�� ������� �48 %�� w�/w� ��� �� ���� ���������. ��� ������� ���� ��� ��� ������ �� 
��w g������� w��� 20% ���� 8 %�� ���p��������. ��� 80 % �� ����� ��������� ��p��� 
w��� ��u���� g���������� ������� �������g���������� w���� g������p���� p�u� �p���-
g���p���� �12 %�� ���� p���p����p���� �8 %�� w��� ��� ����� ���p������ �� ��p��� 
p����u����. �����ug� ��p��� ��������� ������� �� ���u���� �������� p��p������� ���� 
����� ����� p��fi�� ��u���g ��������� g��w���� ��� ��������� ����� ����� w�� ����� 
����� �38-44 % �� ����� ����� ��������. ��� ������������� �� γ- ��������� ����� ����� �� 
�� ��p������ ����� ����� ��u� �� ��� ���������� p��p�������� w�� ���� �����k���� 
�8-9 %��. 

Keywords:	s���ng�e ce�� o��s��, raw g�ycero�, Th. e�egans��, γ- ��no�en�c ac�d. 

ΕΠιΔΡΑΣΗ φΑινολιΚων οΥΣιων ΑΠο φΥΤΑ ΣΤΗν ΠΑΡΕμΠοΔιΣΗ, 
ΑΔΡΑνοΠοιΗΣΗ ΚΑι ΤΡΑΥμΑΤιΣμο ΠΑθοΓονων βΑΚΤΗΡιων Των 
ΤΡοφιμων

ιωάννης Σ. μποζιάρης
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φυτόκο 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος, �oz�ar�s��@uth.gr 

Φυσικά φυτικά εκχυλίσματα από τα φυτά F���pendu�a u�mar�a �φιλιπεντούλα�� και 
Pe�argon�um purpureum �αρμπαρόριζα�� περιέχουν πλήθος φαινολικών ουσιών 
τα οποία επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση. � αντιμικροβιακή τους δράση 
σε εργαστηριακούς θρεπτικούς ζωμούς έδειξε ότι τα G��� αρνητικά είναι πιο 
ανθεκτικά από τα G��� θετικά βακτήρια. Οξίνηση του θρεπτικού ζωμού με γα-
λακτικό οξύ αυξάνει την αντιμικροβιακή δράση των εκχυλισμάτων. Ο βακτη-
ριακός τραυματισμός�� με την έννοια της βλάβης της εξωτερικής κυτταρικής 
μεμβράνης�� αυξάνει την διαπερατότητά της και καθιστά τα G��� αρνητικά βα-
κτήρια ευαίσθητα στην αντιμικροβιακή δράση των φαινολικών ουσιών.

λέξεις	κλειδιά:	εκχύλισμα φυτών, φαινολικές, φυσικά αντιμικροβιακά, παθογόνα τροφίμων

EFFECT oF PLANT EXTRACT PhENoLIC CoMPoUNDS oN INhIBITIoN, 
INJURy AND INACTIVATIoN oF FooD-BoRNE BACTERIAL PAThoGENS

Ioannis S. Boziaris
Dept of Ichthyo�ogy and Aquat�c Env�ronment, Un�vers���ty of Thes��s��a�y, F�tokou, 38446, N. 

Ion�a, Vo�os��, Greece, �oz�ar�s��@uth.gr 

���u��� �x������ ���� p����� �u�� u� F���pendu�a u�mar�a ���� Pe�argon�um pur-
pureum �������� � ������� �� p������� ���p�u���� w���� ������������ ��-
����������� ��������. ������������� �ffi���� ������� �� ������ ���w��� ���� G��� 
��g����� ��� ���� ��������� ���p����� �� G��� p������� ��������. ������fi������ 
�� ������g ����� u���g ������ ����� ��������� ������������� �������� �� ��� �x������. 
��������� ��ju�� �� ���� �� �u��� �������� �����g� �������� �u��� ���-
����� p����������� ���� �������� G��� ��g����� �������� ���� �u���p����� �� 
��� ������������� �������� �� p������� ���p�u����. 

Keywords��: p�ant extract, pheno��c, natura� ant�m�cro��a�, food-�orne pathogens��
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μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΚΑι ΠΕΡιβΑλλονΤιΚΑ ΠΡοβλΗμΑΤΑ

Κώστας μπούρτζης
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, Ελλάδα 

Ο Μικροβιακός Κόσμος αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομάζας και της 
βιοποικιλότητας πάνω στη γη. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι απο 
1030 μικροοργανισμοί ενώ το ίδιο το ανθρώπινο σώμα έχει 10 φορές περισσό-
τερα βακτηριακά απ’ ότι ανθρώπινα κύτταρα. Τα μικρόβια θεωρούνται ως οι 
πλέον επιτυχημένες�� οικολογικά και εξελικτικά�� μορφές ζωής στον πλανήτη μας 
καθώς απαντούν και στα πιο ακραία περιβάλλοντα στη γη. Επίσης�� ελέγχουν 
και διατηρούν όλους τους σημαντικούς βιογεωχημικούς και μεταβολικούς 
κύκλους στο περιβάλλον μας �όπως τον κύκλο του Άνθρακα�� του Αζώτου�� του 
�είου�� του Φωσφόρου�� του Οξυγόνου�� του Σιδήρου κ.λπ.��. Οι μικροοργανισμοί 
είναι οι πρώτοι κάτοικοι της γης�� αφού θεωρείται ότι εμφανίστηκαν 3��8 δισε-
κατομμύρια χρόνια πριν και ως εκ τούτου κατέχουν όλα τα μυστικά για την 
προέλευση της ζωής. Ωστόσο�� μόλις πρόσφατα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η 
έρευνα και η κατανόηση της Μικροβιακής Βιολογίας και Οικολογίας μπορεί να 
παίξει καταλυτικό ρόλο για την οικονομία και την κοινωνία αφού οι εφαρμογές 
και τα πιθανά οφέλη επεκτείνονται σε θεμελιώδεις τομείς όπως: �α�� η παραγωγή 
ενέργειας�� �β�� γεωργία�� τρόφιμα και υδατοκαλλιέργειες���� �γ�� ανθρώπινη υγεία�� 
�δ�� βιοτεχνολογία και �ε�� εξυγίανση και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Όλοι μας είμαστε γνώστες των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση και εί-
ναι αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος. 
Στην παρούσα εργασία�� θα παρουσιαστούν μερικά από αυτά τα προβλήματα 
που χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης τονίζοντας ότι η μελέτη και ο χαρακτη-
ρισμός του ανεξερεύνητου Εθνικού Μικροβιακού Πλούτου μπορεί να αποτελέ-
σει τη βάση βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων επίλυσης αυτών των προβλημά-
των για την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων της χώρας μας. 

λέξεις	κλειδιά: ΜικροΒιόΚοσμος, Μικροβιακή Βιολογία και Οικολογία, Περιβάλλον	

MICRooRGANISMS AND ENVIRoNMENTAL PRoBLEMS AND ENVIRoNMENTAL PRoBLEMSAND ENVIRoNMENTAL PRoBLEMS ENVIRoNMENTAL PRoBLEMSENVIRoNMENTAL PRoBLEMS PRoBLEMSPRoBLEMS

Kostas Bourtzis
Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management,  

Un�vers���ty of Ioann�na, 2 Sefer� St., Agr�n�o, T.K. 30100, Greece

��� M�������� W����� �������u��� ��� ���g�� p��� �� ������� ���� ������������� �� 
������. �� �� ���������� ���� ���� 1030 �������g������ ��� p������ �� ��� �������� 
w���� ��� �u��� ����� ��� 10 ����� ���� ��������� ���� �u��� �����. ��� ��-
������ ��� ������������ �� ��� ���� �u������u� ����� �� ������ �� �����g���� ���� 
����u������� ������� ����� ���� ��� ��g��� ��u������ �� ��� ������������ ����u����g 
�x����� ������������. ���� ������� ���� �������� ��� ��p������ ���g�������-
��� ���� ��������� ������ �� ��� ����������� ��.g. ��� ������ �� �������� �����-
g���� �u�p�u��� p���p����� �x�g���� ������ ���.��. ��� �������g������ ��� ��� fi��� 
���������� �� �u� p�����; ���� �������� 3��8 ������� �� ����� �g� ���� �����qu������� 
���� ������� ��fl��� ��� ������� �� ��� ���g�� �� ����. ��w������ w� ���� ju�� �����-
��� ��������g ���� ��� �������� ���� ��� ����p u�������������g �� M�������� �����g� 
���� ������g� ��� p��� ��������� ���� ��� ��� ������� ���� �u��� ����������� ����� 
��� �pp��������� ���� ��� p�������� ����fi�� �����g ���� �u�� k��w����g� ��� 
p��� � ��������� ���� �� �u���������� ������� ��: ���� ��� p����u����� �� ����g��� ���� 
�g���u��u���� ����� ����g����� ���� �qu��u��u���� ���� �u��� �������� ����� �������-
����g� ���� ���� �������������� ���� ������������� ����g�����. 

W� ��� ��� �w��� �� ��� ��j�� ������������� p������� ���� �u� p����� �����. 
�u� ��u���� �� �� �x��p���� ���� �� ����������� w��� ������ p������� �� ��� ��-
����������� p���u����. �� ��� p������ w��k�� ������� �� ����� p������� w��� �� 
p���������; p������� w���� �������� ���������� ������. �� w��� ���� �� p������� 
�u� ���� ��� ��u��� ���� ��� ����������z����� �� ��� �� ��� “U��xp������ �������� 
M�������� W�����” ��� �������u�� ��� ���� �� �����������g���� �pp������� ��� 
��� p��������� �� ��� ����������� ���� ��� p�pu������ �� �u� ��u����. 

Key Words:	Words:Words:: M�kroB�oKos��mos��, M�cro��a� B�o�ogy and Eco�ogy, Env�ronmentM�kroB�oKos��mos��, M�cro��a� B�o�ogy and Eco�ogy, Env�ronment, M�cro��a� B�o�ogy and Eco�ogy, Env�ronmentM�cro��a� B�o�ogy and Eco�ogy, Env�ronment, Env�ronmentEnv�ronment	

μιΚΡοβιΑΚΗ ΠοιΚιλοΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠοβλΗΤΑ ΕλΑιοΥΡΓιΑΣ

Σπυρίδων ντούγιας και Γιώργος I. ζερβάκης 
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Καλαμάτας, Λακωνικής 87, 24100 Καλαμάτα

Τα υγρά απόβλητα ελαιουργίας �ΥΑΕ�� ρυπαίνουν υδατικά και χερσαία οικοσυ-
στήματα περιοχών της Μεσογείου εξαιτίας του υψηλού οργανικού φορτίου 
�πλούσιο σε φαινολικά και λιπαρά συστατικά�� και της αυξημένης αλατότητάς 
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τους. Η αντικατάσταση σημαντικού αριθμού φυγοκεντρικών διαχωριστήρων 
τριών-φάσεων με αντίστοιχους δύο-φάσεων�� η οποία αποσκοπούσε στη μεί-
ωση του όγκου των ΥΑΕ�� οδήγησε στην παραγωγή ενός νέου ημίρρευστου 
αποβλήτου�� του ελαιοπυρηνολύματος �“��p���uj�”���� που όμως παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση του. Η προσθήκη �������2 αποτελεί μία 
συνηθισμένη πρακτική για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάθεσης του ελαι-
οπυρηνολύματος�� η οποία παράγει ένα δευτερογενές αλκαλικό απόβλητο �αλ-
καλικό ελαιοπυρηνόλυμα��.

Η απομόνωση και αξιολόγηση μικροοργανισμών από ΥΑΕ και ελαιοπυρηνόλυ-
μα οδήγησε στην ταυτοποίηση νέων ειδών ζυμών που βιοαποδομούν τα από-
βλητα ελαιουργίας μειώνοντας τη φυτοτοξικότητα έως 17 φορές�� το φαινολικό 
φορτίο έως 43% ή/και το χρώμα κατά 85%.

Η μικροβιολογική μελέτη του αλκαλικού ελαιοπυρηνολύματος στο εργαστή-
ριο μας είχε ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό τουλάχιστον οκτώ νέων βα-
κτηριακών ομάδων. Οι πλειονότητα των στελεχών που απομονώθηκαν ήταν 
αλοανθεκτικά βασεόφιλα�� ή αλοανθεκτικά ή/και βασεοανθεκτικά βακτήρια 
�Res��. M�cro��o�. 157�� 376-385��. Το μοναδικό μη-αλοανθεκτικό�� μη-βασεοανθε-
κτικό στέλεχος που απομονώθηκε είναι το βακτήριο O��v��acter s���t�ens���s�� g��. 
���.�� �p. ���.�� που αποτελεί το τυπικό είδος ενός νέου γένους της οικογένειας 
Sph�ngo�acter�aceae �Int. J. Sys��t. Evo�. M�cro��o�. 57�� 398-404��. Ο χαρακτηρισμός 
στελεχών βακτηρίων προερχόμενων από αλκαλικό ελαιοπυρηνόλυμα οδήγησε 
στην περιγραφή του νέου γένους Ha�ota�ea�� ενώ εξέταση της δευτεροταγούς 
δομής των γονιδίων 16� ���� των μελών της Ha�omonadaceae επέτρεψε την 
τοποθέτηση του Ha�ota�ea εντός της οικογένειας�� καθώς και στην αναθεώρη-
ση των κριτηρίων ταξινόμησης των μελών της �Int. J. Sys��t. Evo�. M�cro��o�. 57�� 
1975-1983��. Το Ha�ota�ea a�ka���enta �p. ���. αποτελεί το πλέον οσμοανθεκτικό 
βακτήριο που είναι γνωστό�� καθώς μπορεί να αναπτύσσεται σε συγκεντρώσεις 
45% και 60% w/� γλυκόζης και μαλτόζης αντίστοιχα. Η χρήση των ακραιόφι-
λων αυτών μικροοργανισμών σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές αξιολογήθηκε ως 
προς την ικανότητα τους να μειώνουν το τοξικό φορτίο των αποβλήτων ελαι-
ουργίας.

λέξεις-κλειδιά:	ακραιόφιλα; οσμοανθεκτικό; απόβλητα ελαιουργίας.

 MICRoBIAL DIVERSITy IN oLIVE MILL wASTES

Spyridon Ntougias and Georgios I. zervakis
Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Foundat�on, Ins��t�tute  
of Ka�amata, Lakon�k�s�� 87, 24100 Ka�amata, Greece.

����� ���� w����w����� ��MW�� p���u�� �qu���� ���� ����������� ���������� �� ��� 
M������������� ������ ��u� �� ����� ��g� ��g���� ����� ����� �� p���p�������� ���� 
��p������ ���� ���������� ��������. � ��p�������� �� ��� �����-p���� w��� �w�-p���� 
���������� ��� ���� ����p���� �� ����u�� �fflu��� ���u�� p����u���g � �����u� 
��u��g�-��k� ��-p����u�� �“��p���uj�”���� w������ ��w������ �� ���� ������� �� ���-
�g�. ��� ���������� �� �������2 �� ��p���uj� �� � ������ p������� �� ������� ����-
p���� p������� ���� g�������� � ���������� ��k����� w���� ��� w���� w� �����-
��u���� ��� ���� “��k����� ��p���uj�”.

M���������g���� ���������� �� ���� �MW ���� ��p���uj� w�� p��������� �� 
��������g �����g���u� ����������. ����� �������� w���� �ff�������� �����x�fi��� ��� 
�����-��� w����� �� ����������g p������x����� up �� 17-������� p������� ������� up 
�� 43% ����/�� ��� ����� �� �MW up �� 85%�� w��� �������fi��� ���� ��������������.

M��������� ��� ����������g� �� ��k����� ��p���uj� w�� �x��������� ��u������ �� 
�u� ���������� ���u����g �� ��� �������fi������ �� �� ����� ��g�� ����� p����g�-
����� ���k�g�� ����g Bacter�a. ��� ��j����� �� �������� w��� ������������ ��-
k���p������� �� ��������� �� �x����� ������������ ����/�� ��k����������� �������� 
�Res��. M�cro��o�. 157�� 376-385��; ��� ���� ���-������������ ���� ���-��k����������� 
�������u� ��������� w�� O��v��acter s���t�ens���s�� g��. ���.�� �p. ���.�� w����� ��� ���-
��� Sph�ngo�acter�aceae �Int. J. Sys��t. Evo�. M�cro��o�. 57�� 398-404��. ��x��������� �� 
��k����� ��p���uj� ���������� ���� ���u����� �� ��� �������p���� �� ��� ��w g��u� 
Ha�ota�ea�� w���� � ������g����� �� ��� �������p���� 16� ���� ��g���u�� ������-
��������� p��������� ��� ����������� �� Ha�omonadaceae ���� ��� p�������� �� 
Ha�ota�ea ���� ���� ������ �Int. J. Sys��t. Evo�. M�cro��o�. 57�� 1975-1983��. Ha�ota�ea 
a�ka���enta �p. ���. �� ��� ���� ������������ �������u� ���� �������fi����� g��w��g 
�� �������������� �� 45% ���� 60% w/� g�u���� ���� ������� ���p��������. ��� 
�����������g���� p�������� �� ����� �x�����p������� �� ����� w����� ��������-
���� �g������ w�� ��������� �� �������g����g ����� �ffi������ �� ���g����� �����x�� 
���p�u����. 

Keywords:	Extremoph��es��; os��moto�erant; o��ve was��tes��.
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ΣΥμβίωΣΗ��� ΕΠιΣΤΗμονιΚή ΣΥνύΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚλινοΥΣών 
ΕΠιΣΤΗμών (NANo-NANo--BIo--INFo-C-CCoGNI SCIENCE) ΓιΑ ΤΗν ΣΥνΕΧή) ΓιΑ ΤΗν ΣΥνΕΧή 
ΕΚΤίμΗΣΗ ΤΗΣ ΠοιόΤΗΤΑΣ ΚΑι ΑΣφάλΕιΑΣ ΤοΥ ΚΡΈΑΤοΣ  
ΚΑΤά ΤΗν ΔιάΡΚΕιΑ ΤΗΣ ΑΠοθήΚΕΥΣΗΣ ΚΑι ΔιΑνομήΣ ΤοΥ 
 ΣΤΗν ΕΥΡωΠΑϊΚή ΕνωΣΗ

νυχάς Γ-ι. 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας 

Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συμβίωση» συνεργάζονται 14 εταίροι από 6 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης �� τις Η.Π.Α. και τη Νέα Ζηλανδία με σκοπό  τη με-
λέτη της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος.  Κύριος στόχος του προγράμ-
ματος είναι η αναγνώριση και η ποσοτική αξιολόγηση εύχρηστων χημικών�� 
βιοχημικών και μοριακών δεικτών καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας τους 
στον προσδιορισμό της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Για την πραγ-
ματοποίηση των στόχων θα εφαρμοστεί ένα πολυτομεακό σύστημα ευρείας 
προσέγγισης βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες �βιοπληροφορική�� νανο-
τεχνολογία�� μαθηματικά μοντέλα�� με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την 
ασφάλεια του κρέατος. Η γνώση αυτή θα μεταφραστεί σε πρακτικούς δείκτες 
και εύχρηστα μέσα προσδιορισμού της ασφάλειας και ποιότητας.   Στις βασικές 
επιδιώξεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται ���� η ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος��� η ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος�� η ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος 
αξιοπιστίας εύχρηστων χημικών/βιοχημικών μεθόδων �π.χ. βιο-αισθητήρες�� 
φθορισμός�� ��-���� και μοριακών μεθόδων �μικροσυστοιχίες ������� ����� η ανάπτυ-
ξη κατάλληλης λογισμικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και την ενοποίηση 
δεδομένων��  ������ η εφαρμογή πολυπαραγοντικών στατιστικών μεθόδων και μη-
χανικής εκμάθησης �νευρωνικά δίκτυα�� ασαφής λογική�� γενετικοί αλγόριθμοι���� 
����� η ενσωμάτωση των αισθητήρων και της πλατφόρμας πληροφοριών για την 
ανάπτυξη συστήματος αυτόματης μετατροπής δεδομένων που συλλέγονται 
από δείγματα σε «διάγνωση» της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Το σχέ-
διο υλοποίησης των ανωτέρω στόχων οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες: 

1. Μικροβιακός χαρακτηρισμός και περιγραφή των κύριων μεταβολικών και 
μοριακών προτύπων των αλλοιογόνων βακτηρίων 

2. Ανάπτυξη εύχρηστου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης 
και ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος

3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την απλή�� αποτελεσματική και οικονομική αξι-
ολόγηση της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος στην βιομηχανία με την 

βοήθεια νέων δεικτών ποιότητας και ασφάλειας βασισμένων στην ανίχνευση 
μεταβολιτών από απλούς αισθητήρες�� όπως καθορίζονται από φιλικό προς τον 
χρήστη λογισμικό που διευκολύνει την πρακτική χρήση των αναπτυσσόμενων 
μεθόδων 

Παρέχοντας πρακτικούς δείκτες/ μέσα ανίχνευσης αλλά και  θεμελιώδη  γνώ-
ση  σε θέματα αλλοίωσης του κρέατος και των σχετιζόμενων κινδύνων το Πρό-
γραμμα θα ωφελήσει σημαντικά  την Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων ενώ 
παράλληλα θα συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας.

SCIENTIFIC SyNERGISM oF NANo-BIo-INFo-CoGNI SCIENCE FoR 
AN INTEGRATED SySTEM To MoNIToR MEAT qUALITy AND SAFETy 
DURING PRoDUCTIoN, SToRAGE, AND DISTRIBUTIoN IN ThE EU

Nychas, G-J.
La�oratory of M�cro��o�ogy & B�otechno�ogy of Foods��,  

Agr�cu�tur�a Un�ver�s��ty of Athens��, Iera odos�� 75, Athens�� 11855

��� ��M������-��U p��j��� w��� ����g ��g����� 14 p������� ���� 6 ��U ��u������ 
�p�u� ��� ���� ���� �Z ���� U��� �� ��u��� ���� ������ & qu�����. ��� ������� ��� 
�� �� ��������� ���� qu������������ ����u��� p�������� ���� ���� �� u�� ���������� 
����������� ���� �����u��� �������� ���� ��������� ����� �pp���������� �� qu����� 
�������� ��� ���p������ �� ���� ������ ���� qu�����. ��� p��j��� w��� �pp�� � �u�-
��������p������ ������-w���� �pp����� ������g �� ������g��g ��������g��� ����-
������������� ������������g��� ���������g�� �� ������ k��w����g� ��� ���� ������ 
���� w��� �� ����������� ���� ���p�� �������� ���� p�������� ����������� �� qu����� 
���� ������. ��� ���� ��j������� ��� ���� �� �������p ����/�� ��������� ���� �� u�� 
��������/����������� �������� ��.g. ������������ flu����������� ��-������ �����u-
��� �������� ���� ��������������� ����� �� �������p � �u������ ����w��� p������� ��� 
����� ������g ���� ����g�������� ������ �� �pp�� �u���������� ����������� �������� ���� 
������� �������g ���u��� ���w��k��� �uzz� ��g���� g������ ��g��������� �� ��������� 
���u�� �u���p�� ���p�u��� qu����� ���������� ����� ����g������ �� ��� ������� ���� 
����������� p������� ���� �������p���� �� � ������ �� �u����������� ��������� 
����� ��qu����� ���� � ���p�� ���� � “����g�����” �� ���� ������ ���� qu�����. ��� 
p��j��� p��� �����g���� �� ���� ����� ��j������� ���p����� 3 p������: 1 M�������� 
����u� ���� ��j�� ����������� ���� �����u��� p��fi���g �� �p����g� �������� 2 
������p���� �� �� ���� �� u�� ����g������ ������ �� ������� ���� ������ ���� 
qu����� 3 ������p���� �� p�������� ��� ���p���� �ff������ ���� ����p ����u����� 
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�� ���� qu����� ���� ������ �� ����u������ ������ �� ��w �������� �� qu����� ���� 
������ ������g �� ���������� �� ����������� �� ���p�� ��������� ������� �� u��� 
��������� ����w��� ���� ����������� p�������� u�� �� ��� �������p��� ��������. ��� 
p��j��� w��� �� �� ����fi� �� ��� ��U ���� ����u������ p��������g u���u� ����� ���� 
�u���������� k��w����g� �� ��� �p����g� ���� ��z����. �� w��� ���� ��p��� �� ��� 
�������� ���� ����������� ����u������.

μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΣΤΑ ΤΡοφιμΑ ΚΑι ΚΤΗνοΤΡοφιΑ

νυχάς Γεώργιος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων , Ιερα Οδος 75, Αθήνα 11855

Είναι γνωστό ότι τα οικοσυστήματα αποτελούνται  από το περιβάλλον και τους 
οργανισμούς που ζουν μέσα σ’ αυτά. Στα φυσικά οικοσυστήματα�� όπως το έδα-
φος�� το νερό και τα οργανικά απόβλητα�� οι ενδημούντες μικροοργανισμοί είναι 
εκτεθειμένοι σε ένα ευρύ φάσμα  συνθηκών π.χ. θερμοκρασία�� υγρασία�� το p���p����� 
οριακά θρεπτικά συστατικά�� που καθορίζουν τόσο το ρυθμό ανάπτυξής τους 
όσο και αυτή καθ’ αυτή την επιλογή τους. Στην κλασσική εργασία των M����� &M����� & & 
��g��� �1965�� η ιδέα ότι τα τρόφιμο αποτελεί επίσης οικοσύστημα �������������� �1965�� η ιδέα ότι τα τρόφιμο αποτελεί επίσης οικοσύστημα ������������������������������� 
αποτέλεσε ίσως το πρωτεύοντα  άξονα για την ανάπτυξη της  Μικροβιολογίας 
Τροφίμων τουλάχιστον τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η σημασία της ιδέας αυτής 
είναι τόσο πολύ σημαντική ώστε η Διεθνής Επιτροπή για τις Μικροβιολογικές 
Προδιαγραφές των Τροφίμων �������������� ���������� �� M�������� �p���-������������� ���������� �� M�������� �p���- ���������� �� M�������� �p���-���������� �� M�������� �p���- �� M�������� �p���-�� M�������� �p���- M�������� �p���-M�������� �p���- �p���-�p���-
fi������� ��� �������� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή ��� �������� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή��� �������� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή �������� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή�������� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή�� επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε�� ως τίτλο “Η Μικροβιακή 
Οικολογία των Τροφίμων- ��� M�������� ������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο����� M�������� ������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο�� M�������� ������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο��M�������� ������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο�� ������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο��������g� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο�� �� ������”�� και το οποίο �βιβλίο���� ������”�� και το οποίο �βιβλίο�� ������”�� και το οποίο �βιβλίο��������”�� και το οποίο �βιβλίο��”�� και το οποίο �βιβλίο�� 
αναφερόταν αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ζωή και το 
θάνατο των μικροοργανισμών στα τρόφιμα - ������� �ff�����g ���� ���� ������������ �ff�����g ���� ���� ����� �ff�����g ���� ���� ������ff�����g ���� ���� ����� ���� ���� ��������� ���� ����� ���� ��������� ����� ���������� 
�� M������g������ ���� ����� ��������������. M������g������ ���� ����� ��������������.M������g������ ���� ����� ��������������. ���� ����� ��������������.���� ����� ��������������. ����� ��������������.����� ��������������. ��������������.��������������.��. 

Τα τρόφιμα αποτελούνται από διακριτά η ‘διαχεόμενα’ μικροπεριβάλλοντα �βι-
οθέσεις�� ταυτόχρονα�� στα οποία οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν εκείνες τις 
στρατηγικές που τους επιτρέπει να  επιβιώνουν ή να αυξάνονται.   Η μελέτη 
αφενός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικό- χημικών�� δομικών πλευρών 
της βιοθέσης του ειδικού μικροβιακού πληθυσμού που βρίσκεται σ’ αυτή�� και 
αφετέρου η κατανόηση των μικροβιακών στρατηγιών είναι θεμελιώδους σημα-
σίας. Και αυτό γιατί μας οδηγεί  δια μέσου των τεχνολογιών αιχμής  �-������� ���-������� ���-�� ���-���-
���� �����g��� βιο-χημεία�� Επιστήμης δικτύων ����w��k ����������� Νανοτεχνολο- �����g��� βιο-χημεία�� Επιστήμης δικτύων ����w��k ����������� Νανοτεχνολο-�����g��� βιο-χημεία�� Επιστήμης δικτύων ����w��k ����������� Νανοτεχνολο-�� βιο-χημεία�� Επιστήμης δικτύων ����w��k ����������� Νανοτεχνολο-���w��k ����������� Νανοτεχνολο- ����������� Νανοτεχνολο-����������� Νανοτεχνολο-���� Νανοτεχνολο-

γία κτλ�� στην ανάπτυξη σύγχρονων μέσων ή μεθόδων �π.χ. μοριακών διαγνω-
στικών�� βιοπληροφορική�� μαθηματικά μοντέλα κτλ�� στην ανάπτυξη�� βελτίωση 
και ασφαλέστερη παραγωγή και διακίνηση προϊόντων υψηλής προστιθεμένης 
αξίας �συμβατικά�� λειτουργικά�� παραδοσιακά τρόφιμα�� προϊόντα  κτλ���� με απώ-
τερο σκοπό την βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και των ζώων. 

Key	words; food m�cro��a� eco�ogy, food m�cro��o�ogy, 

Mos��s��e�, D.A.A. and Ingram, M. (1955) The phys���o�ogy of the m�cro��a� s��po��age of foods��. 
Journa� of App��ed  Bacter�o�ogy,  18, 232-268.

 MICRooRGANISMS IN FooD AND ANIMAL hUSBANDRy IN FooD AND ANIMAL hUSBANDRyIN FooD AND ANIMAL hUSBANDRy FooD AND ANIMAL hUSBANDRyFooD AND ANIMAL hUSBANDRy 

George-John E. Nychas 
Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Food Sc�ence & Techno�ogy, La�oratory of 

M�cro��o�ogy & B�otechno�ogy of Foods��, Iera Odos�� 75, 118 55, Athens��, Greece

����������� ��� ���p����� �� �������g������ ��g����� w��� ����� p������� ��-
���������. �� ���u��� ������������ �u�� �� ������ w���� ���� ��g���� w������ �����-
���� ���������� ���� ��������� ��� ������������ �� ������� ������� ����u����g ���-
p����u���� �����u���� p� ���� �������g �u�������. �� ��� ������� ��u��� �� M����� & & 
��g��� �1965���� ����� ����������g� w�� ������������ �� �� � ����� �� �����g��� � �1965���� ����� ����������g� w�� ������������ �� �� � ����� �� �����g��� ����� ����������g� w�� ������������ �� �� � ����� �� �����g��� � 
�����p� ���� ��� p��������� ���� ��� ������ ���� p������� �� ��� ������p���� �� ��� 
���� ���������.  

��� ��p������� �� ���� �����p� ���� ��� ������������� ���������� �� M����- ���������� �� M����-���������� �� M����- �� M����-�� M����- M����-M����-
���� �p���fi������� ��� ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������” �p���fi������� ��� ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������”�p���fi������� ��� ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������” ��� ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������”��� ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������” ������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������”������ �� pu����� ��� “��� M�������� ������g� �� ������” 
�������g w��� ��� “������� �ff�����g ���� ���� ����� �� M������g������ ���� ����� �ff�����g ���� ���� ����� �� M������g������ ���� ������ff�����g ���� ���� ����� �� M������g������ ���� ����� ���� ���� ����� �� M������g������ ���� ��������� ���� ����� �� M������g������ ���� ����� ���� ����� �� M������g������ ���� ��������� ����� �� M������g������ ���� ����� ����� �� M������g������ ���� ���������� �� M������g������ ���� ����� �� M������g������ ���� ������� M������g������ ���� ����� M������g������ ���� �����M������g������ ���� ����� ���� ��������� ����� ���������� 
������������”. �� � �����qu���� �� ���� �pp����� ������ ��� ������������ �� ���� 
���� ��������� ����/�� g�������� ‘������’�� �� w���� �������g������ ��� �������p 
������g��� �������g ���� �� �u����� �� g��w.     

U�������������g ��� ������������ ���u����g ���w��� ��� p��������� �������� �� 
���u��u��� ���p������ �� ����� ���� ��� ��������� ������������� �� w��� �� ��� 
������g��� ���� �������� �������p �� ��p� w��� ����� �������� ����������� �� �u�-
��������� �� ����� ����������g�.   

�� u���g ���������� ��������g��� ��.�. -������� ������� �����g��� ����������������.�. -������� ������� �����g��� ��������������������� ������� �����g��� ���������������� ������� �����g��� ��������������������� �����g��� �������������� �����g��� �������������������g��� ���������������� ������������������������������ 
���w��k ��������� ������������g� ����� ������� ����� ����/�� ����������g��� ����� ������� ����� ����/�� ����������g����� ������� ����� ����/�� ����������g��� ������� ����� ����/�� ����������g��� 
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��.g. �����u��� ����g��������� ���������������� ������������ ��������� ��� ������-
�p��� ���� w��� ��p���� ������ �� ��� p����u����� ���� ��������u���� �� ��g� ���u-
���� p����u��� ��������������� �u���������� ������������ �������� ��w����� � ������ 
qu����� ���� w������ ��� p��p�� ���� �������. 

Key	words; food m�cro��a� eco�ogy, food m�cro��o�ogy 
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ΠΑΡοΥΣιΑΣΗ Των ΕΡΕΥνΗΤιΚων ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤων ΤοΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡιοΥ 
βιοΤΕΧνολοΓιΑΣ ΑΓΡοΤιΚων ΠΡοϊονΤων (ΕβΑΠ) ΤοΥ ιΤΕΓΕΠ - ΕθιΑΓΕ 

Δρ. Δημ. οικονόμου, Δρ. Κλ. ισραηλίδης,  
Δρ. Δημ. Αράπογλου, Δρ. Δημ. Αργυρόπουλος

Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση 141-23 Αττική, τηλ. 2102845940, E-ma��: d�conomou@yahoo.gr

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων �ΕΒΑΠ�� �� ανήκει στο Ιν-
στιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων �ΙΤΕΓΕΠ�� του Εθνικού Ιδρύματος 
Αγροτικής Έρευνας �Ε�ΙΑΓΕ�� και άρχισε την οργανωμένη δραστηριότητά του 
το 1985�� στη Λυκόβρυση Αττικής. Το ΕΒΑΠ αποτελεί το μοναδικό Εργαστήριο 
του Ε�ΙΑΓΕ�� που ασχολείται κατ’ εξοχήν με την Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Τε-
χνολογία Τροφίμων και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία στον αγροτικό τομέα. 
Με τη σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που διαθέτει�� είναι σε θέση να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στην αγροτική έρευνα. Μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων του 
γεωργικού τομέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της χρή-
σης των επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας και της μεταφορά της τεχνογνωσίας 
στην πράξη.

Δραστηριότητες: Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΒΑΠ είναι: 

1. Βιοδιεργασίες: Τεχνολογία ζυμώσεων�� ενζυμική τεχνολογία�� βιομηχανικές ζυ-
μώσεις-βιοαντιδραστήρες. 

2. Προϊόντα ζυμώσεων: Ζυμωμένα προϊόντα�� ένζυμα�� πολυσακχαρίτες�� και τέ-
λος παραγωγή βιοαιθανόλης 

3. Βιοτεχνολογία – Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων – Νέα Προϊόντα.

4. Βιοτεχνολογία μανιταριών � Mu������ �����������g��� - Φαρμακευτικοί μύ-
κητες�� �εραπευτικοί πολυσακχαρίτες.

5. Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με βιοτε-
χνολογικές μεθόδους για επαναξιοποίηση στη γεωργία.

 6. Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών �Γ.Τ.Ο./G.M.����: Γενετική 
Ταυτοποίηση Γεωργικών Προϊόντων Μικροοργανισμών και Σπόρων Σποράς 
������� και �����.

7. Χαρτογράφηση Γενετικού Υλικού – Ταυτοποίηση Ποικιλιών: Προσδιορισμός 
αλληλουχιών ��� και γενετικών δεικτών στο Αμπέλι�� δενδρώδη κηπευτικά 
και τους μικροοργανισμούς.

PRESENTATIoN AND RESEARCh PRIoRITIES οF ThE BIoTEChNoLoGy 
LABoRAToRy oF AGRICULTURAL PRoDUCTS (BLAP-ITAP) oF NAGREF.

Dr. D. Iconomou, Dr. C. Israilides, Dr. D. Arapoglou, Dr. D. Argyropoulos
Sof.Ven�ze�ou 1, L�kovr�s��� 141 23, Att�k�, E-ma��: d�conomou@yahoo.gr

��� ���� ������ �� ���� �� ���� ���:

1�� ���p��������: ����u������ ������������� ���� ���z��� ��������g�.�u����g����� ���p��������: ����u������ ������������� ���� ���z��� ��������g�.�u����g��� 
���� ���� ������ ������������� u����� ����������� �����������.

2�� �����u����� �� �����������: ���z������ ������������ ��w �������� ����������-
�������� ����� �������� ���.

3�� �����������g� – Qu����� ���� ������ �� ������ – ����� p����u���:

4�� Mu������ �����������g� – M��������� Mu������� – �����p�u��� �������-
���������:

5��U����z����� �g��-����u������ ������u���� ��-p����u��� ���� w����� ����ug� �������-
����g���� �������� ��� ��� p��������� �� ��� �����������. ������g����������� 
��������������� ���� ���� �����x�fi������.

6�� ��������� �� G���������� M����fi��� ��g�����’� �GM�’��� .Qu��������� ���� Qu��-
�������� ��: ������ ���� p��p�g����� ���������� M������g�������� ������ �����

7�� G������ ��p��g �� G���k p���� ��������� �������� ������u��u�� ���������
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ΕΠιΔΡΑΣΗ ΣΥμβΑΤιΚων ΚΑι βιολοΓιΚων μΕθοΔων ΑΠολΥμΑνΣΗΣ 
Των ΕΔΑφων ΣΤΗν ΕΔΑφιΚΗ μιΚΡοβιΑΚΗ ΚοινοΤΗΤΑ 

μ. ομήρου1. Κ. Ρουσίδου2, φ. μπεκρής2, I. Σπύρου3, Δ. Καρπούζας2, Κ. 
Παπαδοπούλου2, ο. μενκίσογλου-Σπυρούδη,3 και Κ. οιχαλιώτης1

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας,  
Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 41221, Λάρισα,  

2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης  
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα,  

3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,  
Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Θεσσαλονίκη 54124

Η «βιο-απολύμανση» των εδαφών επιχειρείται με την ενσωμάτωση στο έδαφος 
φυτικών υπολειμμάτων της οικογένειας των Σταυρανθών και αποτελεί μια εναλ-
λακτική των χημικών μεθόδων προσέγγιση για την αντιμετώπιση εδαφογενών 
φυτοπαθογόνων. Η βιολογική τους δράση οφείλεται στην παραγωγή ισοθειο-
κυανιούχων ενώσεων �ΙΣ��� κατα την ενσωμάτωση των φυτικών ιστών στο έδα-
φος. Οι ΙΣ� παράγονται ως αποτέλεσμα της υδρόλυσης των γλυκοσινολικών 
οξέων από το ένζυμο μυροσινάση. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση 
της επίδρασης της «βιο-απολύμανης» στη εδαφική μικροβιακή κοινότητα. Για 
το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ένα πλήρως τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο 
με τις ακόλουθες εδαφικές μεταχειρίσεις: α�� ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρό-
κολου �Br�� β�� ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρόκολου με μυροσινάση �BrΜ�� γ�� 
p�����-����� �Σ� �PITC�� ε�� M����� �����u� �MS�� και ε�� Μάρτυρας �Cn��. Δείγματα 
από κάθε μεταχείριση συλλέχθηκαν 3�� 15 και 60 ημέρες μετά την εφαρμογή. Η 
ποικιλότητα αμμωνιοποιητικών βακτηρίων και ασκομυκήτων στο έδαφος ανα-
λύθηκε με ���-�GG���� ενώ η ανάλυση φωσφολιπιδίων �������� χρησιμοποιήθη-
κε για τον προσδιορισμό επιδράσεων στο σύνολο της μικροβιακής κοινότητας. 
Τέλος μετρήθηκαν η μικροβιακή αναπνοή και δραστηριότητα εστερασών 
�υδρόλυση ����� του εδάφους για την εκτίμηση επιδράσεων στην συνολική 
δραστηριότητα της μικροβιακής κοινότητας. Ανάλυση των ����� έδειξε ότι η 
μικροβιακή κοινότητα του εδάφους επηρεάστηκε σημαντικά�� αλλά με διαφο-
ρετικό τρόπο στις μεταχειρίσεις Βr�� BrM και MS σε αντίθεση με την εφαρμογή 
PITC που δεν είχε σημαντική επίδράση στη μικροβιακή κοινότητα. Ωστόσο 60 
ημέρες μετά την έναρξη του πειράματος η εδαφική μικροβιακή κοινότητα ανά-
καμψε σε όλες τις μεταχειρίσεις. Η εφαρμογή MS είχε ως αποτέλεσμα τη σημα-
ντική μείωση της ποικιλότητας των ασκομυκήτων στο έδαφος σε σύγκριση με 
την ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρόκολου. Αντίθετα τα αμμωνιοποιητικά βα-
κτήρια δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή ως προς την ποικιλότητα τους 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος σε όλες τις μεταχειρίσεις. Τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας εργασίας υποδηλώνουν ότι άλλοι παράγοντες εκτός των ΙΣ� 
και της μυροσινάσης είναι πιο σημαντικοί για την επίδραση των υπολειμμάτων 
ιστών μπρόκολου στην εδαφική μικροβιακή κοινότητα. 

EFFECTS oF CoNVENTIoNAL AND “BIo-” FUMIGATIoN TEChNIqUES oN 
ThE SoIL MICRoBIAL CoMMUNITy

M. omirou1, C. Rousidou2, F. Bekris2, I. Spyrou3, D. Karpouzas2, K. Papadop-
oulou2, U. Menkissoglu-Spiroudi3 and C. Ehaliotis1+

1. Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Natura� Res��ources��  
and Agr�cu�tura� Eng�neer�ng, La�oratory of So��s�� and  

Agr�cu�tura� Chem�s��try, 75 Iera Odos�� Str., 11855 Athens��, 
2 Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try –  

B�otechno�ogy, P�outonos�� 26 & A�o�ou Str.,  Lar�s��a 41221, Greece,  
3 Ar�s��tot�e Un�vers���ty of Thes��s��a�on�k�, Schoo� of Agr�cu�ture,  

La�oratory of Pes��t�c�de Sc�ence, Thes��s��a�on�k� 54124.

���-�u��g����� �� �����p��������� �������� p���� ������u�� ���� ���� ��� ���� 
p��p����� �� �� ����������� �� �������� �u��g����� ��� ��� ������� �� ����-����� 
p����g���. �� �� ������ �� ��� ������� �� ��������������� ������ w���� �������u�� 
��� ��j�� g�u���������� ����������� �����w��g ����������-���������� ��������-
���. ��� ���p� �� ���� ��u��� w�� �� �������g��� ��� ��p��� �� “����u��g�����” 
���� ��� ���� ��������� ����u���� ���� ���p��� �� �� ������������ �u��g�-
���� p��������. � ���p������ ��������z��� �xp��������� �����g� w�� ������������ 
���� ��� �����w��g ���������� w��� �pp�����: ��� �����p������� �� �������� p���� 
������u�� �Br���� ��� �����p������� �� ����������-�������� �������� p���� ������u�� 
�BrM�� ��� p�����-����� ��� �PITC�� ���� M����� �����u� �MS�� ���� ��� ������� �Cn��. 
���p��� ���� ���� ��������� w��� ���������� 3�� 15 ���� 60 ����� ����� ���������. 
��� ���������� �� ��� �������-�x����z��g �������� ���� ����������� w�� �������-
g����� u���g ���-�GG�� fi�g��p������g�� w���� ����� �������� w�� ���� �pp����� �� 
�������g��� ��� �ff���� �� ��� ���������� �� ��� w���� ��������� ����u����. 
����� ���� ���p������� ���� ��� ����������� �� flu�������� ���������� ������ w��� ���� 
����u���� �� ������ g������ ����g�� �� ��������� ��������. Br ���u����� �� �� ��-
������ �� ��� ���� ���. �������� �� ����� ����������� ��g��fi���� �p���fi� �ff���� 
��� Br�� BrM ���� MS �pp���������� w���� PITC ����� ��� ��u�� ����g�� �� ���� �����-
���� ����u����. ��w���� 60 ����� ����� ��� �xp������� w�� ������������ ��������� 
�������� ���� ��������� ����u���� ���u��u�� ���� ���������� �� ��� ����������. MS 
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�pp�������� ���u����� �� � ��g��fi���� ����u����� �� ����������� ���������� ���-
p����� �� Br. �������-�x����z��g �������� �� ��� ����� ����� w��� ���� ������ 
�� ��� �pp����� ���������� ����ug��u� ��� ��u������ �� ��� �xp������� . ��������� 
�u� fi�����g� ��������� ���� ������� ����� ���� ���������� ���� ��� ������� �� ���-
������������ ��� ���� ��p������ ��� ��� �ff���� �� �������� ������u�� �� ��� ���� 
��������� ����u����.

ThE STATUS AND TRENDS oF BIoINFoRMATICS  
IN GREECE��� A PERSoNAL NARRATIVE

Christos ouzounis
Centre for B�o�nformat�cs�� (KCBI)

Schoo� of Phys���ca� Sc�ences�� & Eng�neer�ng
K�ng’s�� Co��ege London UK

��� fi���� �� �������������� ��� �xp��������� �� �xp������ g��w�� �� ������ 
�����. ��� ���� ������� �� ���� fi���� ��� ���� ��� �xp������g ���p� �� g������ 
��������g� �� ��� �����u� ������������. W���� ����� �������� ��������g��� ���� 
���� �������p��� �� � ������u� �� ��u�������� ���pu������ w��� pu����-������� 
�����g���� ������� w��� � ��w��-���� ����� p������ ��� p��p�g����� w������. � ���-
p������� �������� �� ��u��p��� U���� ��u������ ������������� ������ w���� ��� 
�������u����� �� G����� �� ��� g����� ������� �����p���� ���� ���� ���������� 
������� – ��� � ������� �� ��������� G����� ������ � ���p������� p���� �� ��� fi���� 
�� ���������������� �� ju��g��� �� ��� ����� �u���� �� �������� pu����������. � 
���� ���������� �������� ���w� ���� ��� g��up� w��k��g �� ��� fi���� ����������� 
�� ������� g��g��p����� ������� �� �xp�������� w��� � �������� �����g� �� 9 pu�-
��������� p�� ������� ������������� ���u� ���� �� ��U-27. ����������g���� ����� �p-
p���� �� �� � ����������� ���w��� ��� G�� �pu�������g p�w�� p����� – ����� 
���� ��� �u���� �� pu���������� �� �� ���������� fi������ �u�� �� ��������������. 
���p��� ������� �u������� ���� ������� ����� ������ �� ��� ������ p����� w��� ��� 
�pp���������� �� �������������� �� �������� �� ������� �������� �� ������� w�� ��� 
����������� �����u��� ��� ��������p� �� ����g��g ��w w��� ��� ����� �� ���g�-
����� �������� �� ����� ��� �u��� ������ ���� ��� �����������. �� �����u������ ��� 
p�������� ��� � ����� ��u���� �� ������ �� ���pu�������� �����g� �� �u������� ��g-
��fi������ ��p������� �� ���ju������ w��� ��� �������p���� �� ����� ��������g����� 
�u�� �� ����������� �� ������������� g�������. G���� ��� �u��������� p������� 
�� G����� �� ��� fi����� �� ������������ ���� ���pu���g�� �� �� ��u���� �� �����g��� � 
pu���� ������gu� ��� ��� �u����� ������������� �������p���� �� �������������� �� 
��������� ���������� �������� ���� �������g �� ��� �������� �����.

φΥΤοΠΑθοΓoνοι MιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΚΑι ΓΕωΡΓIΑ

N. Πανόπουλος1,2, ν. Σκανδάλης1,2,  
Π. Σαρρής1,2, Α. Ταμπακάκη3

1Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, 2Ινστιτούτο 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο,
 3Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό 

Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα

Φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον της γονιδιωματι-
κής επιστήμης την τελευταία δεκαετία. Σήμερα είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμες 
βάσεις δεδομένων πλήρεις γονιδιωματικές αλληλουχίες για >20 φυτοπαθογό-
νους προκαρυότες�� για περίπου ισάριθμους φυτοπαθογόνους μύκητες και πολ-
λούς φυτοπαθγόνους ιούς και ιοειδή�� αλλά και μερικές αλληλουχίες για πολλούς 
άλλους. Μέχρι τώρα�� τα γονιδιωματικά δεδομένα έχουν προσφέρει σημαντικά 
στη βασική έρευνα επί των μηχανισμών αλληλεπίδρασης παθογόνου-ξενιστή�� 
στηρίζουν έρευνες πάνω στην επιδημιολογία�� εξέλιξη�� πληθυσμιακή βιολογία 
και οικολογία των φυτοπαθογόνων�� για κατανόηση της προέλευσης νέων στελε-
χών/φυλών�� γεωγραφικές μεταφορές και αλλαγής ξενιστών των παθογόνων�� και 
της προέλευσης μικροοργανισμών με ελάχιστο μέγεθος γονιδιώματος�� και έχουν 
αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη διαγνωστικών�� κυρίως βασιζόμενων στην αλυσιδω-
τή αντίδραση πολυμεράσης ������. Πρόσφατες και μελλοντικές εξελίξεις στις 
τεχνολογίες αλληλούχησης υψηλής διέλευσης/μικρού κόστους�� μικροσυστοι-
χειών και άλλες τεχνολογικές ανακαλύψεις θα ενδυναμώσουν τις παραπάνω 
έρευνες και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων�� πιο αξιόπιστων διαγνωστικών 
και διαχειριστικών εργαλείων στη φυτοπροστασία�� την εφαρμογή ελέγχων για 
παθογόνα καραντίνας και τη βιοσφάλεια της φυτικής παραγωγής παραγωγικής 
αλυσίδας. Ιστορικά�� η μελέτη των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών/ιών/ιοει-
δών έχει κατά περιόδους σημειωθετηθεί από ανακαλύψεις θεμελιώδους θεωρη-
τικής και πρακτικής   σημασίας  για τη βιολογία�� τη γεωπονική επιστήμη και τη 
γεωργική βιοτεχνολογία. Πολλές άλλες δυνατότητες για αξιοποίηση των απο-
τελεσμάτων της γονιδιωματικής έρευνας  έχουν προταθεί�� αλλά προς το παρόν 
παραμένουν θεωρητικές δυνατότητες. Όμως�� είναι πιθανόν σε αυτές τις έρευνες 
να βασιστούν νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες για τη  φυτοπροστασία. 
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MICRooRGANISMS (PAThoGENS) AND AGRICULTURE

Panopoulos, ν. J. 1,2, N. Skandalis1,2,P. Saris1,2, A. Tampakaki3

1Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Crete, 2Ins��t�tute of Mo�ecu�ar B�o�ogy and 
B�otechno�ogy, Foundat�on for Res��earch and Techno�ogy-He��as��, Herak��on, 3Department of 

Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, 
Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens�� 

�����g��� �� ��p������� �� p���� �g���u��u�� ���� ���� ���������� ������������ 
��� g������ �������� �� ��� p��� ��������. �u�� g����� ��qu����� ��� ��������� 
�� pu���� ���������� ��� ���� 20 ��������� p����g����� � ��ug��� �qu�� �u���� �� 
�u�g�� p����g����� ���� ������ �� ����� p����g��� ���� ���� ���������� ����g w��� 
p������ g����� ��qu����� ��� �� ���� ���g�� �u���� �� p����p����g���. ����� 
����u���� ���� p��������� ��g��fi���� ��pu� �� ����� �������� �� p����-p����g�� 
������������ ��u���g ��� ���� ���������� ����� �� � ����� ��� ��g���g �������g������ 
���� p���� p����g�� ����u���� ���� p�pu������ �����g��� �u�� �� ��� ����g���� 
�� ��w p����g�� �������/����� ���� ���� ������ �� p����g�� p�pu��������� ��� 
���u�� ���� ���g�� �� �������-��z� g������ ���� ���� �upp������ ��� �������p-
���� �� ����g��������� p�������� ���-������. �u����� ���� �u�u�� �������p����� 
�� ��g� ����ug�-pu�/��w ���� ��qu�����g�� �� ������������� �������������� ���� 
����� �����������g� ����� ��� ������ ��� �������p���� �� ���� �������������� 
���u�� �������� ��� �������� ����g����� ���� ����g������� p����g�� qu�������� 
����������� ���� ����� ���p ������u����. �������������� ��� ��u��� �� p���� p����-
g�� �����g� ��� ���� p������������ pu���u����� �� ������������ �� �u���������� 
��p������� �� �����g��� �g���u��u�� ���� ���p �����������g�. ���� ��� �xp�����-
���� �� ��� g�������-���p������� ������������ ��w ����k����ug� ��������g��� 
���� � ���g� �� ��� ���p p��������� �pp��������� ��� �� �����������. 

μΕλΕΤΗ ΤΗΣ βΑΚΤΗΡιΑΚΗΣ ΧλωΡιΔΑΣ βιομΗΧΑνιΚΑ ζΥμοΥμΕνοΥ 
ΓλΕΥΚοΥΣ ΑΠο ΑμΠΕλωνΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡιοΧΗΣ ζιΤΣΑΣ ιωΑννινων

Κυριακή Παπαγεωργίου1, Καλλιόπη Σκαμάκη1, μαρία Παραπούλη2, 
Κωνσταντίνος Δραΐνας2, άγγελος Περισυνάκης2
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Κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης οινοποίησης ο οίνος παρασκευάζεται με τη 
συμμετοχή της γηγενούς μικροχλωρίδας στην αλκοολική ζύμωση. Ζύμες αλλά 
και άλλοι μικροοργανισμοί�� κυρίως βακτήρια�� που βρίσκονται στην επιφάνεια 

των σταφυλιών και στις επιφάνειες των δεξαμενών οινοποίησης είναι οι οργανι-
σμοί που συμμετέχουν σε αυτές τις αυθόρμητες ζυμώσεις�� παράγοντας οίνους 
που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ποιοτικής σταθερότητας από χρονιά σε χρο-
νιά και που συχνά έχουν εκτραπεί προς δυσάρεστες γεύσεις και οσμές λόγω 
της υπερίσχυσης των «ανεπιθύμητων» βακτηρίων έναντι των ζυμών. Με βάση 
τα ανωτέρω�� το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιολογίας των συστημάτων οινοποιητικών βακτηριών μέσω 
εφαρμογών κλασικής μοριακής βιολογίας αλλά και μεταγονιδιωματικής ανά-
λυσης. Τα απομονωθέντα και ταυτοποιημένα με βάση τις αλληλουχίες του 16� 
���� γονιδίου και της ενδογονιδιακής περιοχής ��G��� καλλιεργήσιμα βακτηρι-
ακά στελέχη ταξινομήθηκαν ως στελέχη των γενών Bac���us��, Staphy�ococcus��, 
M�crococcus��, Pantoea, Roth�a και Paen��ac���us��. Για τα τέσσερα πρώτα εξ αυτών 
υπάρχουν προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές που τα συνδέουν με το πε-
ριβάλλον της οινοποίησης�� ενώ αντίθετα τα γένη Roth�a και Paen��ac���us�� πρώτη 
φορά απομονώνονται σε τέτοιο περιβάλλον. Επιπρόσθετα�� η μεταγονιδιωμα-
τική ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία και στελεχών του γένους C�os��tr�d�um 
όπως και στελεχών μη καλλιεργήσιμων βακτηρίων�� των οποίων ο ρόλος στην 
οινοποίηση απαιτεί περαιτέρω μελέτη. 

λέξεις	κλειδιά:	οινοποιητικά βακτήρια, μοριακή ταυτοποίηση βακτηρίων, μεταγονιδιωμα-
τική ανάλυση

GENETIC MAPPING oF PoPULATIoNS oF wINE-BACTERIA IN GRAPE 
MUSTS FRoM ThE VINEyARDS oF zITSA IN EPIRUS (GREECE).

Kyriaki Papageorgiou1, Kalliopi Skamaki1, Maria Parapouli2, Constantin 
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M�������� p�pu������� �� ���������� ��� �� �����u��� �ff������ �� g��p����� ��-
������� ������� �� �u��������� ���� ������������� �����������. �����g �� ����� ���� 
���������� �� u���������� �������� ��u���g �u�� ������������ ��u��� ���g����� 
qu����� �� ������� �������� ��� p����u���� w����� ��� g������ ��pp��g �� ��� �����-
���� p�pu������ �� ���� ��p������. W����� ����� �������� ������������ �����u��� 
�������� �� ��������� ���� �������fi������ �� w��� �� � ����g������� �pp����� 
w��� ��p������ �� ������ �� �������������� �������g��� ���� �������� ��� ������ g�-
����� ��������� p��� �� g��p� �u�� ���� ���������� �� Z���� �� ��p��u��� G�����. ��� 
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������������ ���������� ������ �� 16� ���� ���� �G� ��qu������� ��������� ���� 
��� �u��u����� ��������� p�pu������ u����� ��u��� ���������� �� ������� �p����� 
�����g��g �� ��� �����w��g g�����: Bac���us��, Staphy�ococcus��, M�crococcus��, Ro-
th�a, Pantoea ���� Paen��ac���us��. Bac���us���� Pantoea�� Staphy�ococcus�� ���� M�crococ-
cus�� �p����� ��� �������� ��u��� �� ��������� �������g������ �� ���������� ���� 
w��������� w���� �� Roth�a ���� Paen��ac���us�� w���� �������fi��� ��� ��� fi��� ������ 
����������g ����� p������� �� �u�� ������������. �� ������������ ��� ����g������� 
�pp����� ��������� ���� ��� p������� �� C�os��tr�d�um �p����� ���� “u��u��u����” 
��������� ��������� �upp�����g ��� ����� ���� ����� �� � ���g� �u���� �� w���-���-
����� ��������� w���� p������� ���� ���� ����� �� �� �u����� �x�������.

Keywords:	w�ne-�acter�a, �acter�a� �dent�ficat�on, metagenom�c ana�ys���s��

μοΡιΑΚΗ ΑνιΧνΕΥΣΗ ΤοΥ ΕνΤομοΠΑθοΓονοΥ βΑΚΤΗΡιοΥ 
pseudoMonas enToMophila μΕ ΤΗν ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑλΥΣιΔωΤΗΣ 
ΑνΤιΔΡΑΣΗΣ ΠολΥμΕΡΑΣΗΣ (PCR)
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Σκοπός��� Η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης�� γρήγορης και απλής μοριακής μεθό-
δου για την ανίχνευση του εντομοπαθογόνου βακτηρίου P. entomoph��a.

μέθοδοι και Αποτελέσματα��� Με την χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής �δι-
αθέσιμα στην ιστοσελίδα του ��G��� εντοπίσαμε γονίδια του γονιδιώματος της 
P. entomoph��a που δεν υπάρχουν στα δημοσιευμένα γονιδιώματα άλλων Ψευ-
δομονάδων. Χρησιμοποιώντας τις αλληλουχίες τέτοιων γονιδίων σχεδιάσαμε 
διάφορους εκκινητές με σκοπό την ανίχνευση της P. entomoph��a με την χρήση 
���. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε ήδη δημοσιευμένους εκκινητές σχεδιασμέ-
νους να ενισχύσουν μια περιοχή του 16� ���� Ψευδομονάδων ��p�k�� et a�. J. 
����. M��������. ���. 42: 2074-2079��. Χρησιμοποιώντας χρωμοσωμικό ��� από 
διάφορα περιβαλλοντικά βακτηριακά είδη που ανήκουν στις Ψευδομονάδες 
και άλλα γένη�� κάναμε ��� επιλέγοντας διαφορετικές πειραματικές συνθήκες 
προκειμένου να ελέγξουμε την εξειδίκευση τόσο των εκκινητών μας όσο και 
των δημοσιευμένων 16� ���� εκκινητών. Με τους 16� ���� εκκινητές ενισχύ-
θηκε ένα τμήμα 618 ζευγών βάσεων μόνο στις Ψευδομονάδες συμπεριλαμ-
βανομένης και της P. entomoph��a. Με τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν να 
ενισχύσουν τμήμα του γονιδίου ������� 1497�� ενισχύσαμε ειδικά ένα κομμάτι 

570 ζευγών βάσεων μόνο στην P. entomoph��a και σε κανένα άλλο βακτηριακό 
είδος. Στην συνέχεια αναπτύξαμε μια διπλή ��� συνδυάζοντας τους 16� ���� 
και ������� 1497 εκκινητές επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση της P. entomoph��a 
σε πειραματικά μολυσμένο πληθυσμό Dros��oph��a me�anogas��ter 

Συμπεράσματα��� Αναπτύξαμε μια εξειδικευμένη�� γρήγορη και απλή διπλή ��� 
χρήσιμη για την ανίχνευση της P. entomoph��a σε βακτηριακές καλλιέργειες ή 
απευθείας σε μολυσμένα έντομα. 

Σημασία της μελέτης��� Από όσο γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη μοριακή μέ-
θοδος που στοχεύει να ανιχνεύσει P. entomoph��a σε περιβαλλοντικά δείγματα � 
απομονωμένα βακτήρια ή έντομα φυσικών πληθυσμών��. Η χρήση της μεθόδου 
θα διευκολύνει την μελέτη της οικολογίας αλλά και του εύρους των εντόμων 
ξενιστών αυτού του εντομοπαθογόνου βακτηρίου.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε εν μέρει με χρηματοδότηση της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου �εσσαλίας �Κωδ. Εργου 3551 Δ. Μόσιαλος��. �ερ-
μές ευχαριστίες στον συνάδελφο Λέκτορα Δημήτρη Καρπούζα για τα βακτηρι-
ακά στελέχη που μας πρόσφερε.

λέξεις	Κλειδιά:	PCR, Ψευδομονάδα

 

MoLECULAR DETECTIoN oF ThE ENToMoPAThoGENIC  
BACTERIUM pseudoMonas enToMophila USING  
PoLyMERASE ChAIN REACTIoN (PCR)
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Aims��� �� �������p � �p���fi��� ���� ���� ���p�� �����u��� ������� u���u� �� ������� 
��� ������p����g���� �������u� Ps��eudomonas�� entomoph��a.

Methods and Results��� ��� u�� �� �������������� ����� ���������� �� ��G��� ��-
��w��� u� �� ��������� u��qu� g���� p������ �� P. entomoph��a g����� �u� ��� �� 
����� pu�������� ���u��������� g������. U���g ��� ��qu���� �� �u�� g������ 
w� �����g���� �������� p������ �����g �� ������� �p���fi����� P. entomoph��a �� 
���. M������� w� u���� �� �������� pu�������� p��� �� p������ �����g���� �� ��-
p���� 16� ���� �� Ps��eudomonas�� �p����� ��p�k�� et a�. J. ����. M��������. ���. 42: 
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2074-2079��. U���g ����������� ��� �x�������� ���� �������� ������������� 
p��u��������� ���� ���-p��u��������� �p����� w� p��������� ��� ��������� 
u����� �������� �xp��������� ������������� ����k��g ��� �p���fi���� �� �u� p������ 
�� w��� �� ��� pu�������� 16� ���� p������. � 618 �p ���g���� w�� ��p��fi��� 
���� �� Ps��eudomonas���� ����u����g P. entomoph��a�� u���g ��� 16� ���� p������. 
������� �����g���� �� ��p���� g��� ������� 1497�� ��p��fi��� �p���fi����� � 570 �p 
���g���� �� P. entomoph��a. �u��������� w� �������p��� � ��up��x ����� ���-
�����g 16� ���� ���� ������� 1497 p�������� w���� ����w��� u� �� ������� P. ento-
moph��a p������ �� �xp����������� ��������� Dros��oph��a me�anogas��ter.

Conclusions��� W� �������p��� � �p���fi��� ���� ���� ���p�� ��up��x ��� u���u� ��� P. 
entomoph��a ������������ p������ �� ��������� �u��u��� �� ��������� ���� ��������� 
�������.

Significance of the Study��� �� �u� ���� k��w����g� ���� �� ��� fi��� �����u��� 
������� �����g �� ������� P. entomoph��a �� ������������� ���p��� ���������� 
�������� �� ���������. ��� u�� �� �u� ������� w��� ���������� ��u����� �������� �� ����-
�g� ���� ������ ���� ���g� �� ���� ������p����g���� �������u�.

��k��w����g�����:���� w��k w�� fi��������� �upp������ �� U��������� �� ����-
���� �������� ��������� �G���� �� 3551 �� �. M����������. M��� ����k� �� �u� 
������gu� ��. �������� ���p�uz�� w�� p��������� �������� ��������� �p�����.

Key	words:	PCR, Ps��eudomonas��
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Το οξυγαλακτικό βακτήριο Streptococcus�� macedon�cus�� ���-�� 198 ανήκει στη 
μικροβιακή συλλογή ��Α-�� του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α.�� η 
οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βακτηρίων και ζυμών που έχουν απομο-
νωθεί κυρίως από διάφορα Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα ζύμωσης. Το συ-
γκεκριμένο βακτήριο έχει απομονωθεί από Ελληνικό Κασέρι φυσικής ζύμωσης 

και όταν αναπτύσσεται σε γάλα παράγει το λαντιβιοτικό Μασεδοσίνη το οποίο 
εμφανίζει�� μεταξύ των άλλων�� αντι-κλωστριδιακή δράση. Η δυνατότητα χρή-
σης αυτού του βακτηρίου ως βιοπροστατευτική συμπληρωματική καλλιέργεια 
στην παραγωγή τροφίμων προϋποθέτει την αξιολόγηση της ασφάλειάς του�� η 
οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Συγκεκριμένα�� ελέγ-
χθηκε η ανθεκτικότητά του έναντι διαφόρων αντιβιοτικών σύμφωνα με τις συ-
στάσεις της ������� η αιμολυτική του ικανότητα καθώς και η παρουσία γονιδίων 
παθογένειας στο γενετικό του υλικό. Η μοριακή αυτή ανίχνευση πραγματοποι-
ήθηκε αφενός μεν με ��� αφετέρου δε με ��u����� υβριδισμό χρησιμοποιώ-
ντας ως ανιχνευτές γονίδια παθογένειας ενισχυμένα από το γενετικό υλικό του 
παθογόνου στρεπτόκοκκου Streptococcus�� pyogenes��. Ο S. macedon�cus�� ���-�� 
198 εμφάνισε ευαισθησία σχεδόν σε όλα τα αντιβιοτικά που εξετάστηκαν�� δεν 
παρουσίασε αιμολυτική δραστηριότητα�� και κανένα από τα 14 γονίδια παθογέ-
νειας που ελέγχθηκαν δεν ανιχνεύτηκαν στο γενετικό υλικό του. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσης εργασίας ο S. macedon�cus�� ���-�� 198 δεν εμ-
φανίζει στοιχεία παθογένειας. Επιπλέον πειράματα μοριακού χαρακτηρισμού 
του βακτηρίου καθώς και �n v�vo πειράματα με ποντίκια�� που ήδη βρίσκονται 
σε εξέλιξη�� αναμένεται να ενδυναμώσουν την ασφάλεια της χρήσης του. Στην 
περίπτωση αυτή το βακτηριακό στέλεχος S. macedon�cus�� ���-��198 θα απο-
τελεί μόλις τον δεύτερο μη παθογόνο στρεπτόκοκκο�� μετά τον Streptococcus�� 
thermoph��us��, που έχει απομονωθεί από γαλακτοκομικά προϊόντα και θα δι-
εκδικεί την εφαρμογή του ως βιοπροστατευτική καλλιέργεια στην παραγωγή 
τροφίμων.

λέξεις	κλειδιά:	Streptococcus�� macedon�cus��, παθογένεια, γονίδια παθογένειας

SAFETy EVALUATIoN oF ThE MACEDoCIN PRoDUCER STREPTOCOCCUS 
MACEDONICUS ACA-DC 1�8
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Anastasiou R.1, zoumpopoulou G.1 and Tsakalidou E.1 
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Streptococcus�� macedon�cus�� ���-�� 198 �� �������g �� ��� ���-�� ��������� 
���������� �� ��� ���������� �� ����� �������� �� ��� �g���u��u��� U��������� �� 
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�������� w���� �� ������ ���p����� �� �������� ���� ������ ��������� ���� G���k 
������������ ���������� �������� ��� ���� ��������� ���� ���u����� ���������� G���k 
������� ������ ���� �� �� k��w� �� p����u�� �� ����-����������u� ����������� ������ 
M��������� w��� g��w� �� ���k. ��� p�������� u�� �� ���� ����p�������� ������ 
�� � p��������� ���ju��� ��� ����� �pp��������� p���upp���� ��� ������ ����������. 
�� ��� p������ ��u����� ��� ������ �������g����� �� ���� ������ �� �����p���� w��� 
���p��� �� ��� ���������� ������������� ���������� �������� ���� ���u����� ��������-
�����. ��� ��� ���������� �� ������ ����p�������� ���u����� ������ g���� �� ��� 
g����� �� S. macedon�cus�� ���-�� 198�� ��� ��� �pp����� w�� �pp����� �� ���-
ju������ w��� ��u����� ��������z������� u���g �� p����� ��� ���p������ ��p������ 
��������� ���� ��� p����g���� �p����� Streptococcus�� pyogenes��. ���� �� ��� 14 
���u����� ������ g���� ������� w�� ���������� �� ��� g����� �� S. macedon�cus�� 
���-�� 198. ��� ������ w�� ��u��� �� �� g�������� ��������� �� ��� ���������� 
�g���� ��������� w���� �� ����� ��� �x����� ��� ���������� �������� �� ������ �g�� 
p�����. ���������g �� ��� ���u��� ��������� �� ����� S. macedon�cus�� ���-��198 �p-
p���� �� �� ���-p����g����. ������������ �����u��� w��k �� w��� �� �� �n v�vo 
���� ��u��� ��� �u������� �� p��g���� �� �u����� ���fi�� ��� ���-p����g���� 
����u� �� ��� ������. ���u��� ���� �� ��� ������ S. macedon�cus�� ���-�� 198 w��� 
p������� ����� �� �� ������fi��� �������� Streptococcus�� thermoph��us�� �� ��� ������� 
���-p����g���� Streptococcus�� ��������� ���� ������ p����u��� ���� w��� w����� ��-
���� ��� u�� �� p��������� ���ju��� �� ����� �pp���������. 

Keywords:	Streptococcus�� macedon�cus��, pathogenes���s��, v�ru�ence factors��

Η ΑΚΤινΗ ΚΑι οι Rho GTPάσες ΣΥμμΕΤEΧοΥν ΣΤον ΕΠΑΓoμΕνο ΑΠο 
Τον hSV-1(S) ΣΧΗμΑΤιΣμο ΣΥΓΚΥΤιων

μ. Παπαδοπούλου και Α. Σιβροπούλου
Εργαστήριο Γ. Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα 

Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 54124.

Το στέλεχος ���-1���� είναι ένα αυθόρμητο συγκυτιακό μετάλλαγμα�� που απο-
μονώθηκε από τον ���-1����. Η μετάλλαξη που ευθύνεται για τον συγκυτιακό 
φαινότυπο χαρτογραφήθηκε στην κυτοπλασματική περιοχή της γλυκοπρωτε-
ΐνης � �g��� και συνίσταται στην αλλαγή ενός νουκλεοτίδιου που οδηγεί στην 
αντικατάσταση ενός καταλοίπου λευκίνης από προλίνη στο κωδικώνιο 787. Σε 
μια προσπάθεια προσδιορισμού των κυτταρικών παραγόντων που εμπλέκο-
νται στο σχηματισμό συγκυτίων από τον ���-1������ έγινε μελέτη χρονοσειράς 

ανοσοφθορισμού σε κύτταρα ���� μολυσμένα με τον ���-1����. Κατά τα πρώτα 
15 ��� μετά τη μόλυνση παρατηρήθηκε έντονος σχηματισμός λαμελιποδίων 
και φιλοποδίων στα οποία γινόταν η προσρόφηση του ιού. Τα ιοσωμάτια περι-
κλείονταν σε κυστίδια ακτίνης �μεγέθους 0.5-2 μ��� και μεταφερόταν ταχύτατα 
στον πυρήνα. Τα περιβεβλημένα σε κυστίδια ακτίνης ιοσωμάτια όπως και το 
εκτεταμένο δίκτυο λαμελιποδίων και φιλοποδίων των γειτονικών κυττάρων 
οδηγούσε σε σύντηξη των μεμβρανών τους σε ορισμένα σημεία. Επιπλέον πα-
ρατηρήθηκε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της ακτίνης ενώ παράλληλα οι ��� 
G��άσες ������� ����42 και ����� ήταν ενεργές. Κατά την διάρκεια της επώασης 
η σύντηξη των κυτταρικών μεμβρανών επεκτείνονταν οδηγώντας σε πλήρη 
σύντηξη των κυττάρων�� ενώ ταυτόχρονα οι πυρήνες των μολυσμένων κυττά-
ρων συναθροίζονται με την μεσολάβηση της ακτίνης και της g�. Η προσθήκη 
αναστολέων πολυμερισμού της ακτίνης οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη μείωση 
του σχηματισμού συγκυτίων και σε σημαντική μείωση του πολλαπλασιασμού 
του ιού. Επίσης παρατηρήθηκε παρεμπόδιση του σχηματισμού συγκυτίων μετά 
από προσθήκη αναστολέων των ��� G��ασών. Συνεπώς τόσο η ακτίνη όσο και 
οι ��� G������ συμβάλλουν στην μεταφορά του ιού όπως και στον σχηματισμό 
συγκυτίων.

λέξεις	κλειδιά:	έρπης απλός ιός , συγκύτια, ακτίνη

ACTIN AND Rho GTPASE INVoLVED IN SyNCyTIUM  
FoRMATIoN INDUCED By hSV-1 (S)

M. Papadopoulou , A. Sivropoulou 
La�oratory of Genera� M�cro��o�ogy, Sect�on of Genet�cs��, Deve�opmenta� and Mo�ecu�ar 

B�o�ogy, Schoo� of B�o�ogy, Ar�s��tot�e Un�vers���ty of Thes��s��a�on�k�, Thes��s��a�on�k� 54124, Greece,

W� p�����u��� ��p������ ��� ��������� ���� ����������z����� �� � �p�������u� 
��������� �u���� �� ���p�� ���p��x ���u� 1�� ������ ���-1������ ��������� ���� ��� 
p������p� ���-1 ���� ������. ��� �u���� ��������� p������p� �� ������ ���-1 ���� 
w�� ��pp��� �� ��� ����p������ ������� �� g����p������ � �g��� ���� ���������� �� 
� ���g�� �u��������� �u�����u���� ���u����g �� � ��u �� ��� �u�����u���� �� ������ 
787. �� �� �ff��� �� ���������� ����u��� ������� ��������� �� ���-1 ���� ����u����-
�������u� ��������� �� ���� ������� � ���� ��u��� ���u��flu��������� ��u��� 
�� ���-1 ���� ��������� ���� ����� w�� p���������. �u���g ��� fi��� 15 ��� p��� 
��������� �p.�.�� �x������� ��������� �� �������p����� ���� fi��p������� w���� ����� 
�� ����� �� ����� ������������ w�� ���������. ��� ������� w��� ����p�u������ �� 
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����� �������� ���z� 0.5-2 μ��� w���� w��� ��p����� ������������ �� ��� �u���u�. ��� 
����p�u������ ������� ���� ��� �x������� ���w��k �� �������p����� ���� fi��p����� 
�� ���j����� ����� �u��������� �� ������g ����� ���u����g �� �������� �u����. 
�u��������� �x������� ����� �������g����� ���� ��� G������ ������� ����42 
���� ����� �������� w��� ����u������� ���������. ��� �x���� �� �������� ������g 
���������� ��u���g ��� ���u������ p������ �������g �� ���� �u������ w���� ��� �u���� 
�� ��������� ����� w��� �gg��g����� �� ���u��u��� ��������g g� ���� �����. ��� ���-
������� �� ����� p�������z����� ���������� ���u����� �� �������������-���p������� 
���������� �� ��� ��������� p������p� ���� ������������� ����u����� �� ����� ��p��-
������. �u��������� �������u� ��������� w�� ����k��� w��� ���������� �� ��� 
G������ w��� �������� �� ��� ��������� �����. �����qu����� ���� ����� ���� ��� 
G������ �pp��� �� p������p��� �� ������ �����p��� ���� �������u� ���������. 

Keywords:	herpes�� s���mp�ex v�rus��, s��yncyt�um, act�n

βΕλΤιΣΤοΠοιΗΣΗ ΠΑΡΑΓωΓΗΣ βιομΑζΑΣ ΕΠιλΕΓμΕνων ΣΤΕλΕΧων 
βΑΣιΔιομΥΚΗΤων ΣΕ βιοΑνΤιΔΡΑΣΤΗΡΑ

λευκή-μαρία Παπασπυρίδη1, Πέτρος Καταπόδης1,  
ζαχαρούλα Γκόνου-ζάγκου2, Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση2,  

Παύλος Χριστακόπουλος1* 
1Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

2Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
*e-ma��: hr�s��tako@chemeng.ntua.gr

Στην παρούσα μελέτη έγινε βελτιστοποίηση των μέσων καλλιέργειας με στό-
χο την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας των Βασιδιομυκήτων Ganoderma 
aus��tra�e, που παρουσιάζει φαρμακολογικό ενδιαφέρον�� και P�eurotus�� os��treatus���� 
που είναι εδώδιμο καλλιεργούμενο είδος. �α στελέχη G. aus��tra�e ���UM 4345 
και P. os��treatus�� ���UM 4438�� που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό�� επιλέ-
χθηκαν μεταξύ διαφόρων ελληνικών στελεχών Βασιδιομυκήτων της Συλλογής 
Καλλιεργειών Μυκήτων ���UM του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Αρχικά�� έγινε αξιολόγηση�� σε μικρής κλίμακας υγρές αναδευόμενες καλλιέργει-
ες�� 10 διαφορετικών πηγών άνθρακα και αζώτου�� που επιλέχτηκαν με βάση δε-
δομένα της βιβλιογραφίας με σκοπό την υψηλότερη παραγωγή βιομάζας από 
κάθε εξεταζόμενο στέλεχος. Για το G. aus��tra�e�� η γλυκόζη και το εκχύλισμα ζύμης 
��Ε�� βρέθηκαν οι καλύτερες πηγές άνθρακα και αζώτου και για το P. os��treatus�� 

η ξυλόζη και το εκχύλισμα επεξεργασίας σπερμάτων καλαμποκιού ������. Ακο-
λούθησε διπαραγοντικός πειραματικός σχεδιασμός για τον προσδιορισμό της 
επιφανειακής απόκρισης της παραγόμενης βιομάζας συναρτήσει των ανεξάρ-
τητων μεταβλητών των συγκεντρώσεων πηγών άνθρακα και αζώτου. Η μέγιστη 
παραγωγή βιομάζας του P. os��treatus�� �24.5g/��� πραγματοποιείται για 5.7% �w/��� 
ξυλόζη και 3.7% �w/��� ���. Αντίστοιχα�� για το G. aus��tra�e η βέλτιστη παραγωγή 
βιομάζας �11.8g/��� πραγματοποιείται για 1.37% �w/��� γλυκόζη και 3.0% �w/��� 
�Ε. Οι άριστες συνθήκες μεταφέρθηκαν σε βιοαντιδραστήρα διαλείποντος έρ-
γου �20-���. Η μέγιστη παραγωγή ξηρής βιομάζας του G. aus��tra�e σε βιοαντιδρα-
στήρα ήταν 11 g�-1�� ενώ αντίστοιχα για το P. os��treatus�� ήταν 39 g�-1. 

 λέξεις	κλειδιά:	P�eurotus�� os��treatus��, Ganoderma aus��tra�e, βιοαντιδραστήρας 

oPTIMIzATIoN oF BIoMASS PRoDUCTIoN By SELECTED STRAINS oF 
BASIDIoMyCETES IN SUBMERGED BATCh CULTIVATIoN

Lefki-Maria Papaspyridi1, Petros Katapodis1, zaharoula Gonou-zagou2, 
Evangelia Kapsanaki-Gotsi2, Paul Christakopoulos1*

1La�oratory of B�otechno�ogy, Schoo� of Chem�ca� Eng�neer�ng, 
Nat�ona� Techn�ca� Un�vers���ty of Athens��

2Department of Eco�ogy & Sys��temat�cs��, Facu�ty of B�o�ogy,  
Nat�ona� & Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��

*e-ma��: hr�s��tako@chemeng.ntua.gr

��� ��� �� ���� w��k w�� �� ��u��� ��� �ff��� �� ��� ���p������� �� ��� �u������ 
������ �� ��� g��w�� �� ��g������� ������u� �� �u����g��� �u��u��� �� ��� ��-
������������� Ganoderma aus��tra�e, w���� �� � �p����� �� p�������u����� �����-
����� ���� P�eurotus�� os��treatus��, w���� �� � ���������� �u��������� �u������. ��� 
������� G. aus��tra�e ���UM 4345 ���� P. os��treatus�� ���UM 4438�� w���� ���� ���� 
u���� ��� ���� pu�p����� w��� ��������� ���� ������� ������� �� ��������������� 
���� ��� ���UM �u��u�� ���������� �� �u�g� �� ��� U��������� �� ������. 

�� ������ �� �������g��� ��� �ff��� �� ������ ���� �����g�� ��u���� �� �������� 
g��w���� 10 ���ff����� k����� �� ������ ���� �����g�� ��u���� w��� ������� �� ���k� 
fl��k� �u��u���. G�u���� ���� ����� �x����� ������ w��� ��u��� �� �� ��� ���� ���-
��� ���� �����g�� ��u���� ���p�������� ��� G. aus��tra�e. ������� ���� ���� ����p 
��qu�� ������ w��� ��������g��u� �� ��� ��������� �� �������� ������� �� P. 
os��treatus��. ���p���� �u����� ����������g� ������ �� ������� ���p����� �����g� 
w�� �pp����� �� �xp���� ��� �p����� �����u� ���p�������. ��� ��x��u� ������� 
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�������� ������� ������ p����u���� �� G. aus��tra�e w�� 11.8 g �-1 u���g 1.37% w/� 
g�u���� ���� 3.0% w/� ���. ��� ��x��u� ���u� �� ������� �������� ������� �� P. 
os��treatus�� w�� 24.5 g �-1 u���g 5.7% w/� x����� ���� 3.7% w/� ���. ��� �p���u� 
����������� ��u��� ���� ��� �p����z����� w��� �pp����� �� � 20-� ����������. ��� 
��x��u� ������� �������� ������� ������ p����u���� �� G. aus��tra�e ���� P. os��treatus�� 
�� ��� ���������� w�� 11 g �-1 ���� 39 g �-1�� ���p��������.

 Keywords:	P�eurotus�� os��treatus��, Ganoderma aus��tra�e, ��oreactor

ΓονιΔιωμΑΤιΚh ΣΤο	ZyMoMonas Mobilis

Κατερίνα Παππά
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 

Αθήνα 15701, http://www.jd�.doe.gov/s��equenc�ng/why/100311.htm�

Το Zymomonas�� mo����s�� θεωρείται ως το βακτηριακό ισοδύναμο των ζυμών 
στην παραγωγή βιοαιθανόλης και χρησιμοποιείται για βιομηχανικής κλίμακας 
ζυμώσεις στις Η.Π.Α. ��u����/��������� Καναδά ���g���� και άλλες χώρες. Το Z. 
mo����s�� ξεπερνά τις ζύμες σε αποδόσεις και τάχος παραγωγής αιθανόλης�� καθα-
ρότητα τελικού προϊόντος και γενικότερες καταβολικές απαιτήσεις. Επί πλέον 
είναι υποψήφιο για παραγωγή σημαντικών δευτερογενών μεταβολιτών και�� 
τέλος�� φέρει μικρό γονιδίωμα �2-M����� που καθιστά ευκολότερες τις διαδικασίες 
γενετικής μηχανικής. Μακροχρόνιες έρευνες στο εργαστήριό μας έχουν επικε-
ντρωθεί στην ανάπτυξη γενετικών εργαλείων για το σπουδαίο αυτό μικροορ-
γανισμό και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν μελετηθεί φυσικά πλασμίδια 
του Zymomonas���� το ��� σύστημα και η χρήση εξωγενών ή ενδογενών μετα-
θετών στοιχείων για εφαρμογές τυχαίας μεταλλαξογένεσης ή κατευθυνόμενων 
εισδοχών.

 Πρόσφατα�� και με στόχο την απόκτηση της πληρέστερης δυνατής γνώσης 
πάνω στο Z. mo����s���� επισυνάφθηκε συνεργασία με το U.�. ����-JG� ���� 2008��* 
για την πλήρη γονιδιωματική ανάλυση έξι στελεχών�� που ανήκουν στα δύο βα-
σικά υποείδη του οργανισμού και έχουν απομονωθεί από διαφορετικά μέρη της 
υφηλίου. Πέντε από τα προταθέντα στελέχη θα αλληλουχηθούν και αναλυθούν 
εξ’ ολοκλήρου ως προς το χρωμοσωμικό και πλασμιδιακό τους υλικό�� ενώ για 
το έκτο στέλεχος - το βιομηχανικό ΖΜ4 - θα γίνει ανάλυση μόνο των πλασμιδί-
ων�� εφόσον το χρωμοσωμικό γονιδίωμα έχει ήδη δημοσιευτεί �M����g�� �����.  
Πρόσφατη βιοπληροφορική ανάλυση της σειράς και φύσης των γονιδίων του 
τελευταίου έχει αναδείξει σημαντικές διαφορές από τη δημοσιευμένη εκδοχή 

του γονιδιώματος του στελέχους ������� ���w��� ����; προσωπική συνεννό-
ηση���� και άρα η εν λόγω προσπάθεια σε συνδυασμό με την αλληλούχηση των 
πλασμιδίων του ΖΜ4 από το JG��� θα επισφραγίσουν τη γνώση πάνω στο πλέον 
εφαρμοσμένο βιομηχανικό στέλεχος του Z. mo����s��.  Περαιτέρω�� η ανάλυση των 
ολικών γονιδιωμάτων των υπολοίπων πέντε στελεχών - τα οποία διακρίνονται 
ως προς τη φυσιολογία�� μορφολογία και το πλασμιδιακό τους περιεχόμενο - 
θα αποδώσει ένα άνευ προηγουμένου μέγεθος πληροφορίας για συγκριτικές 
ή λειτουργικές γονιδιωματικές μελέτες στον οργανισμό�� και θα αναδείξει την 
ολική γονιδιακή δεξαμενή του είδους�� επιτρέποντας έτσι τη στοχευμένη κατα-
σκευή προτύπων στελεχών.

λέξεις-κλειδιά:	γονιδιωματική, βιοαιθανόλη, Zymomonas�� mo����s��

GENoMICS oN zyMoMoNAS MoBILIS

Katherine Pappas
Department of Genet�cs�� and B�otechno�ogy, Facu�ty of B�o�ogy, Un�vers���ty of Athens��, I��s��s���a, 

Athens�� 15701, http://www.jd�.doe.gov/s��equenc�ng/why/100311.htm�

Zymomonas�� mo����s�� �� �u������� ������������ ��� ��������� ����������� �� ����� �� 
���������� p����u����� ���� �� ��������� ��p������ �� ����u������ ������������� �� 
��� U.�. ��u����/��������� ������� ���g���� ���� ����� p���� �� ��� w�����. Z. mo����s�� 
�x������ ��� p����������� �� ������ �� ������� �������� pu���� ���� ������������ 
��qu���������� �� � ���������� ����������� ��� fi��-�������� p����u����� ���� ������� 
� ���������� ����� ��. 2-M� g������� �������� �� g������ ����pu�������. �� 
���g-��������g �������� �� �u� ���������� ��� ���� ��� �������p���� �� g������ 
����� ��� ���� �x������������ �������u�. �� ���� ������ ��u������ ���� ���� ���� �� 
��� ������ Zymomonas�� p���������� ��� ��� ���p���� ���� ��� u�� �� �x�g���u� �� 
�������� ������ �������� ��� ������� �u��g������ �� ���g����� g��� �u�����. 

���������� ���� �� ������ �� ���� u����������� ��� �����g� �� Z. mo����s���� � ���������-
���� w��� ��� U.�. ����-JG� w�� ������������ ���� 2008��*�� w���� ���� �� p������� 
���p���� ��qu���� ����� ���� �������� ��� ��x ���ff����� Z. mo����s�� ��������� �����g-
��g �� �w� ��j�� �u��p����� ���� ��������� ���� �����u� p���� �� ��� g����. ���� 
�� ��� p��p����� ������� w��� �� ��qu������ �� ����� �������� ������������ ���� 
p������� ������������ w������ ��� ��x�� ������ - ��� ����u������ ������ ZM4 - w��� 
���� ���� ��� p������� �������� ��qu�������� �� ��� ����������� g����� �� ��-
������ pu�������� �M����g�� �����. ��-���������� �� ��� ������ ��� �������� ���� 
�� ���k��� ���ff������� ���� ��� pu�������� ������� �� g��� ������� ���� ������ 
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������� ���w��� ����; p������� ����u���������� ���� ���� �ff����� ��������� w��� 
��� up�����g JG� ��qu�����g �� ��� ZM4 p���������� w��� ����� �� �u�� k��w����g� 
�� ��� ���� ��p������ ����u������ ������’� g�����. �u����������� �x��������� �� 
��� ����� fi�� Z. mo����s�� ������� �� ���� p��j��� - w���� ���� p�������g������ ���-
p����g���� ���� p������� ������� ���ff������� - �� �xp������ �� �ff�� �� u�p���-
��������� ����� ��� ���p������� �� �u�������� g������ �������� ��� ��� ��g����� 
���� �� ���� ���������� ��� ���������� �p�����-�p���fi� g��� p����� w���� ��� ���-
������ �������u�� �� �����g��� ������ ��g�������g pu��u���. 

keywords:	genom�cs��, ��oethano�, Zymomonas�� mo����s��

ο μιΚΡοβιοΚοΣμοΣ ΤΗΣ οινοΠοιΗΣΗΣ ΚΑι Η ΣΗμΑνΤιΚοΤΗΤΑ ΤοΥ 
ΣΤΗν ΠΑΡΑΓωΓΗ οινων ΥΨΗλΗΣ ΠοιοΤΗΤΑΣ

μαρία Παραπούλη1, Ευστάθιος Χατζηλουκάς2,  
Κωνσταντίνος Δραΐνας1, άγγελος Περισυνάκης1

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

Η αυθόρμητη ζύμωση του γλεύκους και η παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας 
είναι μια πολύπλοκη βιοχημική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν πολλά γένη 
και είδη ζυμομυκήτων �Saccharomyces�� και ���-Saccharomyces���� των οποίων η 
παρουσία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 
οίνου. Μολονότι τα περισσότερα στελέχη ���-Saccharomyces�� δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν την αλκοολική ζύμωση εντούτοις έχει προταθεί ότι μπορούν 
να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του αρώματος και της γεύ-
σης του οίνου. Βέβαια�� στις σύγχρονες οινοποιητικές μονάδες χρησιμοποιού-
νται ως καλλιέργειες εκκίνησης αποκλειστικά στελέχη ζυμών Saccharomyces��. 
Σε αυτή την εργασία�� με σκοπό τη βελτίωση του αρώματος και της γεύσης του 
βιομηχανικά παραγόμενου τοπικού οίνου Ο.Π.Α.Π χρησιμοποιήθηκαν ως καλ-
λιέργειες εκκίνησης�� με μεθοδολογία διαδοχικής χρήσης�� δύο γηγενή στελέχη 
απομονωθέντα από την παραδοσιακά οινοποιητική περιοχή της Ζίτσας �Ιωάν-
νινα�� �πειρος��: το στέλεχος ΖΥ6�� Mets��chn�kow�a pu�cherr�ma�� ���. z�ts��ae ����-
Saccharomyces���� και το στέλεχος Ζ622�� S. cerev�s���ae �Saccharomyces����. Η εξέταση 
του παραχθέντος πειραματικού οίνου �έτη 2006�� 2007 και 2008�� αποκάλυψε 
ότι παρουσίαζε καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και πλουσιότερο 
αρωματικό δυναμικό σε σχέση με τον οίνο-μάρτυρα�� ο οποίος προέκυψε με οι-
νοποίηση του ιδίου γλεύκους με ένα εμπορικά χρησιμοποιούμενο στέλεχος S. 

cerev�s���ae αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα της χρήσης διαφορετικών γενών 
γηγενών στελεχών ζυμομυκήτων στην οινοποίηση. Τονίζεται ότι σε διεθνές επί-
πεδο δεν είχε επιχειρηθεί ξανά οινοποίηση γλεύκους με διαδοχική προσθήκη 
γηγενών ζυμομυκήτων των γενών Mets��chn�kow�a και Saccharomyces��.

λέξεις	κλειδιά: Οινοποιητικές ζύμες, Mets��chn�kow�a pu�cherr�ma, Saccharomyces�� 
cerev�s���ae, μοριακή ταυτοποίηση, οινοποίηση, αρωματικό δυναμικό οίνου

GRAPEVINE INDIGENoUS yEAST AND ThEIR PoTENTIAL 
 IN qUALITy wINE MAKING

Maria Parapouli1, Efstathios hatziloukas2,  
Constantin Drainas1, Angelos Perisynakis1

Department of Chem�s��try, Un�vers���ty of Ioann�na, 45110, Ioann�na, Greece
Department of B�o�og�ca� App��cat�ons�� and Techno�og�es��, Un�vers���ty of Ioann�na, 45110, 

Ioann�na, Greece

��� ���u��� ��������� ������������ �� g��p� ju��� ���� ��� ���u����g p����u����� 
�� w��� �� � ���p��x ����������g���� p�������� w���� �������� � ���g� �u���� �� 
�����u� ����� �p����� �Saccharomyces�� ���� ���-Saccharomyces������ w��� ���ff����-
���� �������u����. G��p�� ���� �u�� ���� ����� g��g��p��� ���� p������ � ����-
���������� �����fl����� �� w���� ��� fl���u� �� ����� ����� ����/�� ������������ w��� 
�� ���g��� ������u����. Saccharomyces�� cerev�s���ae �� p�������� ���p������� ��� ��� 
���p������ �� ��� ��������� �������������� w���� �����u� ���-Saccharomyces�� 
�p����� ������� ��� w��� fl���u�. ��� ��� �� ���� ��u��� w�� �� ������� ���� ����-
������z� ����� ��������� �����g���u� �� ������ �u�� ���� Z���� ����������� ��p��u��� 
G������� ���� �������g��� ����� ��p��� �� ��� ������������ p������. ������� ���ff��-
��� �����g���u� ����� �p����� w��� ��������� ���� �w� �� ���� w��� ��������� ��� 
�u����� u��. � Mets��chn�kow�a pu�cherr�ma ���. z�ts��ae �M. pu�cherr�ma ���. z�ts��ae�� 
������ Z�6 ���� � Saccharomyces�� cerev�s���ae ���. z�ts��ae �S. cerev�s���ae�� ������ Z622�� 
w��� u���� �� ������� �u��u��� �� � ��qu������ ������� ������g�� 2006�� 2007 ���� 
2008��. ��� p����u���� ������ w��� ���� � ������ �������� ��uqu�� ���� ��� ��� 
���� ��� ���� �u�� u���g � ���������� ������� �u��u��. ����� ���u��� ���fi�� 
��� �����p� �� u����z��g �����g���u� ����� ������� ��� ��� p����u����� �� ������-
������ w���� ���� ��p����z� ��� p�������� �� ��p�����g Mets��chn�kow�a �p����� 
�� � ������� �u��u�� �� ��p���� ��� qu����� �� ������ w���.

Keywords: W�ne yeas��t, Mets��chn�kow�a pu�cherr�ma, Saccharomyces�� cerev�s���ae, yeas��t 
c�as��s���ficat�on, v�n�ficat�on, w�ne aroma
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ΠοιΚιλοΤΗΤΑ Των ARChAEA ΣΕ ιζΗμΑΤΑ ΤοΥ ΗφΑιΣΤΕιοΥ ιλΥοΣ AM-ARChAEA ΣΕ ιζΗμΑΤΑ ΤοΥ ΗφΑιΣΤΕιοΥ ιλΥοΣ AM- ΣΕ ιζΗμΑΤΑ ΤοΥ ΗφΑιΣΤΕιοΥ ιλΥοΣ AM-AM-
STERDAM, ΑνΑΤολιΚΗ μΕΣοΓΕιοΣ θΑλΑΣΣΑ, ΑνΑΤολιΚΗ μΕΣοΓΕιοΣ θΑλΑΣΣΑ

μαρία Παχιαδάκη*1,2, Αργυρή Καλλιονάκη3, νικόλαος Καλογεράκης3,  
βασίλειος λυκούσης2, Κωνσταντίνος Κορμάς�

1 Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 71003 Βούτες-Ηράκλειο, Ελλάδα 
2 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο  

Θαλασσίων Ερευνών, 19013 Ανάβυσσος, Ελλάδα
3 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 73100, Ελλάδα

4  Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38446 Νέα Ιωνία, Ελλάδα

Η Αναερόβια Οξείδωση του Μεθανίου �ΑΟΜ�� είναι η αναλυτικότερα καταγε-
γραμμένη διεργασία σε ιζήματα μεθανιοϋδριτών και διενεργείται μέσω συ-
ντροφικής σχέσης �������� και �������. Τέτοια περιβάλλοντα έχουν βρεθεί 
σε υποθαλάσσια ηφαίστεια ιλύος στα Όρη του Αναξίμανδρου�� Ανατολική Με-
σόγειος. Διερευνήθηκε η βιοκοινότητα των ������� σε ίζημα ενεργούς θέσης 
του υποθαλάσσιου ηφαιστείου ���������� στα Όρη του Αναξίμανδρου�� μέσω 
της ανάλυσης ποικιλότητας του 16� ���� γονιδίου και μικροσκοπίας ������ σε 
υποδείγματα των 20 και 30 �����. Η πλειονότητα των φυλοτύπων σχετίζονται 
με φυλότυπους που προέρχονται από παρόμοια περιβάλλοντα με αναβλύσεις 
μεθανίου ή θερμοπηγές. Στα 20����� συνυπάρχουν φυλότυποι που ανήκουν 
στην ομάδα των ΑΝΜΕ-1 και φυλότυποι των ΑΝΜΕ-2 σε παραπλήσια αφθο-
νία �38.0% και 36.2% αντίστοιχα��. Στα 30����� κυριαρχεί ένας φυλότυπος �με 
ποσοστό εμφάνισης 70.8%�� των ��M��-3�� μια ομάδα που έχει ανακαλυφθεί 
πρόσφατα. Επιπλέον�� συναθροίσεις κυττάρων από ίζημα του ���������� ανι-
χνεύθηκαν με χρώση ���� και ����. Αυτές οι συναθροίσεις είχαν την τυπική 
δομή των σφαιρικών συσσωματωμάτων που εμπλέκονται στην ΑΟΜ�� όπου μια 
εσωτερική σφαίρα από ������� περιβάλλεται από ένα κέλυφος από ��������. 
Τα κύτταρα των �������� στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως θειικο-αναγω-
γικά βακτήρια της ομάδας Des��u�fos��arc�na/ Des��u�fococcus�� και τα κύτταρα των 
������� ως ΑΝΜΕ-1 και ΑΝΜΕ-2. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η 
ΑΟΜ λαμβάνει χώρα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο ����������.

λέξεις	κλειδιά:	ΑΟΜ, ΑΝΜΕ

ARChAEAL DIVERSITy IN SEDIMENTS oF AMSTERDAM MUD VoLCANo,S oF AMSTERDAM MUD VoLCANo, oF AMSTERDAM MUD VoLCANo, 
EASTERN MEDITERRANEAN SEA.MEDITERRANEAN SEA.

Maria Pachiadaki*1,2, Argyri Kallionaki3, Nikolaos Kalogerakis3, Vasilios 
Lykousis2, Konstantinos Kormas�

1 Department of Chem�s��try, Un�vers���ty of Crete, 71003 Voutes��-Herak��on , Greece. 
2 Ins��t�tute of Oceanography, He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, 19013 Anav�s��s��os��, Greece

3 Department of Env�ronmenta� Eng�neer�ng, Techn�ca� Un�vers���ty of Crete,  
Chan�a 73100, Greece

4  Department of Ichthyo�ogy & Aquat�c Env�ronment,  
Un�vers���ty of Thes��s��a��a, 38446 Nea Ion�a, Greece

G�� ��������� �G��� ���������� ���� �� ��������� ���� �� ��� ������ ����� ���� 
��������� ���� ������ ������������ �� ��������� ��u��� �� ������ �����. �����-
���� �x�������� �� ������� ���M�� �� ��� ���� w���-����u������� p������ �� �u�� 
������������ ���� �� ���������� �� � ��������u� �� �������� ���� �������. ������ 
������� ���p� ���� G� ���� ���� �������fi��� �� � �u���� �� �u�� ��������� 
�M��� �� ��� ���x�������� M�u�������� ������� M������������� ���. ��� �������� 
����u���� �� ��� ������ ���� �� ���������� M� �� ��� ���x�������� M�u������ 
w�� �������g����� �� ��� �������� �� ��� 16� ���� g��� ���������� ���� ���� ���� 
� ��������� pu�� ���� �� 20 ���� 30 �����. ��� ��j����� �� ��� ��u��� p������p�� 
w��� �������� �� ������������� ���p��� �� ����� �������-�������� ����� ���p� �� 
������������� fi�����. ��� �������� ����u���� ���u��u�� w�� ���ff����� ���w��� 
��� �w� ������.  �� 20����� ��M��-1 ���� ��M��-2 p������p�� w��� ������ 
�qu���� ��p��������� �38.0% ���� 36.2%�� ���p������������ w���� �� 30����� ��� 
p������p� ����������� �70.8%�� �����g��g �� ��� �u������������ ������ ��M��-3. 
M��������� ���� �gg��g���� w��� ���������� w��� ���� �������g ���� ����. ����� 
�gg��g���� ���w��� ��� ��p���� ���u��u�� �� �p������� ��������� w��� �� ����� 
�p���� �� ������� �u���u������ �� ��������. ��������� ����� �� ��� �gg��g���� 
w��� �������fi��� �� �u����� ����u���� �� ��� Des��u�fos��arc�na/Des��u�fococcus�� g��up 
���� ��� �������� ����� �� ��M��-1 ���� ��M��-2. ����� ���u��� ��������� ���� �� 
���������� M� ��M ��k�� p����.

Keywords:	AOM, ANME
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ΕΞΕΡΕΥνωνΤΑΣ ΤιΣ μιΚΡοβιΑΚΕΣ ΚοινωνιΕΣ Των βΑθιων θΑλΑΣΣιων 
οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤων ΤΗΣ ΑνΑΤολιΚΗΣ μΕΣοΓΕιοΥ 

Π.ν. Πολυμενάκου1, N. λαμπαδαρίου1, μ. μανδαλάκης2, I. Κουριδάκη1, E. 
Γοντικάκη3, Σ. Αλεξανδρή1, Α. Τσελεπίδης1,�, β. λυκούσης1

1Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ηράκλειο Κρήτης & Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα
2Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Ελλάδα

3OceanLa�, Πανεπιστήμιο Αμπερντίν, Σκωτία
4Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Ελλάδα

Ο προσδιορισμός των φυσικών μικροβιακών κοινωνιών στα βαθιά θαλάσσια 
οικοσυστήματα αποτελούσε ανέκαθεν μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο χώρο 
της μικροβιακής οικολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
της γης έχει ένα μέσο βάθος 3��800 ��� τα βαθιά θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν 
προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια με απώτερο 
σκοπό την εξερεύνηση των μικροβιακών κοινωνιών που φιλοξενούν. Η ανά-
πτυξη των μοντέρνων τεχνικών μοριακής βιολογίας έδωσε μια νέα ώθηση στο 
χώρο της μικροβιακής ωκεανογραφίας παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με την ταξινομική των βακτηριακών πληθυσμών. Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι οι μικροβιακές κοινωνίες των βαθιών θαλάσσιων ιζημάτων χαρα-
κτηρίζονται γενικά από ιδιαίτερα υψηλές τιμές ποικιλότητας. Τα τελευταία χρό-
νια οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει την παρουσία ακραιόφιλων μικροοργα-
νισμών�� δηλαδή οργανισμών που διαθέτουν την ικανότητα να ζουν σε ακραίες 
συνθήκες όπως σε υψηλές τιμές αλατότητας�� σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας 
�μεταξύ -20�� και 300������ σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και σε 
υψηλές τιμές πίεσης. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της γης όπου κα-
νείς μπορεί να συναντήσει έναν μεγάλο αριθμό ακραίων περιβαλλόντων είναι 
η Ανατολική Μεσόγειος θάλασσα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι�� υδρογραφι-
κά και γεωμορφολογικά�� μια ιδιαίτερα πολύπλοκη περιοχή �π.χ. υποθαλάσσια 
οροσειρά της Μεσογείου�� Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο�� στην οποία μπορούμε 
να συναντήσουμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών περιβαλλόντων όπως βαθι-
ές λεκάνες�� υποθαλάσσια βουνά�� ανοξικές λεκάνες υψηλής αλατότητας�� υδρο-
θερμικές πηγές και υποθαλάσσιες καμινάδες αερίων�� υποθαλάσσια ηφαίστεια 
και ηφαίστεια ιλύος�� περιοχές χαμηλής θερμοκρασίας πλούσιες σε μεθάνιο και 
υδρόθειο�� ενυδρίτες μεθανίου�� υποθαλάσσια φαράγγια. Τα τελευταία χρόνια�� η 
ερευνητική μας ομάδα πραγματοποιεί μια αξιοσημείωτη προσπάθεια εξερεύ-
νησης των συγκεκριμένων μικροβιακών περιβαλλόντων μέσα από μια σειρά 
εκτεταμένων ωκεανογραφικών αποστολών. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 
της έρευνάς μας έχουν δείξει ότι τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου φιλοξε-

νούν μια ιδιαίτερα υψηλή και μοναδική βακτηριακή ποικιλότητα με προοπτικές 
για περαιτέρω αξιοποίηση σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

λέξεις-κλειδιά:	Βαθιά θαλάσσια ενδιαιτήματα; Μικροβιακές κοινωνίες; Ακραία περιβάλλοντα 

EXPLoRING ThE DEEP-SEA MICRoBIAL hABITATS oF ThE EASTERN 
MEDITERRANEAN SEA

�.�. ��������k�u1�� �. ���p�������u1�� M. M�������k��2�� �. ��u�����k�1�� ��. G����-
k�k�3�� �. ���x������1�� �. �����p�����1��4�� �. ��k�u���1

1He��en�c Centre for Mar�ne Res��earch, Herak��on, Crete & Anavys��s��os��, Att�ca, Greece 
(po�ymen@her.hcmr.gr)

2Un�vers���ty of Crete, Department of Chem�s��try, Greece
3OceanLa�, Un�vers���ty of A�erdeen, Scot�and

4Un�vers���ty of P�raeus��, Mar�t�me Stud�es�� Department, Greece

� ���g-��������g �������g� �� ��� fi���� �� ��������� �����g� ��� ���� ��� ���fi��-
���� �� ���u��� ��������� ����u������ �� ����p-��� ����������. �����������g ���� 
71% �� ��� �����’� �u����� ��� �� �����g� ���p�� �� 3��800 ��� ����p-��� �������-
����� ���� ���������� �u�� �������� �� ������ �� ��������� ���� w��� ���������-
���� �xp��������� p��������. ��� �������p���� �� �����u���-������ ������qu�� 
��� �����u�����z��� ��� fi���� �� ��������� ������g��p�� ���� ��qu�����g �� 
���� g���� ��� g������ ��������� �u� ����g��� ���� ��� p����g��� ���� ��x���-
�� �� ��������� p�pu�������. M�������� ����u������ �� ����p-��� ���������� ��� 
������������ �� �� ��g��� �������� ���������g ���g��� �� u��u��������� ��p�������-
�����. �u���g ��� ���� �������� ���������� ���� ������������ ����� “�x�����p�����”�� 
�������g������ ��p���� �� �����g �� �x����� ������������ �u�� �� ��g��� �����-
�� �� ��k����� ������������� �� ��g� ���� ��������������� w��� �� �x�g���� �x����� 
���p����u��� ��� ��w �� -20�� ���� �� ��g� �� 300������ �� ��g� �������������� 
�� ����� ������ ���� �� ��g� p����u�� �����������. ��� �� ��� ���� ����������g 
����� �� ��� w����� w���� � ������� �� �x����� ������������ ��� p������ �� ��� 
�������� M������������� ���. ��� �������� M������������� �� ������������ �� �� � 
�������� ��g��� w��� u��qu� ������g��p��� ���� g�����p����g�� ����u��� ��.g. 
M������������� ����g��� �������� �������� ����� ���� ������������ ��� ��� ���ff��-
��� ��������� �������� ���� ��� �� ��u��� �� ������ �u�� �� ����p ������� p������� 
�����u����� ����p ���x�� ��p�������� �������� ������������� ����� ���� g�� ����-
������ �u������� ��������� ���� �u�� ����������� ������� ���� ������g�� �u�-
p����� ����� ���p ������� g�� ����������� �u������� �������. ���� ��� ���� ������� �u� 
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g��up ��� ��p��������� � ������ �� ������g��p��� �u����� �����g �� �x��������� 
�xp���� ����� ��������� ������ ���� ������ ����� �����g���� ���� �����������g�-
��� ��p�������. �u� ������ ���u��� ���� ���w� ���� ��� ���������� �� ��� �����-
��� M������������� ��� ������ � ��g� ���� u��qu� ��������� ����������.

Keywords:	Deep-s��ea ha��tats��; Μ�cro��a� commun�t�es��; Εxtreme env�ronments�� 

βιοΕΠιΣΤhμΕΣ ΚΑι ΠολιΤιΣΤιΚh ΚλΗΡονομιA

Αν. Πούρνου, Γ. Παναγιάρης
Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ι. Αθήνας,  

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω

Οι βιοεπιστήμες μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο 
της Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το έργο της Συντήρησης των 
υλικών τεκμήριων του πολιτισμού συνίσταται στην διάγνωση �τεχνική εξέταση 
του προβλήματος���� στην επεμβατική συντήρηση �θεραπεία του προβλήματος�� 
και στην προληπτική συντήρηση �πρόληψη του προβλήματος��. Και στα τρία 
στάδια οι βιοεπιστήμες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά. Κατά το στάδιο 
της διάγνωσης ο Συντηρητής μελετά την τεχνολογία κατασκευής και διακόσμη-
σης�� την κατάσταση διατήρησης ενός αντικειμένου�� καθώς και τα αίτια φθοράς 
αυτού.

Ο Βιολόγος προσδιορίζει τους οργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τη 
φθορά και τους περιοριστικούς παράγοντες αυτών. Κατά το στάδιο της επεμβα-
τικής συντήρησης�� ο Συντηρητής προχωράει στη δομική�� υλική και αισθητική 
αποκατάσταση ενός αντικειμένου. Ο Βιολόγος αναπτύσσει μεθόδους καταστο-
λής της βιοφθοράς �π.χ. απεντόμωση�� απολύμανση κ.λ.π.���� ή βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές �π.χ. καθαρισμούς με ένζυμα���� συμβατές με την ακεραιότητα του 
υποστρώματος. Τέλος κατά το στάδιο της προληπτικής συντήρησης�� ο Συντη-
ρητής οφείλει να αξιολογήσει όλους τους πιθανούς παράγοντες φθοράς των 
αντικειμένων και να σχεδιάσει ένα σύστημα ελαχιστοποίησης αυτών. Ο Βιολό-
γος μελετά τα οικοσυστήματα ανοιχτών και κλειστών Μουσείων και σχεδιάζει 
τη διαχείριση αυτών με στόχο τον έλεγχο/ περιορισμό των βιολογικών παρα-
γόντων φθοράς αρχαιοτήτων και έργων τέχνης�π.χ. παγίδες φερομονών σε 
μουσεία��. Σε κάθε περίπτωση ο Συντηρητής θέτει το πρόβλημα�� αξιολογεί τα 
πορίσματα της βιολογικής επιστήμης ως προς τη συμβατότητά τους με την ακε-
ραιότητα των υποστρωμάτων και αναλαμβάνει την εφαρμογή τους�� ως τελικός 
χρήστης των διεπιστημονικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα 

αυτά μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών ή /και την παραγωγή 
νέων προϊόντων. 

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας�� έχει 
υλοποιήσει σημαντικό αριθμό διεθνών και εθνικών προγραμμάτων που ανα-
δεικνύουν το σημαντικό ρόλο των Βιοεπιστημών στην Συντήρησης της Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς.

λέξεις		κλειδιά:	Πολιτιστική Κληρονομιά , συντήρηση, βιοεπιστήμες

BIoSCIENCES AND CULTURAL hERITAGE AND CULTURAL hERITAGEAND CULTURAL hERITAGE CULTURAL hERITAGECULTURAL hERITAGE hERITAGEhERITAGE

A. Pournou , G. Panagiaris
Department of Cons��ervat�on of Ant�qu�t�es�� and Works�� of Art, Techno�og�ca� Educat�ona� 

Ins��t�tute of Athens��, Ag. Spyr�donos��, A�ga�eo, 12210 Athens��, Greece.

����������� ��� �������p ��g��fi���� �pp��������� �� ��� fi���� �� ������������ �� 
�u��u��� ������g�. ������������ �� ��������� �� ���g���� �u��u��� ��g��� �� ���-. ������������ �� ��������� �� ���g���� �u��u��� ��g��� �� ���- ������������ �� ��������� �� ���g���� �u��u��� ��g��� �� ���-
������� �� ����g����� ����������� �x��������� �� ��� p���������� ������������ ���-
��������� ���������� �� ��� p�������� ���� p��������� ������������  �p��������� 
�� ��� p��������.

�� ��� ����� ���g�� ����������� ��� �������u�� �����������. �� ��� ����g����� ���g��� 
��� ����������� ��u����� ��� ������u����� ���� �����������  ��������g��� ��� p���-
�������� ����� �� ����������� �� w��� �� ��� ������ ���� �� ������ ��u��� ��  ���-
�����������. ��� �����g���� ����������� ��� �����������g��� ���� ����� ����������� 
�������. �u���g ��� ���g� �� ������������ �������������� ��� ����������� �������� 
��� ���u��u��� ���� ��������� ����g���� �� ���������’ ����������� w������ ��� �����-
g���� �������p� �������� ��� ��������g ����������������� ��.�. p��� ��������� ���������-
������ �� �����������g���� �pp��������� ���p������ w��� �������� �u�������� ��.�. 
��z��� �������g��. ��������� �� ��� p��������� ������������ ���g� ��� ��������-
��� ��� �� ������ ��� p�������� �������������� p��������� �� ��������� ���� �����g� 
������� ���� w��� ��������� ����. ��� �����g��� ��u����� ��� ����������  w���� 
���g���� �u��u��� ������g� ��� �� ��u��� ���� �������p� ����� ����g������� �� ��-
���� �� ��������� ��� �����g���� ������ �� ��������������  ��.�. p�������� ���p� �� 
�u��u����. �� ��� ������� ��� ����������� p���� ��� p�������� �������� ��� ���u��� 
��������� �� ��� �����������’ �������� ��� ���u���g  ����� ���p��������� w��� ��� 
����g���� �� �u�������� ���� fi����� �pp���� ����� ���u��� �� ����g ��� ���� u��� �� 
���� �����������p������ �������������. �u���g ��� ��� ����� ���������� ���g���� ��� 
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������������� �� ����������� ���� ������������ ��� ����� �� ��� �������p���� �� 
���������� ������qu�� ���� p����u���.

��� ��p������� �� ������������ �� ����qu����� ���� W��k� �� ����� �.��.�. �� ���-
����� ��� ��p��������� �� ��p������ �u���� �� ������������� ���� �������� p��j-
���� �������� �� ������������� p�����g ����� ��g��fi���� ���� �� ��� fi���� �� ������-
������ �� �u��u��� ������g�. 

Key words:	words:words::	Cu�tura� Her�tage, cons��ervat�on, ��os��c�ences��, cons��ervat�on, ��os��c�ences����os��c�ences�� 

EΡΕΥνΑ ΣΤΗν ΥΠολοΓιΣΤιΚh βιολοΓIΑ 
ΚΑι βιοΠλΗΡοφοΡιΚh ΣΤο BRL@UCy.AC.Cy 

	βασίλης ι. Προμπονάς  
Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Τ.Κ. 20537, Cy 1678, Λυκωσία, Κύπρος
ema��: vpro�on@ucy.ac.cy  

we�: http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy

 Η έρευνα του εργαστηρίου μας προσανατολίζεται στην ανάλυση και ερμηνεία 
δεδομένων γονιδιωματικής σε μεγάλη κλίμακα και τη χρήση/ανάπτυξη υπο-
λογιστικών μεθόδων για την αποκάλυψη των αρχών που διέπουν τη μοριακή 
βάση της ζωής. Κεντρικό ενδιαφέρον μας αποτελεί η διαλεύκανση των σχέσεων 
αλληλουχίας-δομής-λειτουργίας πρωτεϊνών μέσω μεθόδων ανίχνευσης ομοιο-
τήτων μεταξύ αλληλουχιών�� και τεχνικών στατιστικής και μηχανικής μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα�� η έρευνά μας εστιάζεται σε: 

1. Επαναληπτικές αλληλουχίες�� περιοχές ακραίας αμινοξικής σύστασης: Διερεύ-
νηση της σχέσης τους με την πρωτεϊνική δομή και  �δυσ-��λειτουργία. Εξέλιξη 
των πρωτεϊνικών επαναλήψεων.

2. Πρόβλεψη της τοπολογίας και της δομής διαμεμβρανικών και σχετιζόμενων 
με τη μεμβράνη πρωτεϊνών: Πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών μεμβρανι-
κών πρωτεϊνών. Εξέλιξη της τοπολογίας/δομής/λειτουργίας διαμεμβρανικών 
πρωτεϊνών. 

3. Δομική/λειτουργική κατηγοριοποίηση πρωτεϊνών με βάση την αλληλουχία 
τους.

4. Εξέλιξη βακτηριακών γονιδιωμάτων.

5. Μελέτη διαφορετικών μετρικών καθορισμού του χώρου των βιολογικών 
αλληλουχιών για την ομαδοποίηση ���u������g�� αλληλουχιών πρωτεϊνών και 
���.

�α παρουσιάσουμε επίσης αποτελέσματα �από την ομάδα και συνεργάτες μας�� 
για νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις φιλτραρίσματος αμινοξικών αλληλουχιών 
κατά την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων και μια νέα προσέγγιση ��u������g 
πρωτεϊνικών αλληλουχιών στο χώρο φασματικών συχνοτήτων. Τέλος�� θα πα-
ρουσιάσουμε σύνοπτικά ένα πρόσφατα επιχορηγημένο ερευνητικό πρόγραμ-
μα το οποίο αφορά την ανάπτυξη πιλοτικού υπολογιστικού συστήματος για τον 
ημι-αυτόματο προσδιορισμό βασικών ειδών της θαλάσσιας βενθικής μακρο-
πανίδας της Κύπρου.

CoMPUTATIoNAL BIoLoGy AND BIoINFoRMATICS  
RESEARCh IN ThE BRL@UCy.AC.Cy 

	Vasilis J. Promponas  
B�o�nformat�cs�� Res��earch La�oratory, Department of B�o�og�ca� Sc�ences��, New Campus��, 

Office B161, Un�vers���ty of Cyprus��, P.O. Box 20537, Cy 1678, NICOSIA, CyPRUS
ema��: vpro�on@ucy.ac.cy   we�: http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy

�u� �������� �� ��������� ��w����� ��� �����p�������� �� ���g� ����� g������ ����� 
���� ��� u�� �� ���pu�������� �������� �� ������ �� ������ ��� p�����p��� g�����-
��g ��� M����u��� ����� �� ����. W� ��� ������ ����������� �� ��� ��u��������� �� 
p������ ��qu���� �� ���u��u��/�u������ �����������p� u���g ��qu���� ������������ 
����������� ���� ������� �������g ������qu��.

�� p�����u����� �u� �������� ���u��� ��: 

1. ��qu���� ��p������ ��w ���p��x���/���p����������� ������� ��g����: ��-
�����g����� �� ����� �������� �� p������ ���u��u�� ���� ����������� �� p������ 
�������u������. ��u��� �� ��� ����u���� �� p������ ��p����. 

2. ������������� ���� ��������-����������� p������ ��p���g� ���� ���u��u�� 
p����������: ����������� �� ���u��u��� ����u��� �� �������� p�������. �����u���� �� 
������������� p������ ��p���g�/���u��u��/�u������. 

3. ��qu����-������ ���u��u���/�u�������� ������fi������ �� p������� 

4. ��u��� �� ��������� g����� ����u���� 
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5. ��u��� �� ���ff����� ������� �� �����g���� ��qu���� �p��� ��� ��u������g p������ 
���� ��� ��qu����� 

W� w��� ���� p������ ������ ���u��� ����� �u� g��up ���� ��������������� �� 
����� ����������g���� �pp������� �� fi������g ���� p������ ��qu���� ��������� 
�������� ���� � ����� ��p����� ���ffi�����- ������ �pp����� �� ��u������g p������ 
��qu�����. �u����������� w� w��� ����fl� p������ � �������� �u������ �������� 
p��j��� ��g������g ��� �������p���� �� � p������p� ���pu���-������� ������ ��� 
����-�u����������� �����������g k�� �p����� �� ��� ������ ������� �������u�� 
�� ��p�u�.

φΥλλομΕΤΡωνΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤιΚΑ ΤοΥ ΣΥνΕΔΡιοΥ hSCBB08

	Βασίλης	Ι.	Προμπονάς
Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών  

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cy 1678, Λευκωσία, Κύπρος
ema��: vpro�on@ucy.ac.cy  

we�: http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy

Κίνητρο: Πέρασε αρκετός καιρός από τότε που έγιναν οι πρώτες προσπάθει-
ες για τη δημιουργία μιας τοπικής επιστημονικής εταιρίας εστιασμένης στην 
υπολογιστική βιολογία και βιοπληροφορική στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος 
ήταν η προώθηση της έρευνας�� κατάρτισης και εκπαίδευσης σε τομείς αιχμής�� 
ενισχύοντας συνδέσεις ελλήνων ερευνητών  μεταξύ τους αλλά και με τη διε-
θνή κοινότητα. Μέσω του συνεδρίου �����08 προσδοκούσαμε να φέρουμε 
σε επαφή ερευνητές�� μεταδιδάκτορες και φοιτητές�� οι οποίοι ενεργοποιούνται 
στην υπολογιστική βιολογία και βιοπληροφορική�� παρέχοντας το βήμα για επι-
στημονικές παρουσιάσεις�� ανακοινώνοντας παράλληλα την επίσημη ίδρυση 
της Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής.

Μέθοδοι: Η τοπική οργανωτική επιτροπή προέβη στις απαραίτητες διευθετή-
σεις για ένα επιτυχημένο συνέδριο �π.χ. τόπος διεξαγωγής�� οδηγίες για τη δι-
αμονή-μετάβαση��. Η επιστημονική επιτροπή συνέλλεξε τις περιλήψεις και τα 
άρθρα�� αξιολόγησε και κατηγοριοποίησε τις εργασίες σε κατάλληλες θεματι-
κές ενότητες και�� τελικά�� κατήρτησε το αναλυτικό πρόγραμμα. Η οργανωτική 
επιτροπή είχε την εποπτεία του συνολικού εγχειρήματος: δημιούργησε ma���ng 
��s��ts���� ιστοτόπους και προσκάλεσε συναδέλφους να στελεχώσουν τις επιτροπές 
και να διευθύνουν συνεδρίες και/ή να υποβάλουν τις καλύτερες εργασίες τους 
στο �����08.

Αποτελέσματα:	Ο βιοπληροφορικές μας προβλέψεις για το πλήθος των συμ-
μετεχόντων απέτυχαν παταγωδώς�� όπως αποδείχθηκε με την έλευση των πρώ-
των πειραματικών δεδομένων �π.χ. ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο με ~150 
συμμετέχοντες�� data not s��hown��. Η συμμετοχή νέων ερευνητών�� μεταδιδακτό-
ρων και �Ι� ήταν ζωηρή �εικόνες διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως����  με ενθουσιώ-
δεις παρουσιάσεις υψηλής ποιότητας. Κύριο εύρημα της μελέτης μας ήταν η 
αυθόρμητη στρατολόγηση αρκετών έμπειρων αλλά και νεότερων ερευνητών 
στην ΕΕΥΒΒ.

Συζήτηση: Παρότι δεν ήταν οικονομικά δυνατόν να έχουμε προσκεκλημένους 
ομιλητές�� ο απώτερος στόχος μας στέφθηκε με επιτυχία. Στα θετικά στοιχεία 
συγκαταλέγεται ο τόπος διεξαγωγής �ΕΚΕΤΑ�� και η πανέμορφη πόλη της �εσ-
σαλονίκης. Μελλοντική εργασία απαιτείται για: διοργάνωση συνεδρίων και 
πρακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και τη δημιουργία δεσμών με ομολό-
γους στο εξωτερικό.

Ευχαριστίες: Ιδρυτικά μέλη της ΕΕΥΒΒ�� συμμετέχοντες στο �����08�� χορηγοί.

Αναφορές
Η ιστοσελίδα του συνεδρίου HSCBB08, http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy/HSCBB08/ 

BRowSING ThE PRoCEEDINGS oF ThE hSCBB08 CoNFERENCE 

 Vasilis J. Promponas 
 B�o�nformat�cs�� Res��earch La�oratory, Department of B�o�og�ca� Sc�ences��, Un�vers���ty of Cyprus��, 

Cy 1678, N�cos���a, Cyprus��, ema��: vpro�on@ucy.ac.cy, we�: http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy

 Motivation: �� ��� ���� � ���g ���� ����� ��� fi��� �ff���� �� ����g��g �� ���� � 
����� �������fi� ������� ���u���� �� ���pu�������� �����g� ���� �������������� �� 
G�����. ��� ���� ��j������� w��� �� p������ ���������� �������g ���� ���u������ �� 
�u����g-���g� ������p������� ��������g �����g ����������� ���w��� ����������� �� 
�������� ���g��� ���� ��� ������������� ����u����. ����ug� ��� �����08 ������-
���� w� ������p����� �� ����g ��g����� ����� p���-����� ���� ��u������ �������� �����-
���� �� ���pu�������� �����g� ���� ���������������� p��������g � ��g� qu����� ���u� 
��� �������fi� p�������������� w���� �������� ����u����g ��� ������������� �� ��� 
�������� ������� ��� ���pu�������� �����g� ���� ��������������.

Methods: ��� ����� ��g���z��g ��������� ����� ��������� �����g������ ��� 
�����g � �u������u� ���������� ��.g. ���u��� ��������������-�����p�������� 
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gu�����������. ��� p��g��� ��������� ������� g�������� ��������� ���� ����� 
p�p����� ����u����� ���� ������fi��� ��� w��k ���� �pp��p����� �������� ���� fi����� 
���������� ��� ���������� p��g���. ��� ��g���z��g ��������� ���� �� �������w 
�� ��� w���� p��j���: �������� ������g ������� w������� ���� ������� p��p�� �� j��� 
��� ������������ ����� �������� ���� / �� �u���� ����� ���� �������� �� �����08.

Results:	�u� ������������� p����������� �� ��� �u���� �� p������p���� p������ 
���p������ w���g �� ���� �� ��� �xp��������� ����� �������� ��.�. � ���� �u�����-
�u� ���������� w��� ~150 p������p������ ����� ��� ���w���. ������ p������p����� �� 
��u�g ����������� �figu��� ��������� �� ��qu������� p���-����� ���� ��� w��� ����u-
������� ��g�-qu����� p������������. � ��j�� fi�����g �� �u� ��u��� w�� ��� �p����-
���u� ����u������ �� ������� ��w ������ ���� ju���� ������� ��� ��� �����.

Discussion: �����ug� w� ��u��� ��� �ff���� �������� �p��k����� �u� ���� ��j��-
����� ���� ���� ���. � p�u� w�� ��� ���u� ��������� ���� ��� w�������u� ���� �� 
����������k�. �u�u�� w��k w��� ���fi������ ���� �� ���������: ��� ��g���z����� �� 
����������� ���� ���u�������� w��k���p�;  �����������g ���k� �� �u� ����������-
��� ��u����p���� �����p���� ���� �uz�u����� u�pu�������� �������.

acknowledgements: ��u�����g ������� �� ������� ��� �����08 p������p������ 
���� �p������.

References	The HSCBB08 we�s���te, http://troodos��.��o�.ucy.ac.cy/HSCBB08/ 

ΑΕΡομΕΤΑφΕΡομΕνοι μΥΚΗΤΕΣ ΣΤο ΚΕνΤΡο ΤΗΣ ΑθΗνΑΣ

Πυρρή ι. & Καψανάκη-Γκότση Ε.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής

 Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Οι μύκητες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του αερομεταφερόμενου βιολο-
γικού υλικού. Οι αερομεταφερόμενοι μύκητες προκαλούν ασθένειες στα φυτά 
�σκωριάσεις�� ωίδια κ.α.���� στα ζώα και στον άνθρωπο �ασπεργίλλωση�� αλλεργίες 
κ.ά.�� και εμπλέκονται στη βιοαποικοδόμηση υποστρωμάτων �αποθηκευμένα 
προϊόντα�� τρόφιμα κ.α.�� ή ακόμα και στη φθορά αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η μελέτη της σύστασης της ατμόσφαιρας σε σπόρια μυκήτων 
συμβάλλει στη γνώση της βιοποικιλότητας των μυκήτων και στη διάγνωση και 
πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με την παρουσία τους.

Η έρευνα των αερομεταφερόμενων μυκήτων στο κέντρο της Αθήνας πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής και έγινε με δύο μεθόδους�� με 
την αναγνώριση των μυκήτων από καλλιέργεια και με την οπτική αναγνώριση 
των σπορίων. Χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα δύο ογκομετρικοί δειγματολή-
πτες �u�k������ ένας για τρυβλία και ένας για αντικειμενοφόρο πλάκα. � δειγ-
ματοληψία επαναλαμβανόταν 3 φορές/εβδομάδα�� την χρονική περίοδο από 
τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι το Δεκέμβριο του 2001. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται δεδομένα της μελέτης από καλλιέργεια. 

Συνολικά απομονώθηκαν 320 στελέχη μυκήτων τα οποία ανήκουν σε 52 γένη�� 
146 είδη και 1 ποικιλία. Επιπρόσθετα�� στελέχη των �p�����p���������� ζυμών�� 
Βασιδιομυκήτων και �.�.�. ���� �p��u�����g �u�g��� καταγράφηκαν ως ομάδες. 
Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλιεργειών Μυκήτων ���UM 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η πλειονότητα των ειδών ανήκει στα γένη C�ados��por�um, Pen�c����um, As��perg���us�� 
και A�ternar�a τα οποία ήταν τα πιο συχνά απαντώμενα και σε μεγάλες συγκε-
ντρώσεις. Τα γένη Acremon�um, Arthr�n�um, Aureo�as���d�um, Botryt�s��, Emer�ce��a, 
Ep�coccum, Eurot�um, Fus��ar�um, Geotr�chum, Mucor, Paec��omyces��, Rh�zopus��, 
Scopu�ar�ops���s��, Sp�n�ger, και U�oc�ad�um είχαν σποραδικές εμφανίσεις�� ενώ με-
γάλο ποσοστό των γενών βρέθηκαν πολύ σπάνια. Είναι σημαντικό ότι 19 είδη 
μυκήτων βρέθηκαν στον αέρα για πρώτη φορά παγκοσμίως και σχεδόν όλα 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης 92 είδη μυκήτων δεν είχαν αναφερθεί 
προηγούμενα από την Ελλάδα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. 

Η συγκέντρωση του συνόλου των μυκήτων και των επικρατέστερων γενών 
παρουσίασε εποχιακή διακύμανση με εξάρσεις κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών και συσχετίστηκε με περιβαλλοντικές παραμέτρους.

λέξεις	κλειδιά	:	αερομεταφερόμενοι μύκητες, βιοποικιλότητα, Αθήνα

AIRBoRNE FUNGI IN ThE CENTRE oF AThENS

Pyrri I. & Kapsanaki-Gotsi E.
Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Sect�on of Eco�ogy & 

Sys��temat�cs��, Panep�s��t�m�oupo��, GR-157 84 Athens��, Greece.

��� �u�g� �������u�� � ��g��fi���� p��� �� ��� �������� �����. �������� �u�g� 
��u�� ��������� �� p����� ��u����� p�w����� ������w� ������� ������� ���� �u���� 
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���p��g��������� �����g� ����� ���� ���� ��� ��p�������� �� ��� ������g��������� �� �u�-
������� �������� p����u����� ����� ������������ ����� �� ���� �� ��� �������������� �� 
�u��u��� ������g�. ��� ��u��� �� ��� �������� �u�g� �������u��� �� ��� k��w����g� 
�� ����� ������������� ���� �� ��� ����g����� ���� p��������� �� p������� �������� 
�� ����� p�������.

��� �������� �u�g� w��� ��u������ �� ��� ������ �� ������ �� ��� �����x� �� � ��� 
�������� w��� �w� ���������� �� ��� �u��u�� ������� ���� �� ��� ���u�� �������fi��-
���� �� �p����. �w� p������� ���u������ �u�k���� ���p���� w��� ����u������� 
u������ ��� ��� �g�� p����� ���� ��� ��� g���� �������. ���p���g� w��� ��p������ 
����� ����� � w��k ��u���g ��� p������ ���� J��u��� 1998 u���� �������� 2001.
���u��� �� ��� ������ ������� ��� p��������� ������.

�� � ������� 320 ������� �� �u�g� w��� ��������� ��p��������g 52 g������� 146 �p�-
���� ���� 1 �������. ���������������� ������� ������u���� �� Sphaerops���da�es���� �������� 
Bas���d�omycetes�� ���� �.�.�. ���� �p��u�����g �u�g��� w��� ���������� �� g��up�. ��� 
��� ������� ��� ���p������� �� ��� ���UM �u��u�� ���������� �� �u�g� �� ��� U��-
������� �� ������.

��� ��j����� �� ��� �p����� �����g��� �� ��� g����� C�ados��por�um�� Pen�c����um�� 
As��perg���us�� ���� A�ternar�a w���� w��� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��g���� 
��������������. ��� g����� Acremon�um�� Arthr�n�um�� Aureo�as���d�um�� Botry-
t�s���� Emer�ce��a�� Ep�coccum�� Eurot�um�� Fus��ar�um�� Geotr�chum�� Mucor�� Paec��omy-
ces���� Rh�zopus���� Scopu�ar�ops���s���� Sp�n�ger ���� U�oc�ad�um �pp������ �p������������� 
w���� ��� ��j����� �� ��� g����� w��� ��u��� �� ��� �����p���� ���� ������. �� 
�� ��p������ ���� 19 �p����� ��� ��� w���� w����� ���� ������ ��� ��� �p����� ��� 
G������� w��� ��u��� ��� ��� fi��� ������ �� ��������. �� ������������ 92 �p����� w��� 
��� p�����u��� ��p������ ���� G������� �� ��� �u�������.

��� ������������� �� ��� ����� �u�g� ���� �� ��� ��������� g����� �x�������� ���-
����� flu��u�������� w��� p��k� ��u���g �u���� �������� ���� �� w�� ����������� �� 
������������� p���������.

Key	words	:	a�r�orne fung�, ��od�vers���ty, Athens��.

Η ΕΤΕΡολοΓΗ ΕΚφΡΑΣΗ ΤΗΣ ATLoN1 ΠΡωΤΕΑΣΗΣ, ΣΥμΠλΗΡωνΕι 
Τον ΕλΑΤΤωμΑΤιΚο φΑινοΤΥΠο ΑνΑΠνοΗΣ ΤοΥ μΕΤΑλλΑΓμΕνοΥ 
ΣΤΕλΕΧοΥΣ ζΥμΗΣ PIM1. 

Σταμάτης Ρήγας1, Γεράσιμος Δάρας1, Miriam Laxa2, νίκος μαραθιάς1, 
Κωσταντίνος φασσέας1, Lee J. Sweetlove2 και Πολυδεύκης Χατζόπουλος1.

1Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55; 2Department of P�ant Sc�ences��, Un�vers���ty of Oxford,  

South Parks�� Road, Oxford, OX1 3RB, UK.

� έλεγχος της ποιότητας των πρωτεϊνών και της αναδιοργάνωσής τους�� είναι 
πολύ σημαντικός για την ομ�ιόσταση του κυττάρου. Στα φυτικά οργανίδια η 
παραπάνω βιολογική διαδικασία διεκπαιρεώνεται κυρίως από τις πρωτεάσες 
εξαρτώμενες από το ���. Παρόλο που ο ρόλος της επιλεκτικής πρωτεόλυσης 
στα μιτοχόνδρια και τα πλαστίδια είναι κρίσιμης σημασίας�� η επίδραση της στη 
φυσιολογία και στην ανάπτυξη των κυττάρων δεν έχει διασαφηνισθεί ακόμη. 
Μέσω ενός γενετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε�� απομονώθηκαν από 
το Ara��dops���s�� tha��ana μεταλλάγματα της ���1 πρωτεάσης τα οπόια παρουσι-
άζουν μεταεμβρυακή καθυστερημένη ανάπτυξη. Προκειμένου να εξεταστεί η 
δυνητική λειτουργική ομοιότητα μεταξύ της πρωτεάσης του Ara��dops���s�� ���1 
και της της ζύμης ��M1�� πραγματοποιήθηκε η η πειραματική διαδικασία συμπλη-
ρωματικότητας του �����1 στο Saccharomyces�� cerev�s���ae. Σε κύτταρα ζύμης που 
δεν έχουν το γονίδιο PIM1 συγκεντρώνονται ζημιογόνα συσσωματώματα στο 
�����. Από τη στιγμή που σημαντικά συστατικά της αναπνευστικής αλυσίδας 
προέρχονται από το μιτοχονδριακό γονιδίωμα�� είναι λογικό το μετάλλαγμα της 
ζύμης p�m1 να παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να αναπτυχθεί σε πηγές άνθρακα που δεν έχουν υποστεί καμία ζύμω-
ση ή διεργασία�� όπως η γλυκερόλη ή αιθανόλη. Η λειτουργική ανάλυση έδειξε 
ότι το γονίδιο του Ara��dops���s�� Lon1 συμπληρώνει με επιτυχία τον ελαττωματικό 
φαινότυπο της αναπνευστικής ανεπάρκειας των κυττάρων ζύμης ∆p�m1. Παρό-
λα αυτά�� η έκφραση του At-Lon1 έδωσε ελάχιστη ανάπτυξη στα κύτταρα ∆p�m1, 
όταν αυτά αναπτύχθηκαν σε μη διεργασμένες πηγές άνθρακα στους 36°�. �α 
παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν εξελικτικά συντηρημένη λειτουργία 
μεταξύ των πρωτεασών ��M1 και ���1 από τη ζύμη και στο Ara��dops���s���� αντί-
στοιχα. Επιπρόσθετα�� η σύντηξη του γονιδίου με πρωτεϊνη φθοριμού ������ έδει-
ξε ότι η ���1 πρωτεάση τοποθετείται υποκυτταρικά στα μιτοχόνδρια καθώς και 
η μορφολογία των μιτοχονδριών του μεταλλάγματος είναι ανώμαλη και μοιάζει 
με αυτή των προμιτοχονδρίων σε αποξηραμένα σπέρματα.

Key	words: Lon πρωτεάση, πρωτεόλυση, PIM1, Saccharomyces�� cerev�s���ae, Ara��dops���s�� tha��ana
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ATLoN1 hETERoLoGoUS EXPRESSIoN CoMPLEMENTS ThE RESPIRAToRy 
DEFICIENT PhENoTyPE oF ThE yEAST PIM1 GENE hoMoLoG.

Stamatis Rigas1, Gerasimos Daras1, Miriam Laxa2, Nikolas Marathias1, Cons-
tantinos Fasseas1, Lee J. Sweetlove2 and Polydefkis hatzopoulos1

1Department of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��,  
Iera Odos�� 75, Athens�� 118 55, Greece; 2Department of P�ant Sc�ences��,  

Un�vers���ty of Oxford, South Parks�� Road, Oxford, OX1 3RB, UK

M���������� �� p������ qu����� ������� ���� �u������ �� ��������� ��� ����u-
��� �����������. �� p���� ��g������� ���� �����g���� p������ �� p������������� 
p��������� �� ���-���p������� p��������. ���p��� ��� ��u���� ���� �� ��������� 
p���������� �� p���� ��������������� ��� p�������g���� ���� �������p������ ��p��-
����� ��� ��� �� ��� ���� ��u���������. � g������ ������ w�� p��������� ���� ���� 
�� ��� �������fi������ �� ��������p��� ���1 p������� �u����� ���� �x����� � p���-
��������� g��w�� ������������ p������p�. �� ������ �� �������g��� ��� p�������� 
�u�������� �qu�������� �� ��� Ara��dops���s�� ���1 ���� ����� ��M1 p���������� w� 
�������� �u� � ���p����������� �������� �� Saccharomyces�� cerev�s���ae. ����� ����� 
���k��g PIM1 g��� ���u�u���� ������� �� ��� �����. ����� ��������� ���p������� 
����� ���p������ ��� ��������� �� ��� �������������� g������� p�m1 �u����� 
��� ���p������� ���fi����� ���� ���� �� g��w �� ���-����������� ������ ��u���� 
�u�� �� g������� �� �������. �u�������� �������� ��������� ���� ��� Ara��dops���s�� 
Lon1 g��� �u������u��� ���p��������� ��� ���p������� ���fi����� p������p� �� 
∆p�m1 ����� �����. ∆p�m1 ����� w��� ���� �� g��w �� �����u� ���������g g�����-
�� �� ��� ���� ������ ��u��� ��u� �� ��� �������� �� ��� Ara��dops���s�� ������g�u� 
���1 p�������. ��w������ ��� �xp������� �� ��-Lon1 p�������� ������� g��w�� 
�� ∆p�m1 ����� �� ���-����������� ������ ��u���� �� 36°�. ������������� �u���� 
�� ��� ��������� �����1 �u�����u��� ������z����� �� p���� �������������. ���1 �� 
��g��� �xp������� �� ��p��� g��w��g p���� ��g��� ���� �� ��fl��������� ���� ���� 
���������� ������������� �u���� p�� ���� �� �u�fi�� ��� ��g� ����g� ��qu��������. 
�� ���1 �u����� ��� ��������p���� �� �x�������� p���p���������� �������� �����-
p��� ����� ���p������ �� �������� w������ ��� ����������� ���p������� p���w�� 
�� ��� ����������. M��p����g� �� �u���� ������������� �� ��p������ ����������� 
�� ��� p��������������� ���p����g� ���u����g �� ���� ������.

Key	words:	Lon proteas��e, proteo�ys���s��, PIM1, Saccharomyces�� cerev�s���ae, Ara��dops���s�� 
tha��ana

MιΑ ΥΠοθΕΤιΚΗ ΑλΔολΑΣΗ ΤΗΣ 1,�-ΔιΣφωΣφοΡιΚΗΣ φΡοΥΚΤοζΗΣ 
ΕμΠλΕΚΕΤΑι ΣΤΗν ΤοΠοΓΕνΕΣΗ μΕΤΑφοΡΕων ΑμινοΞΈων ΣΤον 
asperGillus nidulans.”

Ρουμελιώτη Κ. και Σοφιανοπούλου β.
Ινστιτούτο Βιολογίας, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ), 

Αγία Παρασκευή 153 10, Αθήνα, Ελλάδα

Οι ευκαρυώτες προσλαμβάνουν αμινοξέα από το περιβάλλον τους μέσω της δρά-
σης εξειδικευμένων διαμεμβρανικών πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταφορείς. Ο 
ασκομύκητας A. n�du�ans�� χρησιμοποιεί την πλειονότητα των αμινοξέων σαν πηγές 
αζώτου ή/και άνθρακα. Ο κύριος μεταφορέας προλίνης ���� �1 και οι εντός αναφο-
ρές�� και ο μεταφορέας όξινων αμινοξέων �g�� �2�� αποτελούν τους εκτενέστερα με-
λετημένους μεταφορείς αμινοξέων του μύκητα�� ενώ πρόσφατα απομονώθηκε ένας 
σημαντικός αριθμός μεταλλαγών �aau; am�no ac�d uptake���� που επηρεάζουν ειδικά 
και πλειοτροπικά την πρόσληψη αμινοξέων από το μύκητα �Αποστολάκη�� 2003��.

Προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να χαρακτηριστούν πρωτεϊνικοί παράγο-
ντες που εμπλέκονται στη λειτουργία/ενδοκυτταρική κυκλοφορία μεταφορέ-
ων αμινοξέων�� η μεταλλαγή aau1013 επιλέχτηκε για περαιτέρω μελέτη. Η με-
ταλλαγή αυτή επηρεάζει την ικανότητα του μύκητα να προσλάβει ένα μεγάλο 
αριθμό αμινοξέων�� καθώς και τη λειτουργία των μεταφορέων �g�� και ���� 
σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Μετασχηματισμός του στελέχους aau1013 με 
γενομική βιβλιοθήκη οδήγησε στην απομόνωση ενός ανοικτού πλαισίου ανά-
γνωσης (AN2875,3) που κωδικοποιεί για μία υποθετική αλδολάση της 1��6-δι-
σφωσφορικής φρουκτόζης �������� η οποία συμπληρώνει το φαινότυπο του στε-
λέχους-δέκτη. Η μεταλλαγή aau1013 είναι μία έλλειψη ~3��5 k� που χαρτογρα-
φήθηκε στην 5΄ μη μεταφράσιμη περιοχή του γονιδίου f�a�� η οποία μειώνει τα 
επίπεδα δυναμικής ισορροπίας του μηνύματός του. Βιβλιογραφικά δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη AN2875,3 μπορεί να εμπλέκεται στη ρύθμιση των 
κυστιδίων στόχευσης των μεταφορέων �g�� και ���� στην πλασματική μεμ-
βράνη. Πρωταρχικές παρατηρήσεις με συνεστιακή μικροσκοπία ����� έδειξαν 
ότι χιμαιρικά aau1013 �g��-G�� και aau1013 ����-G�� μόρια δε στοχεύονται 
στην πλασματική μεμβράνη σε αντίθεση με αντίστοιχα μόρια άγριου τύπου�� 
συνηγορώντας υπέρ της παραπάνω υπόθεσης�� η οποία εξετάζεται περαιτέρω. 
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Scazzocch�o and V. Soph�anopou�ou. 2008. AgtA, the d�car�oxy��c am�no ac�d trans��porter 
of As��perg���us�� n�du�ans��, �s�� concerted�y down-regu�ated �y exqu�s���te s��ens���t�v�ty to n�trogen 
meta�o��te repres��s���on and ammon�um-e��c�ted endocytos���s��. Eukaryot�c Ce�� (accepted for 
pu���cat�on). 
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Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα της ΓΓΕΤ �ΠΕΝΕΔ 03/��Δ 
158�� στην Β.Σ. 

λέξεις-κλειδιά:	αμινοξέα, μεταφορείς, αλδολάση της 1,6-δισφωσφορικής φρουκτόζης

“A PUTATIVE FRUCToSE 1,�-DIPhoSPhATE ALDoLASE (FBA) IS INVoLVED 
IN ToPoGENESIS oF AMINo ACIDS TRANSPoRTERS IN ASPERGILLUS 
NIDULANS.”

Roumelioti Κ. and Sophianopoulou V.
Ins��t�tute of B�o�ogy, Nat�ona� Center for Sc�ent�fic Res��earch “Demokr�tos��” (NCSRD), Ag�a 

Paras��kev� 153 10, Athens��, Greece 

��w�� �uk������� ��� ���� �� �����p��� ����� ������ ���� ����� ����������� 
u���g �p���fi� ������������� p������� ������� �����p�������� ���� �� u������ ���� 
�� �����g�� ����/�� ������ ��u����. �� As��perg���us�� n�du�ans�� �w� ����� ����� 
�����p�������� ��� ��j�� �-p������ �����p����� ����� �1 ���� ���������� ����������� 
���� ��� �-g�u������/�-��p������ ��g�� �2���� �����p����� ���� ���� ��u������ �x-
��������� �� ��� �����u��� �����. ���������� ������� �u������� �aau; am�no ac�d 
uptake���� �ff�����g �p���fi� ���� p�������p������ ��� up��k� �� ����� ������ ���� 
���� ��������� �� A. n�du�ans�� ��p������k��� 2003 �3����.

�� �� �����p� �� ��������� p������� ��������� �� �u������ ����/�� ����u��� ���ffi�k��g 
�� ����� ������ �����p�������� ��� �� ����� �u������� ������ aau1013�� �ff�����g 
��� up��k� �� ���� ����� ������ �� w��� �� ��� �u������ �� ���� �g�� ���� ���� 
�����p�������� w�� ��u������. �������������� �� ��� aau1013 �u���� ������ w��� 
�� Α. n�du�ans�� g������ ������� ���u����� �� ��� �������fi������ �� �� �p�� �������g 
����� (AN2875,3)�� ��� p����u�� �� w���� ���p������� ��� �u���� p������p� 
�� ��� ����p���� ������. In s�����co �������� ��������� ���� AN2875,3 ������ ��� � pu��-
���� ��u����� 1��6-���p���p���� ��������� ������. M��������� aau1013 w�� ���w��� 
�� �� � ��������� �� ~3��5 k� �� ��� 5΄ U�� �� ��� f�a g��� �ff�����g ��� ������� 

����� ���� ������. ������g��p��� ����� �ugg������ ���� ���� ��g�� �u������ �� 
���ff������g p������� p�����g � ��u���� ���� �� ��gu������ ���ffi�k��g �� ���g�� ����-
���� �� ����� ����� �����p������. �� �g������� �� ������ �������� �g��-G�� ���� 
����-G�� �����p������ �� aau1013 ���kg��u��� ��� ��� ����������� �� ��� p���-
�� �������� �� �������� �� ����� w���� ��p� ��u����p���� �� ���w� �� �������� 
����� ��������p�. ��xp�������� ��� �� p��g���� �� �u����� �x����� ��� ����� 
��p�������. 
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���� w��k w�� �upp������ �� � �������� g����� ���� ��� G���k G������ �����-
������ ��� �������� ���� ��������g� ������� ���� 03/��Δ 158�� �� ��. 

Keywords:	am�no ac�ds��, trans��porters��, fructos��e 1,6-d�phos��phate a�do�as��e

ΑνΤιΣωμΑΤΑ «βΑΡιΑΣ ΑλΥΣιΔΑΣ»��� μιΑ «μιΚΡΗ-ΚΑι-ομοΡφΗ» 
ΕΡΓΑλΕιοθΗΚΗ ΠΡωΤΕομιΚΗΣ

Ανδρέας ν. Ρούσσης
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ΔΑ Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών, 15784 Αθήνα. Ema��: arous��s���s��@��o�.uoa.gr

Το πεδίο της τεχνολογίας που αφορά στα ανασυνδυασμένα αντισώματα�� έλα-
βε τα τελευταία 20 χρόνια τεράστια ώθηση λόγω του ενδιαφέροντος για τις 
θεραπευτικές τους χρήσεις και τις δυνατότητες που αναπτύχθηκαν μέσω της 
μοριακής εξελικτικής για τη βελτίωση της σταθερότητας�� της έκφρασης/παρα-
γωγής τους και της συνάφειας τους προς τα αντίστοιχα αντιγόνα. Επίσης�� στην 
κατεύθυνση αυτή εξαιρετικά σημαντική στάθηκε και η ανάπτυξη συστημάτων 
«παρουσίασης» αντισωμάτων �����p��� ��������g�����. Η τυχαία ανακάλυψη ότι 
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τα Cam���deae παράγουν εκτός από το συμβατικό ανοσοποιητικό τους ρεπερ-
τόριο�� ένα ξεχωριστό που αποτελείται από αντισώματα από τα οποία απου-
σιάζουν οι ελαφριές αλυσίδες�� αποτέλεσε κομβικό σημείο για το πεδίο. Και 
αυτό γιατί�� το Ν-τελικό άκρο των αντισωμάτων αυτών�� που ονομάζονται ��� 
ή Νανοσώματα®������������®���� δεσμεύει το αντιγόνο�� χωρίς να απαιτείται συν-
δυασμός βαριάς-ελαφριάς αλυσίδας �������� p�����g��. Η παρουσίαση σε βα-
κτηριοφάγους �p��g� ����p����� θραυσμάτων από την μεταβλητή περιοχή των 
����� αποτελεί μια αναδυόμενη πηγή φυσικών ανοσοδεσμευτικών �������� με 
τις οποίες μπορούν να ξεπεραστούν οι τεχνικοί περιορισμοί στην κατασκευή 
βιβλιοθηκών αντισωμάτων μεγάλου βάθους�� που οφείλονται στην «απαίτηση» 
�σε συμβατικά ανοσοποιητικά ρεπερτόρια�� για τυχαίο συνδυασμό των γονιδί-
ων � που κωδικοποιούν τις βαριές και ελαφριές αλυσίδες. 

Έχουμε αναπτύξει στο πρόσφατο παρελθόν ένα πρωτόκολο απομόνωσης 
εξειδικευμένων ανοσοθραυσμάτων ��� από βιβλιοθήκες p��g� ����p����� βα-
σισμένο στην εναλλακτική παρουσίαση του αντιγόνου σε διαδοχικούς κύκλους 
σάρωσης της βιβλιοθήκης. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί την χρονοβόρο ανοσο-
ποίηση του ζώου με το αντιγόνο που ενδιαφέρει�� μπορεί να αυτοματοποιηθεί 
ως ένα σημείο και είναι δυνατό να γίνονται παράλληλες σαρώσεις για πολλές 
πρωτεΐνες-στόχους. Επιπλέον�� η ευελιξία της στρατηγικής σάρωσης�� περιλαμ-
βανομένων της επιλογής επιτοπίου και τρόπου σάρωσης�� καθιστά τα ��� και 
τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα τους�� ένα εξαιρετικό εργαλείο στην 
πρωτεομική.

Στην παρούσα φάση κατασκευάζουμε καινούργιες βιβλιοθήκες ��� από ανο-
σοποιημένα και μη��  L�ama g�ama και ενσωματώνουμε την τεχνολογία αυτή 
στη μοριακή βιολογία φυτών. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε με-
σοπρόθεσμα τη συγκεκριμένη τεχνολογική πλατφόρμα σε επίπεδο ������� και 
να παρέχουμε μέσα σε κάποια όρια τη δυνατότητα παράδοσης εξειδικευμένων 
«μονοκλωνικών» αντισωμάτων ��� ενάντια σε πρωτεΐνες-στόχους.
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SINGLE-DoMAIN ANTIBoDy FRAGMENTS���  A «SMALL-AND-BEAUTIFUL» 
PRoTEoMICS TooLBoX

Andreas N. Roussis
Nat�ona� & Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Facu�ty of B�o�ogy, Department of Botany, 

GROUP OF Mo�ecu�ar P�ant Phys���o�ogy, 15784 Athens��, Greece. arous��s���s��@��o�.uoa.gr

��� fi���� �� ����������� ��������� ��������g� ��� ���� �������� ��� ���� �w� 
��������� ����u�� �� ��� �������� �� ����� �����p�u��� u���� ��� p������������ �� ��-
p�����g ����� ����������� �ffi���� ���� �xp������� ������ �� �����u��� ����u������ �� 
w��� ���� ��� �������p���� �� ����p��� ��������g���. ��� ���������� ���� ��������� �������p���� �� ����p��� ��������g���. ��� ���������� ���� ��������� 
p����u�� �p��� ���� ����� ������������ ���u�� ��p������� �� ������������ ����� 
�������� �� ��g�� ������ ���� �� � �u����� ����k����ug��� ����u�� ����� �-���-
����� ������� ���� �� ���������®�� ������ ����g��� w����u� ��� ��qu������� 
�� ������� p�����g. ��� ����������� �� p��g� ����p��� w��� ���g����� ��������� 
���� ��� �������� �������� �� ��� �� �� ����g��g ��u��� �� ���u����� ���u����g 
��������� �������g �������� ���� ��� �� u����z��� ������� ��� ��������� ����������� 
�������� �� ��� ������� ����������� �� ������������ ����� ���� ��g�� ����� �-
g������ ���� ��u� ������� ���p��. 

�� �u� p�����u� w��k w� �������p��� � p������� �� ������� �p���fi� ��������� ���g-
����� ���� ���-���u�� ��� p��g� ����p��� ��������� �� ������������ ��������-
z����� �� ��� ����g�� ��u���g ��� fi��� ��u��� �� ��������� ���� p������ ������p���� 
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�� ��� ����g�� �� ��� ������� ��u���. �� ���� p������u�� ����� ��� ��qu��� ����-
����u���g ���u��z����� p�������� ���� p������� ���������� ��� ���� ����g��� 
��� �������� �� �u���������� ���g� p����� �� ��������� ���g����� ��� ��p����� �� 
���������. M��������� ��� fl�x������� �� ��������� ������g��� ����u����g ��� ������ �� 
�p���p��� ��� ����� �� ��������� ��.g .�� ���p�����g�� ��p�u���g�� �� �p���p�-���k-
��g�� �� �������� ����� ��������� ���g����� ���� ����� g���������� �����fi��� �������-
����� u���u� ����� ��� p��������� �� ��������� �u������ �� g������ �����������.

W� ��� �u������� ������u����g ��w ��ï�� ���� ���u�� ��� ��������� ���� w� ��� 
��p��������g ���� ��������g� �� p���� ��������. W� ��p� �� �� ���� �� g����-
��� �� ��� ���� �u�u�� � ��� ��������g �������� �� ������ ����������� p������� ������� p������� �� 
����� ���������� �� p��������g ��g� �ffi���� �������� ��� ����� ���g���.
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οι ωΚΕΑνοι ωΣ ΑνΕΞΕΡΕΥνΗΤΗ ΠΗΓΗ νΕων βιοΔΡΑΣΤιΚων 
μΕΤΑβολιΤων

βασίλειος Ρούσσης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσι-

κών Προϊόντων, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 15771.

Οι ωκεανοί καλύπτουν σχεδόν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας και φι-
λοξενούν περισσότερα από 500.000 είδη θαλάσσιων οργανισμών που ανήκουν 
σε περίπου 30 φύλα. Οι αβιοτικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί 
στο θαλάσσιο περιβάλλον�� όπως η υψηλή αλατότητα�� η μεγάλη πίεση και η 
σταθερή σχετικά θερμοκρασία�� είναι αρκετά διαφορετικές από τις αντίστοιχες 
του χερσαίου περιβάλλοντος. Συνεπώς είναι αναμενόμενο ότι οι φυτικοί και οι 
ζωικοί οργανισμοί�� αλλά και οι μικροοργανισμοί θα βιοσυνθέτουν μόρια με δι-
αφοροποιημένες χημικές δομές για την κάλυψη των δικών τους οικολογικών 
αναγκών. Από το 1970 που άρχισε η χημική μελέτη των θαλάσσιων οργανισμών 
περισσότερα από 15.000 μόρια έχουν απομονωθεί με την πλειονότητα τους να 
εμφανίζει σκελετούς ή δραστικές ομάδες που συναντώνται για πρώτη φορά. 
Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι βιολογικές δράσεις των μεταβολι-
τών από θαλάσσια είδη.

Το ενδιαφέρον της ερευνητικής μας ομάδας εστιάζεται στην απομόνωση και 
στο δομικό χαρακτηρισμό δευτερογενών μεταβολιτών από οργανισμούς των 
Ελληνικών θαλασσών. Είναι αξιοσημείωτο το ποσοστό των νέων μεταβολιτών 
που συνεχίζουν να απομονώνονται από οργανισμούς που έχουν συλλεχθεί από 
το Αιγαίο�� το Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος�� αλλά και η δραστικότητα που έχουν 
παρουσιάσει σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών δράσεων.

ThE oCEANS��� AN UNTAPPED RESoURCE oF NEw BIoACTIVE 
METABoLITES

Vassilios Roussis
Un�vers���ty of Athens��, Schoo� of Pharmacy, Department of Pharmacognos��y and 

Chem�s��try of Natura� Products��, Panep�s��t�m�opo��s�� Zografou, Athens��, GR-15771, Greece

��� ������ ����� ������ 70% �� ��� w���� �u����� ���� �� ����� ���� ���� ���� 
30 p���� ���� 500��000 �p����� �� ������ ��g������ ���� �� ����. �� ��� ������ 
��� ����u�������� ��� qu��� ���ff����� ���� ����� �� ��� �����. ��� u�������� ��-
��������� �� � ������� ������ w��� ��g� ���������� ��g� p����u�� ���� ���������� 
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�������� ���p����u��. ��������� p����� ���� �������g������ �����g �� ��� ����� 
��������� ��� �xp������ �� p����u�� qu��� ���ff����� ���������� ����������� ���� 
����� p����u���� �� ����������� ��g������. ����� ��� 1970� � g���� �u���� �� 
��w ������ ���u��� p����u��� ���� ���� ��������� ���� �����u� ������ ��g��-
����. M��� �� ����� ������ ���u��� p����u��� p������ � ������� �� u��qu� �����-
��� ���u��u��� ���� ���� ����� ���� ����u������� ����g ���u��� p����u��� �� 
����������� ���g���. ��� ������ ���u��� p����u��� ���qu����� �x����� ����������g 
�����g���� �������� w���� ��� �� �� g���� ��p������� �� ���� fi����� �� �����g�-
��� ��������.

�� ������u����� �� �u� ��u����� ��w����� ��� ��������� �� ��������� ����������� 
���� ������ ��g������ w� ���� �������g����� � �u���� �� ��g� ���� ������ ��-
����������� ��u��� �� ��� G���k ����. ����w����� �� ��� �u���� �� ����� ���u�-
�u��� ���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��g������ ���� ��� ������ �� �������� 
���� ���� �x�������� �� � w���� �p����u� �� �����g���� ������.

Η ΕΠιΔΡΑΣΗ ΣΥνΕΧοΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ μΕ ΥΑΕ, ΠΑΡοΥΣιΑ ή ΑΠοΥΣιΑ 
ΑζωΤοΥΧοΥ λιΠΑνΣΗΣ ΣΤΗν ΔομΗ ΤΗΣ ΚοινοΤΗΤΑΣ Των μΥΚΗΤων 
ΤοΥ ΕΔΑφοΥΣ

Κ. Ρουσίδου,1 φ. μπεκρής,1 Δ. Καρπούζας,1 Κ.K.Παπαδοπούλου,1 Γ. 
ζερβάκης2 και Κ. οιχαλιώτης3

 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας &Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 
και Αιόλου, 41221, Λάρισ, α2 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,  

Ινστιτούτο Ελαίας και Οπ/κών Καλαμάτας, 24100 Καλαμάτα 
3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων  

και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Η επίδραση συνεχούς εφαρμογής υγρών αποβλήτων ελαιουργείων �ΥΑΕ�� στην 
δομή και στη σύσταση της κοινότητας των μυκήτων σε ένα πηλοαμμώδες και 
ένα αμμοπηλώδες έδαφος μελετήθηκε μέσω ���-�GG��. Τα ΥΑΕ εφαρμόστηκαν 
ημερησίως ως υδατικά διαλύματα σε τρία επίπεδα συγκέντρωσης �0�� 2 και 4% 
κ.ο.�� για περίοδο 3 μηνών. Η καθημερινή αυτή άρδευση οδήγησε στην συνολι-
κή εφαρμογή στα δύο εδάφη 900 και 1800 �3 ΥΑΕ ��-1. Οι ομάδες των μικροορ-
γανισμών που μελετήθηκαν ήταν οι μύκητες συνολικά�� οι βασιδιομύκητες και 
οι ασκομύκητες. Τα αποτυπώματα �GG�� αναλύθηκαν με p�����p�� ����������� 
�������� ������� και ακολούθως με ��������� ������� �������� ������. Η εφαρμογή 
ΥΑΕ προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στην συνολική κοινότητα των μυκήτων 

και ιδιαίτερα στους βασιδιομύκητες�� οι οποίοι ευνοούνται από την ισορροπία 
θρεπτικών συνθηκών που διαμορφώνεται στο έδαφος με την συνεχή εφαρμο-
γή ΥΑΕ �δηλαδή περίσσεια οργανικών υποστρωμάτων συμπεριλαμβανομένων 
και πολυφαινολικών ενώσεων�� αλλά μειωμένη διαθεσιμότητα Ν��. Αντίθετα�� δεν 
διαπιστώθηκε επίδραση στην κοινότητα των ασκομυκήτων από την προσθήκη 
ΥΑΕ. Προσθήκη αζωτούχου λίπανσης στο έδαφος περιόρισε τις επιδράσεις των 
ΥΑΕ στην κοινότητα των μυκήτων και ειδικότερα των βασιδιομυκήτων. Αντίθε-
τα�� η προσθήκη αζωτούχου λίπανσης σε συνδυασμό με προσθήκη ΥΑΕ προκά-
λεσε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κοινότητα των ασκομυκήτων. Συμπε-
ρασματικά�� η επίδραση των ΥΑΕ στην δομή και στη σύσταση της κοινότητας 
των μυκήτων του εδάφους οφείλεται στις μεταβολές που προκαλούνται στις 
θρεπτικές συνθήκες του εδάφους �εμπλουτισμός σε οργανικά υποστρώματα 
και χαμηλή διαθεσιμότητα Ν�� παρά σε άμεση βιοτοξική επίδραση των φαινολι-
κών συστατικών των ΥΑΕ στους μικροοργανισμούς. 

λέξεις-κλειδιά:	υγρά απόβλητα ελαιουργείων, DGGE, μύκητες

EFFECT oF CoNTINUoUS oLIVE MILL wASTEwATER APPLICATIoNS, IN 
ThE PRESENCE AND ABSENCE oF N FERTILIzATIoN, oN ThE STRUCTURE 
oF ThE SoIL FUNGAL CoMMUNITy

Constantina Rousidou,1 Fotis Bekris,1 Dimitrios G. Karpouzas,1 Kalliope K. 
Papadopoulou,1 Georgios zervakis2 and Costantinos Ehaliotis3+

1Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try & B�otechno�ogy, 41221 Lar�s��a 
2 Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Fοundat�on, Ins��t�tute of Ka�amata, 24100 Ka�amata

3Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Natura� Res��ources�� and Agr�cu�tura� 
Eng�neer�ng, La�oratory of So��s�� and Agr�cu�tura� Chem�s��try, 11855 Athens��

��� �ff��� �� ������u�u� �pp�������� �� ����� ���� w����w���� ��MW�� �� ��� 
���u��u�� �� ��� ���� �u�g�� ����u���� �� � ����� ����� ����� ���� � ������ ���� 
����� w�� �������g����� u���g � ���-�GG�� �pp�����. �MW w��� �pp����� �� � 
������ ����� �� �qu��u� ���u����� �� ����� ����� �0�� 2 ���� 4% �/��� ��� � p������ �� 3 
������. ���� p������� ���� �� � ����� �MW ����� �� ��� �w� ����� �� 900 ���� 1800 
�3 ��-1. ��� ��������� g��up� ��u������ w��� ����� �u�g��� ��������������� ���� ��-
���������. ��� ��������� �GG�� p������� w��� �����z��� �� p�����p�� ����������� 
���������� �����w��� �� ��������� ������� ��������. �MW �pp��������� ���u����� �� 
���k��� ����g�� �� ��� ����u������ �� ����� �u�g� ���� p�����u����� �����������-
������ w���� ��� �������� �� ��� �u��������� ����u� ������������ �� ��� ���� ����� 
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�MW ���������� ����u����g �� �u�p�u� �� ��g���� �u�������� ����u����g ������������ 
p���p���������� �u� ����u���� � ��������������. �� ���������� ����������� w��� ��� 
��g��fi������ �ff������ �� �MW �����������. �upp����������� �� � �������z����� 
����������� ��� �ff���� �� �MW �� ��� ���� ����u������ �� ����� �u�g� ���� ��-
�������������. ��� ������������� ��w������ � �������z����� ��������� w��� �MW 
���������� ���� � �������� �ff��� �� ����� ����u����. ��������� ��� ��p��� �� �MW 
�� ��� ���u��u�� �� ��� �u�g�� ����u������ w�� ������ � ���u�� �� �� ��������� 
�ff��� �� �MW �� ��� �u��������� ����u� �� ��� ������ w���� ������� ��������� �� 
��g���� �u�������� ���� p��� �� ��������� ��� ������ ���� � ������� �����x�� �ff��� 
�� ��� p������� �������u���� �� ��� ��������� ����u����. 

Keywords:	o��ve m��� was��tewater, DGGE, fung�

μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΤοΥ ΕλλΑΔιΚοΥ οιΚοΣΥΣΤΗμΑΤοΣ  
ΚΑι βιοΤΕΧνολοΓιΚΕΣ ΕφΑΡμοΓΕΣ 

Α. Σαββίδης, Ε.Α. Κατσίφας, Ε.Π. Γιανούτσου, Γ. Κανινή, Γ. Ανασοντζής, Π. 
Σταθοπούλου, Δ.Γ. Χατζηνικολάου, Α.Δ. Καραγκούνη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας;, 
Τομέας Βοτανικής, Ομάδα Μικροβιολογίας, 157 81 Αθήνα 

E-ma��: akar@��o�.uoa.gr 

Ο τομέας της Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του ε-
ρευνητικού έργου της Ομάδας Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής του ΕΚΠΑ. 
Αξιοποιώντας το μεταβολικό δυναμικό ενδογενών βακτηριακών �Bac���us��, Geo-
�ac���us��, Streptomyces��, κ.ά.�� και μυκητιακών στελεχών �Fus��ar�um, As��perg���us��, 
Paec��omyces��, κ.ά.���� η Ομάδα έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηρι-
ότητα στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1�� Διαχείριση αποβλήτων: Μικροβιακή 
επεξεργασία και αξιοποίηση�� ως χαμηλού κόστους πρώτες ύλες μικροβιακών 
ζυμώσεων�� των αποβλήτων από μια σειρά αγροτοβιομηχανικές δραστηριότη-
τες όπως η βυρσοδεψία�� η βιομηχανία ζάχαρης η βιομηχανία γαλακτοκομικών 
προϊόντων και τα ελαιοτριβεία. 2�� Βιοεξυγίανση: Αποκατάσταση των εδαφών 
στις θέσεις ελεγχόμενης απόθεσης πετρελαϊκών αποβλήτων μέσω της ενίσχυ-
σης της ενδογενούς χλωρίδας με επιλεγμένα μικροβιακά στελέχη. 3�� Βιοέλεγ-
χος: Μελέτη των μηχανισμών καταπολέμησης φυτοπαθογόνων μυκήτων από 
ενδογενή στελέχη στρεπτομυκήτων. 4�� Γενετικά Τροποποιημένοι Μικροοργανι-
σμοί �ΓΤΟ��: Εκτίμηση και πρόληψη κινδύνων για το περιβάλλον και τον άνθρω-
πο από τη χρήση ΓΤΟ. Ανάπτυξη και πιστοποίηση τεχνικών για την ποιοτική ανί-

χνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό γενετικών τροποποιήσεων σε τρόφιμα 
και φυτικούς ιστούς. 5�� Ανίχνευση�� απομόνωση και χαρακτηρισμός βιοενεργών 
μεταβολιτών από ενδημικά μικροβιακά στελέχη του Ελλαδικού οικοσυστή-
ματος. 6�� Μελέτη της βιοσύνθεσης και της παραγωγής ενζύμων με εμπορικό 
ενδιαφέρον �λιγνινο-κυτταρινάσες�� ξυλανάσες�� λιπάσες�� οξειδοαναγωγάσες��. 7�� 
Παραγωγή αιθανόλης και άλλων μικρού μοριακού βάρους ενώσεων μέσω της 
μεθοδολογικής προσέγγισης της μεταβολικής μηχανικής.

MICRooRGANISMS oF ThE GREEK ECoSySTEM AND ThEIR 
BIoTEChNoLoGICAL APPLICATIoNS

A. Savvides, E.A. Katsifas, E.P. Giannoutsou, G. Kanini, G. Anasontzis,  
P. Stathopoulou, D.G. hatzinikolaou, A.D. Karagouni

Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Department of B�o�ogy, Facu�ty of Botany, 
M�cro��o�ogy Group, 15781 Athens��, e-ma��: akar@��o�.yoa.gr

M�������� �����������g� ������ � ��g p��� �� ��� w��k �� ��� M���������g� 
�������� G��up �� ��� ��p������� �� ������ �� ��� U��������� �� ������. ��x-
p������g ��� ��������� p�������� �� �����g���u� ��������� �Bac���us��, Geo�ac���us��, 
Streptomyces��, ����� ���� �u�g�� ������� �Fus��ar�um, As��perg���us��, Paec��omyces��, ����� 
��� G��up ��� �������p��� ��g��fi���� �������� �������� ��w����� ��� �����w��g 
�����������: 1�� W���� ���������: M�������� p��������g ���� �xp����������� �� ��w 
���� ��w ��������� �� ��������� ��������������� �� ��� w����� ���� � ������ �� 
�g��-����u������ ���������� ��k� �����g��� �ug�� ����u������ ��k�� ����u���� ���� �����-
�����. 2�� ���������������: ������������ �� ����� �� ��� ����u���� ����� ����� ��� ��� 
����������� �� ��� �����g���u� �����fl��� w��� ��������� �������. 3�� ����������: 
��u��� �� ��� ��������� �� p����p����g���� �u�gu� w��� �����g���u� ����p��-
�������. 4�� G���������� M����fi��� ��g������ �GM���: ����������� ���� p��������� 
�� ��� ���k� ��� ��� ����������� ���� �u���� ���� ��� u�� �� GM��. ������p-
���� ���� �����fi������ �� ������qu�� ��� ��� qu��������� ���������� ���� qu������-
���� �������������� �� g������ �����fi������� �� ����� ���� p���� ����u��. 5�� �����-
������ ��������� ���� ����������z����� �� ��������� ����������� ���� �����g���u� 
��������� ������� �� ��� G���k ���������. 6�� ��u��� �� ��� ������������ ���� ��� 
p����u����� �� ��z���� w��� ���������� �������� ���g��-����u������� x���������� 
��p������ �x��������u��������. 7�� �����u����� �� ������� ���� ����� ��w �����u��� 
����������� ����ug� ��������� ��g�������g �pp�������. 

Keywords:	M�cro��a� B�otechno�ogy, �nd�genous�� �acter�a and fung�, Greek ecos��ys��tem
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ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΑνΤιμιΚΡοβιΑΚων ΕνωΣΕων ΠοΥ ΠΑΡΑΓονΤΑι ΑΠό 
Το βΑΚΤΗΡιο pseudoMonas Fluorescens X

νίκη Σάλαρη (1)*, Αναστάσιος ν. μαρκόγλου (2)  
και Δημήτριος Γ. Γεωργακόπουλος (1)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

Το βακτήριο Ps��eudomonas�� fluores��cens�� �� είναι ένας ικανός παράγοντας βιολο-
γικής καταπολέμησης φυτοπαθογόνων μυκήτων οι οποίοι προκαλούν προφυ-
τρωτικές και μεταφυτρωτικές τήξεις σπορείων. Προκειμένου να διερευνηθεί ο 
μηχανισμός της βιολογικής του δράσης δημιουργήθηκαν μεταλλαγμένα στελέ-
χη του βακτηρίου με τη χρήση του μεταθετού στοιχείου ��5. Τα στελέχη αυτά 
δεν παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη του μύκητα τόσο �n v�tro όσο και �n v�vo. Εκ-
χυλίσματα από την καλλιέργεια του άγριου τύπου και των μεταλλαγμάτων δο-
κιμάστηκαν ως προς την αντιμικροβιακή τους δράση. Μείωση της γραμμικής 
ανάπτυξης του μύκητα Pyth�um u�t�mum παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση 
του άγριου τύπου�� γεγονός που αποκαλύπτει την παρουσία αντιμικροβιακών 
ενώσεων οι οποίες εμπλέκονται με την καταστολή του παθογόνου ωομύκητα. 
Για την απομόνωση των μεταβολιτών αυτών αναπτύχθηκε ημιπαρασκευαστική 
μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης ������� και ακολούθησε 
μελέτη της βιοδραστικής τους ικανότητας �n v�tro. Ορισμένοι από τους ύπο-
πτους μεταβολίτες εμφάνισαν παρεμπόδιση της γραμμικής ανάπτυξης του μύ-
κητα κατά τη βιοδοκιμή. Μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των αναλυτών 
αυτών έγινε με υγρή χρωματογραφία φασματομετρία μαζών με την τεχνική 
����-M���� όπου φαίνεται πιθανό οι αντιμικροβιακές ενώσεις να ανήκουν στην 
κατηγορία των αντιβιοτικών�� λόγω του μικρού τους μοριακού βάρους. Η μελέ-
τη της χημικής δομής γίνεται παράλληλα και με την τεχνική ��-��. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται με 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το 
Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τε-
χνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγω-
νιστικότητα – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Keywords:	Βιολογική καταπολέμηση, αντιβιοτικά

ChARACTERIzATIoN oF ANTIMICRoBIAL METABoLITES PRoDUCED By 
ThE BACTERIUM PSEUDOMONAS FLUORESCENS X

Niki Salari (1)*, Anastasios N. Markoglou (2)  
and Dimitrios G. Georgakopoulos (1)

Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, 118 55 Athens��, Greece
La�oratory of Genera� and Agr�cu�tura� M�cro��o�ogy, Department of Agr�cu�tura� 

B�otechno�ogy
La�oratory of Pes��t�c�de Sc�ence, Department of Crop Sc�ence

Ps��eudomonas�� fluores��cens��omonas�� fluores��cens�� �� �� �� �ffi����� �����g���� ����g����� �� ���� ����� 
p����p����g���� �u�g� ���� ��u�� ����p��g-�ff �� ������ ���� ��������g�. �� ��-
���� �� �������g��� ��� ��������� �� ��� �����g���� ���������� �u����� ���fi����� 
�� ��� �����u�g�� �������� �n v�tro ���� �n v�vo w��� g��������� �� �u��g������ 
u���g ��� �����p���� ��5. �u�g���x����� ����� �� ��������� �x������ ���� ������ 
�u��u��� �� ��� w���� ��p� ���� �u���� ������� ���w��� ��g��fi���� ����u����� �� 
������� g��w�� �� Pyth�um u�t�mum ���� �� ��� ���� �� ��� w���� ��p�. ����� ��-
�u��� ��������� ���� ��� p������� ��������� �� �����g���� �������� of P. fluores��cens�� 
�� ��u� �� ��� p����u����� �� ������������� �����������. � ������� u���g ����-
p��p������� ��g� p���������� ��qu��� ��������g��p�� ��������� w�� �������p��� 
��� ��� ��������� �� ����� �u��������. In v�tro ��������� w��� �����w��� �� ���� ��� 
��������� ���p�u���� ��� �����u�g�� ��������. ������ �pp�������� �� ���� �� ����� 
pu��fi��� ����������� w��� Pyth�um u�t�mum, ���u����� �� g��w�� �upp������� �� 
�u�g�. ���u��u�� ��u��������� u���g �����p����� p����u�� �������� ����z�����-
���� �p����������� ��������� �����-M���� �ugg������ ���� ���� ��� p������� 
����������� ��u� �� ����� ��w �����u��� w��g��. �������� ���u��u�� �� �u������� 
����g �����z��� �� ��-��. 

Th�s�� work �s�� part of the 03ED320 res��earch project, �mp�emented w�th�n the frame-
work of the “Re�nforcement Programme of Human Res��earch Manpower” (PENED) 
and co-financed �y Nat�ona� and Commun�ty Funds�� (25% from the Greek M�n�s��try 
of Deve�opment-Genera� Secretar�at of Res��earch and Techno�ogy and 75% from 
E.U.-European Soc�a� Fund).

Keywords:	B�o�og�ca� contro�, ant���ot�cs��
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ΣΥμβολΗ Των –OMICS ΣΤΗν μιΚΡοβιολοΓιΑ ΚΡΕΑΤοΣ

Σαμοΐλης1, Γ., Παραμιθιώτης2 Σ., Σκανδάμης2, Π., & νυχάς1 Γ
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Μικρο-

βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, 11855, e-ma��: gjn@aua.gr
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Ποιοτι-

κού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Αθήνα, 11855, e-ma��: ps��kan@aua.gr 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην μετα-γενομική εποχή έχουν εφοδιά-
σει τον ερευνητή με μια πληθώρα «εργαλείων» για μεγάλης κλίμακας�� εις βά-
θος αναλύσεις των διαφόρων βιολογικών συστημάτων. Προσεγγίσεις όπως τα 
p��������� και τα ��������p������ έχουν καθιερωθεί πλέον σε πολλά ερευνητι-
κά εργαστήρια με σκοπό την άντληση εκείνων των πληροφοριών�� σε μοριακό 
επίπεδο�� οι οποίες δικαιολογούν συγκεκριμένους φαινότυπους. Επιπλέον�� είναι 
φανερή πλέον η στροφή της έρευνας προς τον σχετικά καινούριο κλάδο των 
������� �����g� στον οποίο το κάθε ζήτημα�� ο κάθε προβληματισμός εξετάζε-
ται σφαιρικά μέσα στα πλαίσια του συστήματος το οποίο μελετά ο ερευνητής. 
Η χρήση των –om�cs�� προσεγγίσεων σε αυτή την περίπτωση είναι καταλυτικής 
σημασίας�� καθώς μας παρέχουν μια συνολική εικόνα των μορίων προς ανάλυ-
ση�� δηλαδή των πρωτεϊνών στα p����������� των ����� στα ��������p������ 
κ.ο.κ. Στο Τμήμα Επις΄τημης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ έχει σχεδιαστεί 
μια στρατηγική όπου με αυτές τις προσεγγίσεις θα επιχειρήσουμε να μελετηθεί 
το μοριακό υπόβαθρο φαινομένων με ιδιαίτερη σημασία στη μικροβιολογία 
του κρέατος. Συγκεκριμένα�� τα φαινόμενα αυτά περιλαμβάνουν: �α�� τη δημι-
ουργία βιοϋμενίων και το ρόλο τους στην επιμόλυνση βιομηχανικών επιφα-
νειών�� �β�� την επίδραση σε μοριακό επίπεδο των διαφόρων καταπονήσεων 
����������� αλλά και γενικότερα παρεμβάσεων ���������������� τις οποίες θα υπο-
στεί ένας μικροοργανισμός είτε κατά τη διάρκεια της συσκευασίας του κρέατος 
και των προϊόντων του και �γ�� την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μικρο-
οργανισμών μεταξύ τους μέσω της έννοιας της ‘απαρτίας των αισθήσεων’ ή του 
“qu��u� ������g”. Κάθε παρέμβαση στον μικροοργανισμό και/ ή στο σύστημα 
που μελετάμε θα έχει μια επίδραση σε μοριακό επίπεδο η οποία πιθανότατα 
θα εκφραστεί και στον φαινότυπο. Έτσι�� σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι 
συγκριτικές p��������� και ��������p������ προσεγγίσεις δύνανται να αναδεί-
ξουν τις μοριακές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ διαφορετικών μεταχειρί-
σεων του δείγματος τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Στην πα-
ρούσα μελέτη παρουσιάζονται για πρώτη φορά αποτελέσματα από μια σειρά 
πειραμάτων στα οποία χρησιμοποιήσαμε την δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση�� το 
βασικό εργαλείο στα p����������� για να αναλύσουμε το σύνολο των πρωτεϊ-

νών �πρωτέομα�� από .κύτταρα που έχουν ή δεν έχουν υποστεί παρεμβάσεις�� 
δηλαδή εφαρμογή συνθηκών�� που είναι διαφορετικές από τις συνήθεις τους 
οικολογικές στρατηγικές που ακολουθούν. 

CoNTRIBUTIoN oF –oMics IN ThE MICRoBIoLoGy oF MEAT

Samoilis1, G., Paramithiotis2, S., Skandamis2, P., & Nychas1, G.
1Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Food Sc�ence and Techno�ogy, 

La�oratory of M�cro��o�ogy and B�otechno�ogy of Foods��, Athens��, 11855, e-ma��:gjn@aua.gr 
2 Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Food Sc�ence and Techno�ogy, 

La�oratory of Food Hyg�ene and Qua��ty Contro�, Αθήνα, 11855, e-ma��: ps��kan@aua.gr 

��� ��p��� ��������g���� ��������� ��������� �� ��� p���-g������ ��� ���� 
p��������� ��� ���������� w��� � g���� �u���� �� �����u��� “�����” ��� ��g�-
����ug�pu� ���� ��-���p�� �������� �� �����g���� �������. �pp������� �u�� �� 
p��������� ���� ��������p������ ��� ��w ��u������ ����g �pp����� �� ���� ��-
������ ������������ w��� ��� ��� �� ������ ��� �����u��� ����� u���������g �p�-
��fi� p������p��. M��������� �� �� ��w �����u� ���� �������� �� �u����g ��w����� 
��� up�����g fi���� �� ������� �����g� �� w������ ����� qu������ �� p������ �� 
����g �x������� �� � ���� g����� ������ w����� ��� ������ �� ��� �����g���� 
������ ����g ��u������. ��� u�� �� –om�cs�� �pp������� �� ���� ���� �� p�����u����� 
��p�������� �� ����� ������qu�� ��� p������� u� w��� � g����� �������w �� ��� 
�����u��� ����g �����z����� �.�. p������� �� p����������� ����� �� ��������p���-
��� ���. �� ��� ��p������� �� ����� ������� ���� ��������g� �� ��� �g���u��u��� 
U��������� �� �������� � ������ p��� ��� ���� �������p��� w���� ���� �� u����z� 
�u�� ������qu�� �� ������ �� ������ ��� �����u��� ����� �� p�����u����� ��p��-
���� p�������� �� ��� ����������g� �� ����. �p���fi������� ����� p�������� 
����u���: ���� ���fi�� ��������� ���� ����� ���� �� ��� ������������� �� ����u������ 
�u�������� ���� ��� �ff����� �� ��� �����u��� ������� �� �����u� �������� ���� ��������-
����� ���� � �������g����� w��� g� ����ug� ��u���g p��p������� ���� p��k�g��g 
�� ���� ���� ��� p����u����� ���� ���� ��� ����u�������� ���� ����������� ���w��� 
�������g������ �� ����� �� “qu��u� ������g”. ������ ������������ �pp����� �� 
��� �������g����� ����/ �� ��� ������ ����g ��u������ w��� ���� �� �ff��� �� ��� 
�����u��� ����� ���� ��u��� p������� �� �xp������� �� ��� p������p� ���. �����-
������ �� ��� ����� ���������� ����� ���p������� p��������� ���� �������p������ 
��u����� ��� p���������� ���� �� ������ ����� �����u��� ���ff������� ���� ���� up 
���w��� ���ff����� ���������� �� �u� ���p���� ���� qu����������� ���� qu������-
������. �� ���� p������ ��u����� ��� ���u��� ���� � ������ �� �xp�������� ��� ����g 
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p����������� �� w���� w� ���� u���� ��� ����� “����” �� p��������� �w�-������-
������ �������p������� �2-������� �� �����z� ����� p������ �p��������� ���� ����� 
���� ���� �� ��� g��� ����ug� ��������������� �.� �pp�������� �� ����������� ���� 
��� ���ff����� ���� ����� p�������g���� �����g���� �����. 

ΕνIΣΧΥΣΗ ΤοΥ μΗΧΑνιΣμοy RNA ΓονιΔιΑΚhΣ ΣIΓΗΣΗΣ��� μιΑ 
νEΑ λΕιΤοΥΡΓIΑ Των ΤyΠοΥ ιιι ΕΚΚΡινoμΕνων ΠΡωΤΕϊνων Των 
φΥΤοΠΑθοΓονων βΑΚΤΗΡιων

Παναγιώτης φ. Σαρρής, Κρίτων Καλαντίδης και νικόλαoς Γ. Πανόπουλος 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 71409 Ηράκλειο, και 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, PO Box 
1527, Ηράκλειο 71110, Κρήτη, Ελλάδα. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την μέτα-μεταγραφική επαγόμενη γονιδι-
ακή σίγηση ���G��� ως σημαντικό παράγοντα στις αλληλεπιδράσεις φυτών-βα-��G��� ως σημαντικό παράγοντα στις αλληλεπιδράσεις φυτών-βα-�� ως σημαντικό παράγοντα στις αλληλεπιδράσεις φυτών-βα-
κτηρίων. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται δεδομένα για μια νέα λειτουργία 
των βακτηριακών τύπου ΙΙΙ εκκρινόμενων πρωτεϊνών ��3������� που αφορά στην 
ενίσχυση του μηχανισμού ��G� του ξενιστή. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέ-��G� του ξενιστή. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέ- του ξενιστή. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέ-
ρος μιας προσπάθειας διερεύνησης του ρόλου των �3��� �γνωστών και υπο-�3��� �γνωστών και υπο-3��� �γνωστών και υπο-��� �γνωστών και υπο- �γνωστών και υπο-
θετικών�� στην ακδήλωση ασθενειών από βακτηριακά παθογόνα φυτών μέσω 
της παρεμβολής τους στον μηχανισμό ��G� του ξενιστή. Έχουμε προσδιορίσει��G� του ξενιστή. Έχουμε προσδιορίσει του ξενιστή. Έχουμε προσδιορίσει 
αρκετές Τ3��� που φαίνεται να επηρεάζουν τον προαναφερόμενο μηχανισμό.��� που φαίνεται να επηρεάζουν τον προαναφερόμενο μηχανισμό. που φαίνεται να επηρεάζουν τον προαναφερόμενο μηχανισμό. 
Προτείνουμε τη χρήση των δοκιμών σίγησης ως εργαλείο στην λειτουργική γο-
νιδιωματική των �3����� ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των�3����� ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των3����� ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των����� ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των�� ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των 
�3��� σε κυτταρικό επίπεδο�� ιδιαίτερα χρήσιμο για πρωτεΐνες χωρίς προτεινό-
μενη βιοχημική�� μοριακή ή κυτταρική λειτουργία.

λέξεις-κλειδιά:	φυτοπαθογόνα βακτήρια, πρωτεΐνες παθογένειας, RNA σίγησηRNA σίγηση σίγηση

ENhANCEMENT oF RNA SILENCING IN PLANTS��� A NEw EFFECT oF 
PhyToBACTERIAL TyPE III EFFECToRS

Panagiotis F. Sarris, Kriton Kalantidis and Nickolas J. Panopoulos
Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Crete, 71409 Herak��on, Greece, and

Ins��t�tute of Mo�ecu�ar B�o�ogy and B�otechno�ogy, Foundat�on for Res��earch and Techno�ogy, 
He��as��, PO Box 1527, Herak��on 71110, Crete, Greece

������ ��u����� ���� ���w� ���� ��� ���������� g��� ��������g �pp���� �� � ��w 
p����� �� ��� p����-�������� ������������. �� ���� ��p��� w� p������ ��������� ����� ���� ��p��� w� p������ ��������� ��� 
� ����� p������p��� ������ ��������g ������������� ��� ������� ��������� ��p� 
��� ��������� p������� ���������. ���� w��k �� � p��� �� � ���g�� ��������g �� k��w� 
���� pu������ ��������� �3����� ��� ����� ������� �� �ff��� ��� ���� ��� ���������� 
��������g ���������. W� ���� �������fi��� ������� �ff������ ���� ����������� w��� 
���� ��������g p���w���. �u����������� w� p��p��� ��� u�� �� ��������g ������ 
�� �u�������� g������� �� p������������� �ff������ ���� �� � ����� ����� ��� 
����g���g ����u��� �u������� �� �3����� w���� w��� �� ��p������� u���u� ��� ����� 
w��� �� �ugg������ ������������� �����u��� �� ����u��� �u������.

Key	words:	Effectors��, T3SS, funct�ona� genom�cs��, RNA s����enc�ng
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ΠΡωΤΕϊνΕΣ «ΤΕλΕΣΤΕΣ» Των ΠΑθοΓονων ωΣ «λΕιΤοΥΡΓιΚοι 
ΔΕιΚΤΕΣ» ΣΤΗ ΓονιΔιωμΑΤιΚΗ ΑνΑλΥΣΗ ΚΑι ΣΤΗ ΓΕνΕΤιΚΗ 
βΕλΤιωΣΗ φΥΤων ΓιΑ ΑνθΕΚΤιΚοΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΕΣ

Παναγιώτης φ. Σαρρής και νικόλαος ι. Πανόπουλος 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 71409 Ηράκλειο, και 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, PO Box 
1527, Ηράκλειο 71110, Κρήτη, Ελλάδα. 

Οι πρωτεϊνικοί παράγοντες παθογένειας όπως οι “πρωτεΐνες τελεστές” �effec-
tor prote�ns�� prote�ns��prote�ns���� των φυτοπαθογόνων �βακτηρίων�� ιών και μυκήτων�� αναγνωρίζο-
νται από τους ξενιστές μέσω πρωτεϊνικών υποδοχέων που είτε κωδικεύονται 
από κλασσικά γονίδια ανθεκτικότητας ���� είτε από πρωτεΐνες “φρουρούμενες” 
από αυτούς�� διεγείροντας μηχανισμούς άμυνας στα φυτά�� όπως η αντίδραση 
υπερευαισθησίας �����. Μη αναγνώριση των effectors�� από τους ξενιστές οδηγεί 
στην μη επαγωγή ή την ενεργή καταστολή αμυντικών μηχανισμών του φυτού 
και εκδήλωση ασθενειών. Στην παρούσα μελέτη ερευνούμε την δυνατότητα 
της χρήσης των effectors�� ως «λειτουργικών δεικτών» στη γονιδιωματική ανά-
λυση φυτών�� ως νέο εργαλείο σε προγράμματα συμβατικής γενετικής βελτίω-
σης της ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες και ως εργαλείο στην μελέτη 
της ποικιλομορφίας ειδών αγρονομικού και αγρό-οικολογικού ενδιαφέροντος. 
Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των «λειτουργικών δεικτών» 
σε πατρικές σειρές και απογόνους διασταυρώσεων μεταξύ επιλεγμένων ειδών/
ποικιλιών καπνού με βακτηριακούς και ιικούς effectors�� συζητούνται. Προτεί-



21�

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Β
ΙO

Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

21�

S
C

IE
N

T
IF

IC
 A

B
S

T
R

A
C

T
S

νουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο αιτιολόγησης και πρακτικής αξιοποίησης αποτε-
λεσμάτων της γονιδιωματικής ανάλυσης παθογόνων στη συμβατική γενετική 
βελτίωση και τη διαχείριση φυτογενετικών πόρων.

λέξεις-κλειδιά: λειτουγικοί δέικτες, γενετική βελτίωση, ασθένειες, παθογόνα

MICRoBIAL PAThoGENISITy EFFECToRS AS FUNCTIoNAL MARKERS 
FoR GENoMIC ANALySIS AND DISEASE RESISTANCE BREEDING IN 
PLANTS

Panagiotis F. Sarris, Nickolas J. Panopoulos
Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Crete, 71409 Herak��on, Greece, and

Ins��t�tute of Mo�ecu�ar B�o�ogy and B�otechno�ogy, FORTH, He��as��, PO Box 1527, Herak��on 
71110, Crete, Greece

M�������� p����g������� ������� �� “��ff����� p�������” p����u���� �� p���� p����- p����u���� �� p���� p����-p����u���� �� p���� p����-
g��� ����������� ���u��� ���� �u�gu��� ��� ����g��z��� �� �������g p���� ������-��� ����g��z��� �� �������g p���� ������- ����g��z��� �� �������g p���� ������-����g��z��� �� �������g p���� ������-
���� ���� p������� �� p������� gu������� �� ���� �“gu����” ��p��������� ���� ���gg���� p������� gu������� �� ���� �“gu����” ��p��������� ���� ���gg������ ���gg�����gg�� 
��������-����������� ���p����� �u�� �� ��� ��p����������� ���p���� �����. ����u�� ��p����������� ���p���� �����. ����u�� 
�� ����g��z� p����g��-p����u���� �ff������ ���u��� �� �������� �u���p��������. �� �� 
���� ��u��� w� ��� �xp�����g ��� �����p�� �� u���g �ff������ �� ����� ��������g �����p�� �� u���g �ff������ �� ����� ��������g 
����� �� ������������ ��������g ��� �������� ������������ ���� �� � ���� �� �u�������� 
g������� ���� p����g������ �������� �� ��p������� �� ���-������ p���� �p��������� p����g������ �������� �� ��p������� �� ���-������ p���� �p����� 
�� �g������� ���� �g��-�����g���� ��������. ����������� ���u��� �� ��������g �� 
p������� ����� ���� p��g��� ���� ������� ���w��� ��������� ������� �u������� 
w��� ��������� ���� ����� �ff������ w��� �� �����u�����. �u� ��u����� ��� � �����p�u�� 
�����w��k ���� p�������� ju���fi������ ��� ������z����� �� p����g�� �ff����� g�-
������ �� ��� u����z����� ���� ����g����� �� p���� g������ ����u����.

Key	words:	M�cro��a� pathogenom�cs��, funct�ona� markers��, pathogens��, agro-eco�og�ca�pathogens��, agro-eco�og�ca�
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1. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο 

2. Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας & Μονάδα 
 Oπτικής Μικροσκοπίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα,  

3. Τμήμα Ιατρικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο,  
4. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Έρευνας  

και Τεχνολογίας, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης

Το βακτήριο Wo��ach�a είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο και μητρικά κλη-
ρονομούμενο βακτήριο που συμβιώνει με ένα μεγάλο εύρος ειδών ασπονδύ-
λων όπως ακάρεα�� αραχνοειδή�� ισόποδα�� νηματώδεις της φιλαρίασης και κυρί-
ως έντομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το βακτήριο Wo��ach�a πιθανώς συμβιώνει 
με το 70% όλων των ειδών των εντόμων�� καθιστώντας το ως τον πιο διαδεδο-
μένο συμβιωτικό οργανισμό του πλανήτη. Οι αλληλεπιδράσεις του βακτηρίου 
με τον ξενιστή κυμαίνονται μεταξύ της αμοιβαίας συμβίωσης και της επαγωγής 
αναπαραγωγικών ανωμαλιών όπως θηλυκοποίηση�� παρθενογένεση�� θανάτω-
ση των αρσενικών ατόμων ή κυτταροπλασματική ασυμβατότητα. Παρά την 
ευρεία εξάπλωση και τις επιδράσεις του βακτηρίου στη βιολογία του ξενιστή�� 
στην ειδογένεση και στην οικολογική ποικιλότητα�� λίγα είναι γνωστά για τους 
μοριακούς μηχανισμούς της αλληλεπίδρασης του ξενιστή με το συμβιωτικό βα-
κτήριο. Η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος διαφορετικών στελεχών Wo�-
�ach�a αποκάλυψε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό γονιδίων που κωδικοποι-
ούν πρωτεΐνες με επαναλήψεις των δομικών μοτίβων αγκυρίνης�� τα οποία είναι 
υπό μελέτη.

Το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων αγκυρινών ελέγχθηκε με ανάλυση ��-��� 
σε δείγματα ��� διαφορετικών ιστών και αναπτυξιακών σταδίων από διαφορε-
τικές συμβιωτικές σχέσεις. Επίσης�� επιλεγμένες πρωτεΐνες με μοτίβα αγκυρίνης 
εκφράστηκαν παροδικά σε κυτταρικές σειρές εντόμων σε σύντηξη με τη φθο-
ρίζουσα πρωτεΐνη G�� και ο υποκυτταρικός εντοπισμός τους αναλύθηκε με 
συνεστιακή μικροσκοπία. Οι περισσότερες αγκυρίνες παρουσιάζουν ένα ακα-
νόνιστο πρότυπο έκφρασης και υποκυτταρικού εντοπισμού. Η διαφοροποίηση 
αυτή υποδηλώνει διαφορετικές λειτουργίες για τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες. 
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Πληθυσμοί της Μεσογειακής μύγας Cerat�t�s�� cap�tata κατεστάλησαν με την 
απελευθέρωση μολυσμένων αρσενικών ατόμων�� υποδεικνύοντας ότι το η Wo�-
�ach�a-επαγόμενη κυτταροπλασματική ασυμβατότητα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον εργαλείο ελέγχου επιβλαβών εντό-
μων χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων.

λέξεις-κλειδιά:	Wo��ach�a, συμβίωση, αγκυρίνες

Wolbachia SAFE SEX��� ThE TRIGGERING FACToR FoR SPECIATIoN, 
ECoLoGICAL DIVERSITy AND APPLICATIoNS

Aggeliki Saridaki1, Panagiotis Sapountzis1, Stefanos Siozios1,  
Panagiotis Ioannidis1, haralabia Boleti2, Sofia zabalou3,  

Charalambos Savakis3,�, Kostas Bourtzis1
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4. Ins��t�tute of Mo�ecu�ar B�o�ogy and B�otechno�ogy, Foundat�on  
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Wo��ach�a ��� ����g����� ���������u��� ���� �����������-���������� �������� ���� 
��� ��u��� �� ����������� w��� � w���� ������� �� ������������ �p������� ����u����g 
������� �p�������� ��u���������� fi������ ���������� ���� ��p������� �������. �u����� 
���� ����������� ���� Wo��ach�a ��� �� �������� �� up �� 70% �� ��� ������ �p�-
������ ���������g Wo��ach�a ��� ���� u��qu���u� ���������u��� ��������� ��g��-
��� �� ������. Wo��ach�a-���� ������������ ���g� ���� �u�u������� ��������� 
�� ��p����u����� ����������� �u�� �� ������z������� p�������g�������� ����-k�����g 
�� ����p������ �����p���������. ���p��� ����� ������ ���u������ ���� ��j�� 
�ff���� �� ���� �����g��� �p�������� ���� �����g���� ������������ ������ �� k��w� �� 
��� �����u��� ���������� ���� �������� Wo��ach�a-���� ������������. ��� ��-
qu�����g �� ��� g������ �� ���ff����� Wo��ach�a ������� ���� ������ ������ ����� 
��������� �� u�u�u���� ���g� �u���� �� g���� ��������g p������� w��� ��k���� 
��p��� �������� ���� ��� �u������� u����� �������g�����.

��� �xp������� p������ �� ��k���� g���� �� ���ff����� Wo��ach�a ������� w�� ���-
��������� �� ��-��� �������� p��������� �� ��� �x������ ���� ���ff����� ������-
�p������ ���g�� ���� ����u��. ��������� ��k-p������� w��� ����������� �xp������� 

�� ������ ����� �� G�� �������� ���� ����� �u�����u��� ������z����� w�� ��������� 
�� �������� ��������p�. M��� ��k����� p������ p����� ������z����� ���� �xp���-
���� p�������. ��� ��������� �� ��� �u�����u��� ������z����� �� ��� ��k-p������� 
��������� �ugg���� ���ff����� p������� �u�������. 

���������� ��g� p�pu������� �� ��� M������������� ��u�� fl� Cerat�t�s�� cap�tata�� � 
��j�� �g���u��u��� p����� w��� ���p������ �upp������� �� ���g�� �������� �� Wo�-
�ach�a-�������������� ������� �ugg�����g ���� Wo��ach�a-����u���� ����p������ 
�����p��������� ��u��� �� u���� �� � ����� ��������������� ��������� ���� ��� ��� 
������� �� ����fl� p�pu�������.

Keywords:	Wo��ach�a, s��ym��os���s��, ankyr�ns��

ΑνιΧνΕΥΣΗ ΚΑι ΓΕνΕΤιΚΗ ΤΑΥΤοΠοιΗΣΗ ΤοΞιΚων  
ΚΥΑνοβΑΚΤΗΡιων ΣΤΗ λιμνΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤοΡιΑΣ 

Σαρτσίδης Α., Δροσοπούλου Ε & Σκούρας ζ.Γ.
Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επι-

στημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Η λίμνη της Καστοριάς βρίσκεται στον ομώνυμο νομό και έχει χαρακτηριστεί 
ως υπερεύτροφη. Στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου εμφανίζεται στη λίμνη 
το φαινόμενο της «άνθισης του νερού»�� δηλαδή�� της συσσώρευσης πλαγκτικών 
κυανοβακτηρίων στην επιφάνεια. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν την παρουσία 
στη λίμνη των γενών M�crocys��t�s�� και Ana�aena, τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
σύνθεσης της μικροκυστίνης�� μιας έντονα δραστικής ηπατοτοξίνης που μπορεί 
να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια ή ακόμα και άμεσο θάνατο. Η μικροκυστί-
νη συντίθεται μη ριβοσωμικά από τα προϊόντα του οπερονίου βιοσύνθεσης της 
μικροκυστίνης �συστάδα γονιδίων mcyABCDEFGHIJ��.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη γρήγορων και αξιόπιστων 
μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση εν δυνάμει τοξικών στε-
λεχών κυανοβακτηρίων σε δείγματα φυτοπλαγκτού. Δειγματοληψίες επιφανει-
ακού νερού πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη της Καστοριάς σε μηνιαία βάση 
κατά το διάστημα Ιούλιος 2005 – Ιούλιος 2006. Ενισχύθηκε τμήμα του γονιδίου 
mcyA �mcyA-����� του οπερονίου σύνθεσης της μικροκυστίνης με τη μέθοδο της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ������. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε 
είτε απομονωμένο ��� είτε ολικά κύτταρα με ή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία 
�w����-���� �����. Σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν ανιχνεύθηκε η περιοχή 
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mcyA-��� αποδεικνύοντας την παρουσία εν δυνάμει τοξικών κυανοβακτηρίων 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Πραγματοποιήθηκε ���� ανάλυση του προϊό-
ντος της ����� η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία εν δυνάμει τοξικών στελεχών 
των γενών M�crocys��t�s�� και Ana�aena. Τέλος�� μετά από κλωνοποίηση του προϊ-
όντος της ����� απομονώθηκε και προσδιορίστηκε η πρωτοταγής αλληλουχία 
τμήματος του γονιδίου mcyA, το οποίο�� σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βιο-
πληροφορικής ανάλυσης�� προέρχεται από στέλεχος του γένους M�crocys��t�s��. 

λέξεις	κλειδιά	: Καστοριά, τοξικά κυανοβακτήρια, μικροκυστίνη

DETECTIoN AND GENETIC IDENTIFICATIoN oF  
ToXIC CyANoBACTERIA IN ThE LAKE oF KASToRIA 

Sartsidis A., Drosopoulou E. & Scouras z.G.
Department of Genet�cs��, Deve�opment and Mo�ecu�ar B�o�ogy, Schoo� of B�o�ogy,  

Facu�ty of Sc�ence, Ar�s��tot�e Un�vers���ty, 54124 Thes��s��a�on�k�

�� ��� ��k� �� ���������� w���� �� ����������z��� �� ��p���u���p����� ��� ������� 
p��������� �� “w���������” �� ��������� ��u���g ��� �u���� ������ �M�� 
– ��p��������. ������u� ��u����� ���� �������������� ��� p������� �� ��������� 
������� �� M�crocys��t�s�� ���� Ana�aena�� w���� p���������� p����u�� ������������� 
� ���� �����u� ��p�����x�� k��w� �� ��u�� ����� �u��� �� ������. M���������� 
�� ���-����������� ��������z��� �� ��� p����u��� �� ��� �����������-��������� 
�p���� �g���� mcyABCDEFGHIJ��.

��� ��� �� ���� ��u��� �� ��� �������p���� �� qu��k ���� �������� �����u��� ����-
���� ��� ���������� ���� �������fi������ �� p���������� ��x�� ������� �� ������������� 
�� p����p���k��� ���p���. �u����� w���� ���p���g� w��� p��������� ������� 
�� ��� ��k� �� �������� ���w��� Ju�� 2005 ���� Ju�� 2006. �� ������ �� ������� p�-
��������� ��x�� ������� �� ��������������� � p��� �� ��� mcyA g��� �mcyA-����� w�� 
��p��fi��� ���� �x�������� ��� �� w���� ����� �� ��� p��������� ����� �������� 
������. ��� mcyA-��� ������� w�� ���������� �� ��� ���p��� �����z����� ����������g 
��� p������� �� p���������� ��x�� ������������� �� �������� ��k� ����ug��u� ��� 
����. ���� �������� ���w��� ���� ��� p�������� ����������� p����u���g ������� ��-
���g �� M�crocys��t�s�� ���� Ana�aena g�����. ����� ��� ������g�� p��� �� ��� mcyA 
g��� �� � M�crocys��t�s�� ������ w�� ��������� ���� ��qu������.

Key	words:	Kas��tor�a, tox�c cyano�acter�a, m�crocys��t�n

μιΚΡοβιΑΚΗ ΠοιΚιλοΤΗΤΑ ΣΤΗ λιμνΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤοΡιΑΣ

Σαρτσίδης Α. 1, Δροσοπούλου Ε. 1, Γρηγορίου μ. 2, μαρδίρης θ. 2, Γιάγκου μ. 

1, μπούρτζης Κ. 3, Κυρπίδης ν. � & Σκούρας ζ.Γ. 1

1Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς
3Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 

και Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγρίνιο, 4DOE, JGI, USA

Οι μικροοργανισμοί εμφανίστηκαν στη γη πριν περίπου 3��8 δισεκατομμύρια 
χρόνια. Ωστόσο�� η ύπαρξη τους έγινε γνωστή μόλις τα τελευταία 300 χρόνια�� 
ενώ φαίνεται να γνωρίζουμε μόνο το 1% των μικροοργανισμών του πλανήτη 
μας. Η μελέτη τους�� πέραν του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει από εξελικτι-
κής άποψης�� αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρ-
μογών σε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς�� όπως η παραγωγή 
ενέργειας�� η διαχείρηση του περιβάλλοντος�� η γεωργία και η υγεία.

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ανακοινώνουμε την έναρξη 
της συνεργασίας μας για τον προσδιορισμό της μικροβιακής βιοποικιλότητας 
στη λίμνη της Καστοριάς. Στη συνεργασία αυτή�� πέραν των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων και του ������ σημαντική υποστήριξη θα υπάρξει και από την τοπική 
κοινωνία και ιδιαίτερα από την ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς. Ο υπερευτροφισμός 
της λίμνης�� το γεγονός ότι η πόλη της Καστοριάς απλώνεται σε τμήμα της όχθης 
της και η ύπαρξη γεωργικών εκτάσεων περιμετρικά της�� την καθιστούν ένα ιδι-
αίτερα ενδιαφέρον οικοσύστημα για τη μελέτη της ποικιλότητας των μικροορ-
γανισμών. 

Για την καταγραφή και μελέτη της δυναμικής της μικροβιακής ποικιλότητας της 
λίμνης σε χρονικό και χωρικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν εποχιακές δειγ-
ματοληψίες τόσο από τη στήλη του νερού όσο και από το ίζημα της λίμνης σε 
επιλεγμένους δειγματοληπτικούς σταθμούς. Για την ταυτοποίηση των μικρο-
βιακών στελεχών καθώς και τη σύγκριση της μικροβιακής ποικιλότητας θα 
εφαρμοστούν διάφορες μοριακές τεχνικές όπως δημιουργία 16� βιβλιοθηκών�� 
�GG���� αλληλούχιση�� βιοπληροφορική ανάλυση κ.α. �α γίνει προσπάθεια συ-
σχέτισης της μικροβιακής ποικιλότητας και της δυναμικής που ενδεχομένως να 
παρουσιάζει με φυσικούς και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

λέξεις	κλειδιά	:	Καστοριά, μικροβιακή ποικιλότητα
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MICRoBIAL DIVERSITy IN ThE LAKE oF KASToRIA

Sartsidis A. 1, Drosopoulou E. 1, Grigoriou M. 2, Mardiris T. 2,  
yiangou M. 1, Bourtzis K. 3, Kyrpides N. � & Scourasz.G. 1

1Department of Genet�cs��, Deve�opment and Mo�ecu�ar B�o�ogy,  
Schoo� of B�o�ogy, Facu�ty of Sc�ences��, Ar�s��tot�e Un�vers���ty, Thes��s��a�on�k�

2 Env�ronmenta� Educat�on Center (EEC) of Kas��tor�a
3 Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management, Schoo� of Natura� 
Res��ources�� and Enterpr�s��es�� Management, Un�vers���ty of Ioann�na, Agr�n�o 4DOE, JGI, USA

M������g������ �pp������ �� ����� ���u� 3.8 ������� ����� �g�. �������������� 
����� p������� w�� �g������ u���� 300 ����� �g� ���� ��� ���� 1% �� ���� ���� 
���� ����������z���. ��� �����k���� ���������� �� �������g������ �������� ���� 
� ���u���� ���� ��� ��u�����g ���� u�������������g ��� ����u���� p������ �� w��� 
�� ��� ��� �������p���� �� �����������g���� �pp��������� �� ����g� p����u������� 
������������� ����pu�������� �g���u��u�� ���� ������.

�� ��� �����x� �� ��� �������� ���������� M�k����������� w� ����u��� �u� ���-
���������� �� � p��j��� �����g �� ���������� ��� ��������� ���������� �� ��� ��k� 
�� ��������. ���� ������������� w��� �� �upp�������� ��� ���� �� U��������� ��u����-
����� ���� ������ �u� ���� �� ��� ����� ����u���� ���� ��p������� ��� ��������-
������ ����u������ ������ �������� �� ��������. ��� ��k� �� �������� ��� ���� ����-
������z��� ��p���u���p���. �� �� �� ��p������ ��������� w���� �� ������g����� 
�� ������� ������p�g���� ������������ �u�� �� ��� p������� �� �������� ���� �� ��� 
����� ���� �x������� u�� �� �������z��� �� ��� �u���u�����g ����. 

���p���g� w��� �� p��������� ���������� �� ���� �u����� w���� ���� ��������� �� 
��������� ��������. ��� ��� �������fi������ �� ��� ��������� ������� ���� ��� ���-
p������ �� ��������� ������������ ������� �����u��� �pp������� w��� �� �pp����� 
�16� ����� ����������� �GG���� ��qu�����g�� ���������������� �����. ��� ����������� 
�� ��������� ���������� ���� p������� �� ������p�g���� p��������� �ff�����g ��� 
��k� ��������� w��� �� �x�������. 

Key	words:	Kas��tor�a, m�cro��a� d�vers���ty

BACTERIAL SPECIES ISoLATED FRoM UNTREATED oLIVE MILL 
wASTEwATERS REDUCE ToXIC LoAD AND PRoDUCE  
hIGh ADDED VALUE ANTIoXIDANTS 

Skandalis, N.1,2, Spanou, z1. Mavrakis, T.3 , Saloustrou, K.1,  
Xenos, C.1, Theophilou, S.2, Piceno, y.�, Kouvarakis, A.3,  

Andersen, G.� , Stefanou, E. 3, Panopoulos, N. J. 1,2 
1Department of B�o�ogy, Un�vers���ty of Crete, Herak��on, Greece;  

2Ins��t�tute of Mo�ecu�ar B�o�ogy and B�otechno�ogy, Herak��on, Greece; 3Department 
of Chem�s��try, Un�vers���ty of Crete, Herak��on, Greece, The Lawrence Berke�ey Nat�ona� 

La�oratory, CA, USA, panopou�@�m��.forth.gr

����� ���� w����w���� ��MW���� � ��p����u�� �� ����� ��� �x���������� �������u��� � 
��g��fi���� �g������u������ ��p����u�� ���� �� ��p������ ������������� p���u�-
��� ��u� �� ��� ��g� ��g���� ������� ��w p� ���� p������� �� �����x�� �u�������� 
�p���p�������� ���� ��� ���ffi�u�� �� ���g�����. � �p���fi� g��up �� ��� �MW p��-
����� p��fi�� ������� �������������� ��� ������������� �������� ���� ��� �� �����x�-
�������� ��u� �����g � ������-����fi���� ����. ���� g��up ����u���� ������� �� w��� 
�� ������x��������. � g��up �� ��������� ������� ���� g��w w��� ���� �� u��������� 
�MW w��� ��������� ������ �� ����� ������� �� ������������� ���� ��u� ��������� 
����� ��g���� ������ ������-���������u ��������� ���� p������� ������������� 
��.g. ���������� π-��u����� ����u��� ���� �����g�� �������� �� ����u���� �MW �G� �p��-
���p�����������. �u����������� ���� w��� ��u��� �� p����u�� ��g��fi���� ���u��� 
�� ������x�������� ���� ������� ��������-p���� ������. ��� ��������� ������� w��� 
�������������� ������ �� ����� 16� ���� g��� ��qu���� ���� ��� ��������� fl��� 
�� �MW w�� �������g����� �� ����� �� 16� ���� ����� p�����g. ��������p ����-
���� ���w��� ���� �MW �� � �u������� ��� � �u���� �� ��������� p������ w��� ��u�-
������ �� ��������������� ���� γ-�������������� �� ��� �������������������. ��� 
��������� ����� ������ ���p������g �� ��� ���������/���� �� ����� ���� �u���������. 
�w� ��������� �p������� �� u��u��u���� ������� �� ��������������� ���� � G���+ 
�p����� w��� ���� �� ��������� ��� ����� ��g���� ������� �� ���� ����� �� �u�� 
�� 69% �� 24-48 ��u�� ���� ��g��fi������ ����������� p������� �������������. �� 
������������ � 7� ���u������ �� ����u���� �MW ��������� �� ������ 100% �������� �� 
��� �������/������x�������� �������. ������ �� ������������ ���������� ���� ��� 
p����g������ ����u� �� ����� �������� w� �����u�� ����������� ����� ��� �u�����-
���� �MW ����g�����
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βΑΚΤΗΡιΑΚοι ΕνΔοβιωΤΕΣ ΣΤο θΑλΑΣΣιο ΠολΥΧΑιΤο herModice 
carunculaTa PALLAS 1���

Σκαράκη Κ.1,2, Κωτούλας Γ.2, νικολαΐδου Α.3,  
μαγουλάς Α.2 και Πανταζίδου Α.1

1 Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και  
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

2 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο  
Θαλασσίων Ερευνών. Ηράκλειο, 71003, Κρήτη

3 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό  
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα.

Ema��: s��karak�@her.hcmr.gr

Οι θαλάσσιοι πολύχαιτοι ενώ αντιπροσωπεύονται από μεγάλο αριθμό ειδών�� 
δεν είναι επαρκώς μελετημένοι ως προς τα ενδοβιωτικά τους βακτήρια.

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας του 
αδηφάγου και πτωματοφάγου πολύχαιτου Hermod�ce caruncu�ata ������ 1766 
�Δακτυλιοσκώληκες�� ��p������������. Το Hermod�ce caruncu�ata τρέφεται με 
μαλακά και σκληρά κοράλλια�� ανεμώνες και μικρά καρκινοειδή�� ενώ κατά την 
αιχμαλωσία και με εναλλακτικά είδη τροφής��. Μπορεί να φθάσει μέχρι τα 35.6 
εκατ. μήκος και πήρε την κοινή του ονομασία�� fi��w����� από τις σκληρές τρί-
χες του που εκκρίνουν δηλητήριο Απαντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα. όπως σε 
κοραλλιογενείς υφάλους�� κάτω από κροκάλες ή λιβάδια φανερόγαμων�� ακόμα 
και σε�� λασπώδη ιζήματα. Έχει εξάπλωση από τις τροπικές περιοχές έως τη Με-
σόγειο και είναι σύνηθες σε παράκτια οικοσυστήματα.

Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη επισκόπηση της βακτηριακής ποικιλότητας 
σε σειρά ιστών �βράγχια�� καρούνκουλο�� φάρυγγα�� διαφορετικών ατόμων του 
Hermod�ce caruncu�ata από τις ακτές της βόρειας Κρήτης�� με ��� ενίσχυση του 
γονίδιου 16� ����. 

Οι αλληλουχίες που απομονώθηκαν ομαδοποιήθηκαν κυρίως με τις βακτηριακές 
ομάδες: γ- και α-Proteo�acter�a με μεγάλη ομοιότητα�� 98-99%�� ενώ με τις ομάδες ε-
Proteo�acter�a και Bactero�detes�� με μικρότερη ομοιότητα�� 94-95%. Τέλος υπήρξαν 
και αλληλουχίες όπου η κοντινότερη συγγενική αλληλουχία στη βάση δεδομένων 
���� είχε 82-87% και ανήκαν στις ομάδες δ- Proteo�acter�a και Sp�rochaetes��

Προβλέπεται να αναλυθούν�� όσον αφορά στη μικροβιακή ποικιλότητα�� εκτός 
των προαναφερθέντων και είδη ιστών όπως έντερο και δευτερογενή μεταβο-

λικά όργανα�� σε ξενιστές από διαφορετικές δειγματοληπτικές περιοχές�� τόσο 
για τη συσχέτιση της βακτηριακής ποικιλότητας με συγκεκριμένα ενδιαιτήματα 
και γεωγραφικές περιοχές�� όσο και για την ανίχνευση ενδεχόμενων πραγματι-
κών συμβιωτικών βακτηρίων. Οι συγκρίσεις των προτύπων της μικροβιακής 
ποικιλότητας μεταξύ των δειγμάτων θα αναλυθούν με �-����� και θα επιβεβαι-
ωθούν�� με παρατήρηση των ιστών σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο�� διέλευσης και 
ανάλυση ������ η οποία αναμένεται να δώσει έμφαση στις πιο διακριτές εκφάν-
σεις της βακτηριακής ποικιλότητας του Hermod�ce caruncu�ata.

λέξεις	κλειδιά: προκαρυωτικοί συμβιώτες, πολύχαιτοι, 16S rRNA.

BACTERIAL SyMBIoSIS IN MARINE PoLyChAETE herModice 
carunculaTa PALLAS 1���

Skaraki K.1,2, Kotoulas G.2, Nicolaidou A.3,  
Magoulas A.2 and Pantazidou A.1

1 Department of Eco�ogy and Taxonomy, Schoo� of B�o�ogy,  
Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Panep�s��t�m�oupo��s��, 157 84, Athens��

2 Ins��t�tute of Mar�ne B�o�ogy and Genet�cs��, He��en�c Centre  
for Mar�ne Res��earch, Herak��on, 71003, Crete. 

3 Department of Zoo�ogy and Mar�ne B�o�ogy, Schoo� of B�o�ogy,  
Nat�ona� and Kapod�s��tr�an Un�vers���ty of Athens��, Panep�s��t�m�oupo��s��, 157 84, Athens��

e-ma��: s��karak�@her.hcmr.gr

M����� ����������� ���� ���� ��g� �p����� ���������� w��� p���������� ���� ��w 
��u����� �� ��������� ��������.

���� ��u��� w�� ���u���� �� ��� �������u� p��������� Hermod�ce caruncu�ata ���-
��� 1766 ������������ ��p������������. ��� fi��w��� Hermod�ce caruncu�ata ����� 
�� ���� ���� ����� �������� ���������� ���� ����� ��u�������� �� ����������� ������ 
�� ��p������. ���� ����� up �� 35.6�� �� ���g�� ���� ���� ���k ����� ���� ���� 
����� �������� ���� ��� fi����� w��� �����. ���� ��w��� �� qu��� �������� ���������� �� 
����� ����� ���� ������� ������ �� ���k� ����� �� ���� �� ���g���� ����� ���� �� 
���� �u����� �������. ���� ��� ��������u���� ���� ���p���� w����� �� ��� M����-
��������� ���� ���� ��� ����� �� ��u��� �� ������� ����������.

���� ��u��� �������� ���� ���k� ������ �� �����. �� � fi��� �������� ��������� ��� 
��u��� �� ��p��fi��� �� ��� ��� ��� g��� 16� ������ �� ���� ����u�� �g������ p�����x�� 
���u��u���� �� ��� Hermod�ce caruncu�ata ���������u����� �������g�����.
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��� ��qu����� ��������� w��� g��up��� ������ w��� ��� ��������� g��up�: γ- ���� 
α-Proteo�acter�a w��� ���� ��g� ������������ 98-99%�� w���� g��up� ��k� ε-Pro-
teo�acter�a ���� Bactero�detes�� ���� ������� ������������� 94-95%. ������� w��� 
��u��� ��qu����� w���� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��������� ���� 82-87% 
���������� ���� �ffi������� w��� g��up� δ Proteo�acter�a ���� Sp�rochaetes��

�� ��� �u�u�� �� p������ ��� �������� �� ��� ��������� ���������� �� ���� ����u�� 
������������ ���������� ��������� ��g������� �� w��� �� �� ���p��� ��� ���������� �� 
���������u��� ���� ���ff����� ��������. ��� ���p������� ���w��� ��� p������� �� 
��������� ���������� ����g ���p��� w��� �� �����z��� �� �-����� ���� ��� ���u��� 
w��� �� ��p����z��� u����� ������������ �������� ��������p� ���� ����.

Keywords:	s��ym��ot�c �acter�a, po�ychaetes��, 16S rRNA c�one ���rar�es��

οι μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοι ΣΤΗν ΠΑΡΑΓωΓΗ ΕνΕΡΓΕιΑΣ

ζαχαρίας Σκούρας 
Τομέας Γενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι μικροοργανισμοί διαθέτουν μοναδικές ικανότητες�� όπως λήψη και απόδοση 
ενέργειας-σχεδόν σε οποιαδήποτέ της μορφή�� δυνατότητα ανάπτυξης με ή χω-
ρίς οξυγόνο�� προσαρμοστικότητα σε κάθε είδους περιβαλλοντικές συνθήκες 
�«γνωρίζουν ήδη πως να λύσουν» πολλά από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλή-
ματα��. Προσφέροντας άζωτο στα φυτά και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα διατη-
ρούν κάθε είδους ζωής πάνω στη Γη δισεκατομμύρια χρόνια

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια σε μεγάλες 
ποσότητες χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρίς να διακόπτουν 
τον εφοδιασμό τροφίμων. Εάν αναλογιστούμε την εξάπλωση�� ανθεκτικότητα 
και αποδοτικότητα τους εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι μικροοργανισμοί μπο-
ρούν να αποτελέσουν ιδανική πηγή παραγωγής ενέργειας.

Η παραγωγή ενέργειας μπορεί να επιτελεστεί με δύο-συμπληρωματικούς –τρό-
πους: 

Χρησιμοποίηση της βιομάζας: Κοινότητες αναερόβιων μικροοργανισμών μετα-
τρέπουν το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας σε κοινωνικά χρήσιμες μορφές 
βιοενέργειας: μεθάνιο �φυσικό αέριο���� υδρογόνο�� ηλεκτρισμό. Η βιομάζα μπο-
ρεί να προέρχεται από γεωργικά�� ζωικά�� βιομηχανικά ή και ανθρώπινα απόβλη-

τα. Στην  περίπτωση αυτή η δέσμευση της ενέργειας αποτελεί παράλληλα και 
τρόπο καθαρισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Ανάπτυξη βιομάζας μικροοργανισμών ειδικά για την παραγωγή ενέργειας: Φωτοσυν-
θετικοί μικροοργανισμοί όπως φύκη ���g���� ή φωτοσυνθετικά βακτήρια �κυανοβα-��g���� ή φωτοσυνθετικά βακτήρια �κυανοβα-�� ή φωτοσυνθετικά βακτήρια �κυανοβα-
κτήρια���� για να αναπαραχθούν�� δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια μέσω της φωτοσύνθε-
σης. Πολλοί από τους μικροοργανισμούς αυτούς περιέχουν υψηλό ποσοστό λιπιδίων�� 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για υγρά καύσιμα όπως το βιοντήζελ.

Στην ομιλία θα δωθούν παραδείγματα για τους παραπάνω τρόπους με τους 
οποίους οι μικροοργανισμοί μπορούν να παίξουν κύριο ρόλο στη παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας. 

MICRooRGANISMS IN ThE PRoDUCTIoN oF ENERGy

zacharias Skouras
Department of Genet�cs��, Facu�ty of B�o�ogy, Ar�s��tote��an Un�vers���ty of Thes��s��a�on�k�  

M������g������ ���� u��qu� ��p����������� ��k� ����u���g ���� p����u���g ��-
��g� �� ��� ������ g��w��g w��� �� w����u� �x�g���� ����p������ u����� �������� 
������������� ������������� ��� ��.�.�� ���� k��w ��w �� ����� ���� �� ��� ��g 
p������� �u� ������� �������. ���� p������� ����g� �� p����� ����ug� �����g�� 
fix����� ���� �x�g�� �� ��� ������g �����u��� ��� ������� �����. 

M������g������ ��� p����u�� ����w���� ����g� �� ���g� qu�������� w����u� ��� 
�����g� �� ��� ����������� ���� w����u� ������up���g ��� ����� �����. �������-
����g ����� w�����-w���� p��������� ���������� �� �����u� �g���� ���� p����u������� 
�ffi������ ���� ��� �� ��� ������ ��u��� ��� ��� p����u����� �� ����g�. 

���� p����u����� �� ����g� ��� �� ��������� �� �w�-���p��������� w��� |:  ���-
���� U����z����� : ��������� ������� ����u������ ������� ��� �������/���-
��g���� ����g� ��u���� ���� �������� u���u� ����� �� ���-����g��� ��k� ���u��� g�� 
������������ ������g�� ���� �����������. ��� ��u���� �� ������� ��� �x������� ����-
���� ���� ��� ������� ���� �g���u��u����� ����u�������� �u����p���� �u��� �� ������ 
w������� �� w���� ������ ��� p����u����� �� ����g� ���� ����� w����� �� �����p�-
����� �� ��� “�����g���� �������g” �� ��� �����������.   

������� ���u�u������ ��p������� ��� ��� p����u����� �� ����g� : �����������-
��z��g �������g������ ��k� ��g�� �� ��������������� ������� �u� ��g�� ����g� ���� 
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������� �� ���� �����g���� ����g� ��� ����� �w� ��p����u�����. M��� �� ����� ���-
���� ��g� ������ �� ��p���� ��� ����� ����p���� ���� ��������� w���� ��� �� u���� 
�� ��w �������� ��� ��� p����u����� �� ����������.   

��� ���k �� �����g���� �� �u���� ���� w��� p������� �x��p��� ��� ��� ��� ����� ���� 
������� ����� w��� �� u���g �������g������ �� ����� ��� ��� p����u����� �� ��-
��w���� ����g� �����g �� � �u��������� �����������. 

ΕΡΓΑΣΤhΡιο μοΡιΑΚhΣ ΓΕνΕΤιΚhΣ μιΚΡοοΡΓΑνιΣμVν ινΣΤιΤοyΤο 
βιολοΓIΑΣ ΕΚΕφΕ «ΔΗμoΚΡιΤοΣ»

β. Σοφιανοπούλου
v�cky@��o.demokr�tos��.gr

1.	 Μελέτες	 διαμεμβρανικών	 μεταφορέων	 αμινοξέων-νευροδιαβιβαστών	
στο	πρότυπο	σύστημα	του	Aspergillus nidulans nidulansnidulans	

Τα τελευταία 13 χρόνια αναπτύχθηκαν στο εργαστήριό μας γενετικά και μο-
ριακά εργαλεία τα οποία ανέδειξαν τον μη παθογόνο ασκομύκητα As��perg���us�� 
n�du�ans�� σε πρότυπο σύστημα μελέτης μηχανισμών πρόσληψης�� μεταβολισμού 
και ανακύκλωσης �τοπογένεσης�� αμινοξέων.

Κατευθύνσεις: 

α�� Μελέτη μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασης μεταφορέων αμινοξέων �προ-
λίνης�� γλουταμικού�� σε μεταγραφικό επίπεδο κατά την ανάπτυξη του μύκη-
τα και σε απόκριση σε φυσιολογικά σήματα �περίσσεια ή/και έλλειψη πηγών 
αζώτου�� παρουσία ή/και έλλειψη αμινοξέων�� τοξικών παραγόγτων αμινοξέων�� 
στρες κλπ���� καθώς και σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο σε απόκριση στην παρου-
σία ιόντων αμμωνίου και άλλων αμινοξέων.

β�� Διερεύνηση σχέσεων δομής-λειτουργίας-εξειδίκευσης μεταφορέων αμινο-
ξέων μέσω μοριακών και γενετικών προσεγγίσεων. 

γ�� Μελέτη μηχανισμών ενδοκύτωσης και υποκυτταρικής ανακύκλωσης μετα-
φορέων αμινοξέων.

δ�� Χρήση του A. n�du�ans��. n�du�ans��n�du�ans�� ως απλό σύστημα έκφρασης και λειτουργικού χαρα-
κτηρισμού γονιδίων που κωδικοποιούν πιθανούς μεταφορείς πουρινών από 
φυτά και ασκορβικού οξέος �βιταμίνης ��� από τον άνθρωπο.��� από τον άνθρωπο.�� από τον άνθρωπο. 

ε��  �εωρητική μοντελοποίηση πρωτεϊνών μεταφορέων γλουταμικού.

Χρήση: πιθανός εντοπισμός νέων φαρμακολογικών στόχων και φαρμάκων 
υψηλής στόχευσης.

2.	Μελέτη	των	μοριακών	μηχανισμών	αναδιαμόρφωσης	του	κυτταρικού	
τοιχώματος	του	Aspergillus nidulans nidulansnidulans	

Κατευθύνσεις��� 

α�� Απομόνωση παραγόντων αναδιοργάνωσης του κυτταρικού τοιχώματος του 
μύκητα.

β�� Διερεύνηση της πιθανής συμμετοχής παραγόντων του κυτταρικού τοιχώμα-
τος σε σαπροφυτικές και φυτοπαθογόνες σχέσεις.

Χρήση: πιθανός εντοπισμός νέων αντι-μυκητικών φαρμάκων.

3.	 Μελέτες	 αντιμεταφορέων	 �a�a+/��+	 στο	 κυανοβακτήριο	 Synechococcus	
elongatus 

Κατευθύνσεις: 

Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός αντιμεταφορέων ����+/��+ του κυα-
νοβακτηρίου Synechococcus	elongatus 

Κατανόηση των μηχανισμών απόκρισης οργανισμών του γλυκού νερού σε 
στρες αλατότητας και p� με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σεp� με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε 
φυτά οικονομικής σημασίας.

Αναφορές��� 

1. Z.. Erpapazog�ou, P. Kafas���a and V. Soph�anopou�ou, 2006. The product of the SHR3 
ortho�ogue of As��perg���us�� n�du�ans�� has�� res��tr�cted range of am�no ac�d trans��porter targets��. 
Funga� Genet. B�o�. 43(4): 222-33

2. P. Kafas���a, D. Bouzare�ou, S. Fr����ngos�� and V. Soph�anopou�ou, 2007. The pro��ne permeas��e 
of As��perg���us�� n�du�ans��: funct�ona� rep�acement of the nat�ve cys��te�ne res���dues�� and propert�es�� 
of a cys��te�ne-�es��s�� trans��porter. Funga� Genet. B�o�. 44(7): 615-626.

3. D. Bouzare�ou, M. B����n�, K. Roume��ot� and V. Soph�anopou�ou. 2008 Eg�D, a putat�ve 
endonuc�eas��e, w�th an expans���n-��ke doma�n �s�� �oca��zed �n the con�d�a� ce�� wa�� of As��perg���us�� 
n�du�ans��. 

4. M. B����n�, K. Stamatak�s�� and V. Soph�anopou�ou, 2008. Two mem�ers�� of a network of putat�ve 
Na+/H+ ant�porters�� are �nvo�ved �n s��a�t and pH to�erance of the fres��hwater cyano�acter�um 
Synechococcus�� e�onggatus��. J. Bacter�o�. 190(19): 6318-29.

5. A. Apos��to�ak�, Z. Erpapazog�ou, L. Har�s��pe, M. B����n�, P Kafas���a, D. K�z�s��, M. Peña�va, C. 
Scazzocch�o and V. Soph�anopou�ou. 2008. AgtA, the d�car�oxy��c am�no ac�d trans��porter 
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of As��perg���us�� n�du�ans��, �s�� concerted�y down-regu�ated �y exqu�s���te s��ens���t�v�ty to n�trogen 
meta�o��te repres��s���on and ammon�um-e��c�ted endocytos���s��. Eukaryot�c Ce�� (under m�nor 
rev�s���on). 

ΠΡοΚΑλοΥν μΕΤΑβολΕΣ ΣΤΗ μιΚΡοβιΑΚΗ ΚοινοΤΗΤΑ ΤοΥ ΕΔΑφοΥΣ 
ΤΑ ΓΕωΡΓιΚΑ φΑΡμΑΚΑ βοΤΑνιΚΗΣ ΠΡοΕλΕΥΣΗΣ;

Iωάννα Σπύρου,1 νικολέττα Γ. ντάλλη1, Δημήτριος Γ. Καρπούζας,2  
ουρανία μενκίσογλου-Σπυρούδη1

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,  
Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Θεσσαλονίκη 54124

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, 
Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Λάρισα 41221

Σημαντικός αριθμός μελετών ως σήμερα έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση 
των επιδράσεων συνθετικών γεωργικών φαρμάκων στη μικροβιακή κοινό-
τητα του εδάφους. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των παραπάνω μελετών έχει 
πραγματοποιηθεί σε επίπεδο μικροκόσμων που είναι γνωστό ότι απέχουν 
σημαντικά από τα ρεαλιστικά επίπεδα έκθεσης της μικροβιακής κοινότητας 
σε επίπεδο πεδίου. Ελάχιστα είναι ως σήμερα γνωστά για την επίδραση των 
γεωργικών φαρμάκων βιολογικής προέλευσης στη μικροβιακή κοινότητα του 
εδάφους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα εργαστηρίου και 
αγρού με σκοπό την αξιολόγηση των επιδράσεων συνθετικών μη καπνιστικών 
��������z������� καπνιστικών ������� �����u� M��� �����u� ������������������ 
������ και φυσικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως γεωργικά φάρμακα 
��z������������� qu����j���� ξηροί αλεσμένοι καρποί του φυτού Me��a azedarach�� 
στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους με ανάλυση των ����� �����p����p��� 
����� �������. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειράματος εργαστηρίου με τη 
μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών �������p�� ���p����� ��������� ������� έδειξε ότι 
μεταξύ των επεμβάσεων με φυσικά προϊόντα�� μόνο η εφαρμογή καρπών M���� 
οδήγησε σε σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους. Οι 
μεταβολές αυτές εμφανίστηκαν ως σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση των 
λιπαρών οξέων 18:1ω9���/����� και 18:2ω6 που αποτελούν δείκτες r-s��trateg�s��ts�� 
αρνητικών κατά g��� βακτηρίων �Ps��eudomonads���� και μυκήτων�� αντίστοιχα. Οι 
μεταβολές αυτές πιθανότατα προήλθαν ως αποτέλεσμα της ελευθέρωσης από 
τους ξηραμένους-αλεσμένους καρπούς του φυτού M���� περίσσειας οργανικής 
ουσίας και θρεπτικών διαθέσιμων στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους. 
Σε αντίθεση�� το καπνιστικό M� προκάλεσε σημαντική αναστολή των αρνητι-

κών κατά g��� βακτηρίων και των μυκήτων�� ενώ τα �������z����� qu����j�� και 
�z����������� δεν προκάλεσαν σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή κοινότη-
τα. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στο πείραμα αγρού όπου τα 
καπνιστικά M� και ���� προκάλεσαν σημαντικές μεταβολές στη σύσταση της 
μικροβιακής κοινότητας με το πρώτο να έχει μεγαλύτερη επίδραση. Συμπερα-
σματικά�� τα γεωργικά φάρμακα βοτανικής προέλευσης δεν φαίνεται να προκα-
λούν μεταβολές στη σύσταση της μικροβιακή κοινότητας του εδάφους σε επί-
πεδο εργαστηρίου και αγρού όταν εφαρμοστούν στις προτεινόμενες δόσεις. 

λέξεις	Κλειδιά:	γεωργικά φάρμακα βοτανικής προέλευσης, PLFAs��, μικροβιακή  
κοινότητα εδάφους

Do BoTANICAL PESTICIDES ALTER ThE STRUCTURE oF ThE SoIL 
MICRoBIAL CoMMUNITy

Ioanna Spyrou,1 Nikoletta G. Ntalli,1 

 Dimitrios G. Karpouzas,2 Urania Menkissoglu-Spiroudi1+

1 Ar�s��tot�e Un�vers���ty of Thes��s��a�on�k�, Facu�ty of Agr�cu�ture,  
La�oratory of Pes��t�c�de Sc�ence, Thes��s��a�on�k� 54124, Greece 

2 Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try – B�otechno�ogy,  
P�outonos�� 26 & A�o�ou Str., Lar�s��a 41221, Greece 

��� �ff���� �� ��������� p���������� �� ��� ���� ��������� ����u���� ���� ���� 
�����ug��� �������g����� �� ��� p���. ��w������ ���� ��u����� w��� �����u����� 
�� ���������� p��������g �� u���������� �xp��u�� ������ ��� ���� ��������� 
����u������. �� ��� ����� ������� ������ ��� k��w� ��g������g �ff���� �� ������-
��� p���������� ��k� qu����j�� ���� �z����������� �� ��� ���� ��������� ����u����. 
����������� � ���������� ���� � fi���� ��u��� w��� �����u����� �� �������g��� ��� 
�ff���� �� ��������� ������� �����u� �M����� �����u� ������������������ ������� 
���� �������z����� ���� ��������� p���������� ��z������������� qu����j�� ���� Me��a az-
edarach �������-������� ��u����� �� ��� ���� ��������� ����u���� u���g p���p����-
p���� ����� ����� ������� ��������. ������p�� ���p����� �������� ������ �� ��� ��-
�u��� �� ��� ���������� ��u��� ����������� ���� ����g ���������� w��� ��������� 
p������������ ���� ��� �pp�������� �� �������-������� ��u��� �� Me��a azedarach ���� 
���u����� �� ��g��fi���� ����g�� �� ��� ���� ��������� ����u����. ���� w�� ������-
u���� �� ��� p��p�������� �������� �� ��� ������������� �� ����� ������ 18:1ω9���/
����� ���� 18:2ω6 w���� ��� ����������� �� ����-g��w��g g��� ��g����� �������� 
���� �u�g��� ���p��������. ���� ���p���� w�� ��u� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ���g� 
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���u��� �� ��g���� �u�������� ���� �u������� �� ��� �������-������� ��u��� �� M����. 
�� ��� ����� ������� M� ��g��fi������ ���������� ���� �u�g� ���� ����-g��w��g g��� 
��g����� ���������� w���� ��� ��g���p���p���� �������z��� ���� ��� ���������� 
qu����j�� ���� �z����������� ����� ��� ��p��� ��g��fi���� ����g�� �� ��� ��������� 
����u����. ������� ���u��� w��� ��������� ���� ��� fi���� ��u��� w���� �pp����-
���� �� ��� �u��g���� M� ���� ���� ��g��fi������ �������� ��� ���u��u�� �� ��� ���� 
��������� ����u���� w��� ��� ������ �����g � ���� p�������� �ff���. ��������� 
��������� p������������ w��� �pp����� �� ��� ������������� ������� ����� ��� ���w 
��� �ff���� �� ��� ���u��u�� �� ��� ���� ��������� ����u���� �� �������� w��� 
�u��g���� w���� ���w��� ��g��fi���� �ff���� �� ��� ������������� ����� �� ��� 
fi����. 

Key-words:	�otan�ca� pes��t�c�des��, PLFAs��, s��o�� m�cro��a� commun�ty

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠομονΑΔων ΚΑι λΕιΤοΥΡΓιΚοΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ 
ΤΗΣ ΡιβονοΥΚλΕΑΣΗΣ Ρ ΑΠο Το ΑιθΑνολοΠΑΡΑΓωΓο βΑΚΤΗΡιο 
ZyMoMonas Mobilis

βασιλική Σταματοπούλου1, Χρυσαυγή Τουμπέκη1, μαριάνθη Τσιτλαΐδου1, 
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Η ριβονουκλεάση Ρ ������ ��� είναι ένα πανταχού παρόν ένζυμο�� το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την ενδονουκλεολυτική θραύση των πρόδρομων μεταγράφων 
���� προκειμένου να παραχθούν τα 5’ ώριμα άκρα τους. Οι περισσότερες μορ-
φές του ένζύμου είναι ριβονουκλεοπρωτεΐνες. Δραστικότητα ����� � έχει απο-
μονωθεί από βακτήρια�� αρχαία�� ευκαρυωτικά�� καθώς και από υποκυτταρικά ορ-
γανίδια. Η ��� υπομονάδα των βακτηρίων καθώς και η αντίστοιχη υπομονάδα 
από ορισμένα αρχαία και ευκαρυοτικά παρουσιάζουν ενζυμική δραστικότητα 
�n v�tro�� απουσία πρωτεΐνης σε υψηλές ιοντικές συνθήκες. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον καθαρισμό και χαρακτηρισμό της 
ριβονουκλεάσης Ρ από το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas�� mo����s��. 
Το ένζυμο καθαρίστηκε με ανιοντοανταλλακτική χρωματογραφία. Το βέλτιστο 
p� και η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 8 και 37ο� αντίστοιχα. Το ολοένζυμο έχει 
βέλτιστη καταλυτική δραστικότητα παρουσία 100 �M ��4�� και 25 �M Mg��2. 

Επίσης χαρακτηρίσαμε την ��� και πρωτεϊνική υπομονάδα του ενζύμου. Το γο-
νίδιο το οποίο κωδικοποιεί την ��� υπομονάδα κλωνοποιήθηκε σε κατάλληλο 
φορέα�� εκφράστηκε σε κύτταρα Es��cher�ch�a Co�� και διερευνήθηκαν οι βέλτιστες 
συνθήκες p� και θερμοκρασίας καθώς και οι απαιτήσεις σε ιόντα της αναμενό-
μενης καταλυτικής δραστικότητας της ��� υπομονάδας. Επιπλέον η πρωτεϊνι-
κή υπομονάδα κλωνοποιήθηκε και υπερεκφράστηκε σε ένα ετερόλογο σύστη-
μα. Με σκοπό να εξετάσουμε τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
ενζύμου πραγματοποιήσαμε πειράματα ανασύστασης χρησιμοποιώντας την 
��� και πρωτεϊνική υπομονάδα από το Z. Mo����s�� καθώς και από το E. Co��. 

λέξεις	κλειδιά	:	Ριβονουκλεάση Ρ, ριβοένζυμο, Zymomonas�� mo����s��
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R��onuc�eas��e P (RNas��e P) �s�� a u��qu�tous�� enzyme that endonuc�eo�yt�ca��y c�eaves�� 
a�� precurs��or tRNA trans��cr�pts�� to produce the mature 5΄ ends��. Mos��t forms�� of RNas��e 
P enzymes�� are r��onuc�eoprote�ns��. RNas��e P act�v�ty has�� �een �dent�fied �n �acter�a, 
archaea, and eucarya and �n s��u�ce��u�ar organe�s��. �� �����, the RNA s��u�un�t of the 
�acter�a as�� we�� as�� the re�evant s��u�un�t of s��ome archaea and eykaryotes�� �s�� cata�yt�-
ca��y act�ve �n the a�s��ence of prote�n at h�gh �on�c cond�t�ons��.

Here we report, the pur�ficat�on and character�s��at�on of RNas��e P from the ethano�o-
gen�c �acter�um Z�������� �������. The enzyme was�� pur�fied us���ng an�on ex-
change chromatography. pH and temperature opt�ma were determ�ned as�� 8 and 
37oC res��pect�ve�y. The ho�oenzyme s��hows�� opt�ma� act�v�ty �n the pres��ence of 100 
mM NH4C� and 25 mM MgC�2. Inh���t�on of Z. ������� RNas��e P �y prote�nas��e K and 
m�crococca� nuc�eas��e s��trong�y �nd�cates�� that the act�v�ty requ�res�� �oth prote�n and 
RNA components��. We a�s��o character�zed �oth the RNA and the prote�n s��u�un�t of 
the ho�oenzyme. The gene wh�ch encodes�� the RNA s��u�un�t of the �acter�a� RNas��e 
P was�� c�oned �n the appropr�ate vector and expres��s��ed �n ������������ ���� ce��s��. The 
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expected cata�yt�c act�v�ty of the RNA s��u�un�t was�� exp�ored �y s��creen�ng of temper-
ature, pH, and �on�c requ�rements��. Furthermore the prote�n s��u�un�t of the enzyme 
was�� c�oned and overexpres��s��ed �n a hetero�ogous�� s��ys��tem. In order to s��tudy the s��truc-
tura� and funct�ona� attr��utes�� of the enzyme, recons��t�tut�on exper�ments�� have tak-
en p�ace us���ng the RNA and prote�n s��u�un�t from Z. ������� as�� we�� as�� from ��. ����. 

Key	words	:	R��onuc�eas��e P, r��ozyme, Zymomonas�� mo����s��
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Η διαθεσιμότητα θερμοσταθερών ενζύμων για χρήση σε ποικίλες βιομηχανι-
κές διεργασίες �απορρυπαντικά�� φάρμακα�� απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων�� 
τρόφιμα�� επεξεργασία χάρτου κ.α.�� ανέδειξε ένα μεγάλο αριθμό νέων δυνατο-
τήτων. Η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται με την απομόνωση θερμόφιλων μικρο-
οργανισμών από διαφορετικές οικολογικές ζώνες της γης με στόχο τη μελέτη 
του ενζυμικού τους προφίλ. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός 
θερμοσταθερών υδρολυτικών ενζύμων �κυρίως λιπάσες�� από βακτηριακά στε-
λέχη �Bac���us��, Geo�ac���us���� τα οποία απομονώθηκαν από διαφορετικές οικοθέ-
σεις του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. 

Οι λιπάσες καταλύουν τόσο την υδρόλυση �παρουσία νερού�� όσο και τη σύν-
θεση �απουσία νερού�� των εστέρων μεταξύ γλυκερόλης και μακράς αλυσίδας 
λιπαρών οξέων και θεωρούνται πολύμορφα εργαλεία για τη βιοτεχνολογία. Η 
ικανότητα των απομονωθέντων βακτηριακών στελεχών να παράγουν λιπάση 
ελέγχθηκε τόσο σε στερεές όσο και σε υγρές καλλιέργειες �με μοναδική πηγή 
άνθρακα το ελαιόλαδο��. Στις στερεές καλλιέργειες η ανίχνευση πραγματοποιή-
θηκε με την προσθήκη χρωστικής η οποία αντιδρά με τα παραγόμενα λιπαρά 
οξέα �ροδαμίνη�� ενώ στις υγρές μετρήθηκε η ενζυμική ενεργότητα στο εξωκυτ-
ταρικό υγρό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Από τη σάρωση αυτή προέκυψε 
ένας αριθμός βακτηριακών στελεχών με αυξημένη ικανότητα έκκρισης λιπά-
σης τα οποία και επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη. 

Τα επιλεγμένα στελέχη καλλιεργήθηκαν σε υγρές καλλιέργειες με ελαιόλαδο 
ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας. Στο εξωκυτταρικό υγρό�� μετά από 

συμπύκνωση με θειικό αμμώνιο�� μελετήθηκε το θερμοκρασιακό άριστο�� η θερ-
μοσταθερότητα καθώς και το άριστο p� δράσης για τις αντίστοιχες λιπολυτικές 
ενεργότητες. Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίστηκε ένας αριθμός βακτηρια-
κών στελεχών με ικανότητα παραγωγής εξαιρετικά θερμοσταθερών λιπασών 
οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν βιοτεχνολογικής αξιοποίησης.

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υποστηρίζεται μέσω της χορήγησης υπο-
τροφίας εσωτερικού στη Π.Μ.Σ. από το Ι.Κ.Υ για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής

λέξεις	κλειδιά:	Λιπάσες, θερμόφιλα βακτήρια, θερμοσταθερότητα 
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��� ������������ �� ������������ ��z���� ��� u�� �� �����u� ����u������ p���-
����� �������g������ ���ug��� ��x�� w����� ��������� ����� ���� p�p�� ����u���� ���.�� 
��� ����g��� � �u���� �� ��w �����������g���� �pp���������. ��������� �� ���� 
���� ���� ���� �����p������� ����ug� ��� ��������� �� ������p����� �������-
g������ ���� ���ff����� �����g���� z���� ���� �u���qu��� ����u����� �� ����� 
��z���� p��fi��. ��� ��� �� ��� p������ ��u��� w�� ��� ���������� �� ���������-
��� ����������� ��z���� ������� ��p������ ���� �������� �Bac���us��, Geo�ac���us���� ���� 
���� ���� ��������� ���� �������� �������� �� ���������. 

��p���� ������z� ��� ����������� ��� ��� p������� �� w������ �� w��� �� ��� ���-
������ ��� ��� ������� �� w������ �� ��� ������ ���w��� g������� ���� ���g ����� 
����� ������ ���� ��� ������������ �� ��������� ����� �� �����������g�. ��� ������� 
�� ��������� �������� �� p����u�� ��p���� w�� ������������ �� ���� ������ ���� ��q-
u��� �u��u��� w��� ����� ��� �� ���� ������ ��u���. �� ������ �u��u����� ��� ���������� 
w�� �ff������ ����ug� ��� ���� �� � �p���fi� flu�������� ���� ������������� ���� �� 
����� w��� ����� �������� w������ �� ��qu��� �u��u��� �� ��� ����u������ �� ��p�-
����� �������� �� ��� �x�������u��� ��qu��� �� ���ff����� ���� p�������. ���� ��������g 
���u����� �� ��� �������fi������ �� � �u���� �� �������� w��� ��� ������� �� p����u�� 
��������� ��p��� ������ w���� w��� ��������� ��� �u����� �������g�����.
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��� ��������� �������� w��� g��w� �� ��qu��� �u��u��� u���g ����� ��� �� ���� ������ 
���� ����g� ��u���. �u��u�� �up��������� w��� ������������� ���� �p���u� p� 
���� ���p����u�� �� w��� �� p� ���� ���p����u�� ����������� �� ��� ������p������g 
��p������ ���������� w��� ������������. ���� p������ ��������� � �u���� �� ������� 
��p���� �� p����u�� �x������� ������������ ��p���� ���� ��u��� �� �pp����� �� � 
�u���� �� �����������g���� �pp���������.

���� ��u��� �� ����g �upp������ �� � p������� ����������p �� �.M.�. �� ��� ����� 
����������p� ��u��������.

Keywords:	L�pas��es��, thermoph���c �acter�a, thermos��ta����ty
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Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η σύγκριση της μικροβιακής ποι-
κιλότητας σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά των συμβατικών συστημάτων ενεργού ιλύος. 
Οι πιλοτικές μονάδες που εξετάστηκαν περιλάμβαναν δυο τεχνητούς υγροβι-
ότοπους�� συγκεκριμένα ένα υγροβιότοπο ελεύθερης επιφάνειας ύδατος και 
έναν υποεπιφανειακής ροής. Εξετάστηκε επιπλέον ένα σύστημα με τεχνολογία 
προσκολλημένης βιομάζας και ανακυκλοφορία ιλύος�� και ένα σύστημα με βι-
ομάζα σε εμβαπτιζόμενους βιοδίσκους. Όλες οι μονάδες δέχονταν παράλλη-
λα τα ίδια αστικά απόβλητα�� υπό τις ίδιες συνθήκες. Δείγματα λήφθηκαν από 
ιζήματα�� από τις απορροές�� ενώ συμπεριλήφθηκαν πιθανόν ενεργά μεταβολικά 
μικρο-περιβάλλοντα όπως η προσκολλημένη βιομάζα �ιλύς και βιο-υμένια�� και 
η ριζόσφαιρα. Ένας δευτερεύον στόχος που τέθηκε ήταν η συσχέτιση των μι-
κροβιακών κοινωνιών στα διάφορα συστήματα�� με ένα εύρος φορτίσεων και 
ταχύτητες απομάκρυνσης ρύπων.

Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης πολυμορφισμού μήκους ��-������ με 
χρήση περιοριστικών ενδονουκλεασών�� για τη λήψη αποτυπωμάτων με βάση 
���� συγκεκριμένων ομάδων �γενικά βακτηρίων�� βακτηρίων που οξειδώνουν 
την αμμωνία δηλ των νιτρωδοποιητών �ΑΟΒ�� και ευκαρυωτικών οργανισμών�� 
ή αποτυπωμάτων δεικτών για λειτουργικά γονίδια που σχετίζονται με την νι-
τροποίηση �αμμωνιακή μονοοξυγενάση���� και την απονιτροποίηση �αναγωγάση 
του νιτρώδους οξέος��. Επιπλέον με τη βοήθεια q��� προσδιορίστηκε η σχετική 
αφθονία των ��� και των απονιτροποιητών. Αυτές οι δύο ομάδες είναι πρωτεύ-
ουσας σημασίας στην επεξεργασία των αποβλήτων και στον κύκλο του Ν. Τα 
συστήματα προσκολλημένης βιομάζας χαρακτηρίζονταν από μια μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία και αφθονία νιτρωδοποιητών και απονιτροποιητών από τους 
τεχνητούς υγροβιότοπους και έτσι έδειξαν ένα υψηλό δυναμικό απομάκρυνσης 
αζώτου�� επιπρόσθετα η συνολική βακτηριακή κοινότητα τους αποδείχτηκε πιο 
σταθερή στις αλλαγές των λειτουργικών παραμέτρων επεξεργασίας. Η ανάλυ-
ση σε ομάδες ���u���� ���������� των αποτυπωμάτων από την �-������ έδειξε μια 
μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ των πληθυσμών των ΑΟΒ από συστήματα με 
παραπλήσια χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο�� βαθμό αερισμού ή ταχύτητα 
απομάκρυνσης ����� ενώ η κατανομή και η αφθονία των απονιτροποιητών στα 
ακινητοποιημένα σημεία των συστημάτων παρέμειναν αμετάβλητες στις δια-
φορετικές λειτουργικές παραμέτρους που εφαρμόστηκαν. Γενικά η ανάλυση 
με �-���� έδειξε όχι μόνο διαφορές μεταξύ των συστημάτων που εξετάστηκαν 
αλλά και διαφορές μεταξύ διαφορετικών σημείων στο ίδιο σύστημα �δηλαδή 
από δείγματα που λήφθηκαν τόσο από κινητές όσο και από ακινητοποιημένές 
φάσεις στο κάθε ένα σύστημα��. Η επίδραση των διαφορών αυτών στη λειτουρ-
γία και απόδοση των συστημάτων θα συζητηθεί. 

λέξεις	κλειδιά: νιτροποιητές, απονιτροποιητές, επεξεργασία υγρών αποβλήτων
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CoMPARISoN oF NITRIFyING, DENITRIFyING, AND oVERALL MICRoBIAL 
CoMMUNITIES IN Two CoNSTRUCTED wETLANDS AND Two CoMPACT 
ATTAChED BIoMASS REACToRS 

Stelios Terzakisa,b,c*, Nikoleta Papageorgioua, Michalis Fountoulakisa,  
Nikolas Kalogerakisb, Thrassyvoulos Maniosa and Antonis Chatzinotasc 

aSchoo� of Agr�cu�tura� Techno�ogy, Techno�og�ca�  
Educat�ona� Ins��t�tute of Crete, Herak��on, Greece

�Department of Env�ronmenta� Eng�neer�ng, Techn�ca� Un�vers���ty of Crete, Chan�a, Greece
cHe�mho�tz Centre for Env�ronmenta� Res��earch - UFZ,  

Department of Env�ronmenta� M�cro��o�ogy, Le�pz�g, Germany
*contact: s��terzak�s��@s��teg.te�her.gr

��� ���� ��j������ �� ���� ��u��� w�� �� ���p��� ��� ��������� ���������� �� 
w����w���� ��������� ���-up� ���� ��� �� u���� �� �� ����������� �� ������-
������ w����w���� ��������� p�����. ��u��� ����� ����u����� �w� ������u����� w��-
����� ��W�� p���� p������� �.�. � ���� w���� �u����� ���� � �������� �u��u����� fl�w 
w��������� �� ��������� ������� ������� w��� � ����u������ ���k�� ���� � �������g 
�������k ����������� ��� �������g �� p������� ��� ���������� ��������� w����w���� u�-
���� ��� ���� �����������. ���p��� w��� ��������� ���� ��� ���������� ���� ��� 
�fflu������ ����u����g ���� p���������� ������������� ������ �����-������������ 
�u�� �� ��������� ������� ���u��g� ���� ���fi����� ���� ��� ���z��p����. � �������-
��� ��j������ w�� �� ��������� ��������� ����u���� ���u��u�� w��� � ���g� �� 
w����w���� p���u���� �������g� ���� p���u���� ������� �����. 

�������� ����������� ���g���� ���g�� p������p���� ��-������ w�� u���� �� ��-
���� ������ ����-������ p��fi��� �� ��������� g��up� ����������� �u������� ������� 
�x�������g �������� �������� �� p��fi��� �� �u�������� g��� ���k��� ��� �����fi������ 
�������� �����x�g������� ���� ��������fi������ ������u� �x���� ����u�������. �u�-
�������� q��� w�� u���� �� �������� ��� �������� ��u������� �� ��� ���� �����-
���fi���. ����� �w� �u�������� g��up� ��� ��������� ��� w����w���� p��������g 
���� �������� �� �����g��. ��������� ������� �������� w��� ����������z��� �� � 
��g��� ���������� ���� ��u������� �� ��� ���� ��������fi��� ���� ��� �W ��u� �����-
�����g � ��g��� �����g�� ������� p��������; �� ���������� ������� ��������� ���-
�u���� �u����� �u� �� �� ���� ������ up�� ����g��g �p������g p���������. 
��u���� �������� �� ��� ��� �-���� p��fi��� ���w��� � g������ ���������� ���w��� 
��� ��� p�pu������� ����g ������� w��� ������� ��w �x�g�� ��������� �������� 
�� ��� ������� ������� w������ ��������fi��� �� ��� �� ��� �������’ ��������z��� 
p���� ��������� u��ff������ �� p���u���� �������g�. �� g�������� �-���� p��fi��� 
��������� ��� ���� ���ff����g p�pu������� ���w��� ��� �������� �u� ���� w����� 

���ff����� �������� �� ���� p����� ��.�. �u�p������� ���� ��������z��� ����������. 
��p��������� ��� ��� �u��������g �� ��� p����� w��� �� �����u�����.

Keywords:	n�tr�fy�ng �acter�a, den�tr�fy�ng �acter�a, was��tewater treatment

ΑνΤιβιοΤιΚοΣ ΕλΕΓΧοΣ φΥΤοΠΑθοΓονων οΡΓΑνιΣμων ΕιΤΕ μΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ βιοΕνΕΡΓων φΥΤοΧΗμιΚων ΕλιΑΣ ΚΑι ΣΤΑφΥλιων ή μΕΤΑ 
ΑΠο ΤΗ βιοΤΕΧνολοΓιΚΗ ΠΑΡΑΓωΓΗ ΤοΥΣ ΑΠο ΓΤ ζΥμΗ

Τραντάς Εμμανουήλ, μαυράκης Τίτος,  
Στραταριδάκη Αργυρώ και βερβερίδης φίλιππος*

Εργαστήριο Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) - Κρήτης, Ηράκλειο-Κρήτης

*Επικοινωνία : verver�d�s��@te�crete.gr

Η ελευρωπαΐνη�� μαζί με άλλες ουσίες της ομάδας των σεκοϊριδοειδών�� ενώ απο-
τελούν τα κύρια πολυφαινολικά συστατικά της ελιάς�� είναι και φυσικές αντιοξει-
δωτικές ουσίες με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Τα στέμφυλα�� ως παραπροϊόν της 
οινοποίησης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του συνολικού βάρους 
των σταφυλιών. Είναι πλούσια σε πολυφαινολικές ουσίες κυρίως προερχόμε-
νες από τον μεταβολισμό των φαινυλπροπανοειδών και κατατάσσονται στις 
υποομάδες των στιλβενοειδών�� των φλαβονολών καθώς και ισοφλαβονοειδών. 
Μπορούν να δράσουν ως αντιμικροβιακοί παράγοντες �φυτοαλεξίνες���� ως εντο-
μοαπωθητικές ουσίες �προστασία από εχθρούς���� ως προσελκυστικά �φυτικές 
χρωστικές���� ως προστατευτικά από την ακτινοβολία U��� κ.ά.. Στις δραστηριότη-
τες μας υπήρξαν 2 στρατηγικές που είχαν ως απώτερο σκοπό την εξέταση της 
αντιμικροβιακής δράσης των φυτοχημικών αυτών που προέρχονται από: ι�� φυ-
τικούς ιστούς �ελιά�� αμπέλι�� και ιι�� μικροοργανισμούς μοντέλα �Saccharomyces�� 
cerev�s���ae, Es��cher�ch�a co���� ύστερα από την γενετική τροποποίηση του μετα-
βολισμού τους με τα κατάλληλα φυτικά γονίδια. Ο αντιμικροβιακός έλεγχος 
επικεντρώθηκε στην καταστολή ανάπτυξης διάφορων φυτοπαθογόνων τόσο 
�n v�tro όσο και �n v�vo σε φυτικές καλλιέργειες και καρπούς ενώ αφορούσε τη 
χρήση: 1�� της ελευρωπαΐνης �απομονώθηκε από φύλλα ελιάς���� 2�� εκχυλίσματος 
κατσίγαρου πλούσιου σε πολυφαινολικές ουσίες όπως υδροξυτυροσόλη�� 3�� εκ-
χυλίσματος στέμφυλων επίσης πλούσιου σε πολυφαινόλες�� όπως ρεσβερατρό-
λη και 4�� εκχυλίσεις από γενετικά τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη υγρών καλλιεργειών και στις οποίες ελέγ-
χθηκαν τα επίπεδα παραγωγής ουσιών όπως η ρεσβερατρόλη �στιλβενοειδές���� 
η γενιστεΐνη �ισοφλαβονοειδές�� και οι καμφερόλη και κερκετίνη �φλαβονόλες��. 
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Στην τελευταία περίπτωση �4�� ελέγχθηκαν τα επίπεδα αναστολής της ανάπτυ-
ξης ορισμένων σημαντικών φυτοπαθογόνων οργανισμών παρουσία των βιοε-
νεργών αυτών σκευασμάτων�� προερχόμενων από την καλλιέργεια του σακχα-
ρομύκητα.. Ορισμένα από τα σκευάσματα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν 
ως φυτοπροστατευτικά μέσα με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ευχαριστίες: Συνεργασία με τις Ομάδες του κ. Ν. Πανόπουλου Τμήματος Βιολογί-
ας, Πανεπιστημίου Κρήτης και του κ. Λ. Σκαλτσούνη Τμήματος Φαρμακευτικής του 
ΕΚΠΑ. Η εργασία αυτή χρηματοδοτείται από τα ερευνητικά πρόγραμματα ι)ΠΕΝΕΔ 
03 με κωδικό ΕΔ 776�� που αφορά συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου με τελικό αποδέκτη τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας �ΓΓΕΤ�� και ιι�� «ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ» και κωδ ΚΡ-19, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ-Κρήτης 
2006) και Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) και την Περιφέρεια-Κρήτης με Τελικό Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

ANTIBIoTIC CoNTRoL oF PLANT PAThoGENS wITh EIThER ThE USE oF 
BIoACTIVE PhyToChEMICALS FRoM oLIVES AND GRAPES oR AFTER 
ThEIR hETERoLoGoUS BIoSyNThESIS FRoM GM yEAST

Trantas Emmanouil, Mavrakis Titos, 
Strataridaki Argyro and Ververidis Filippos*

P�ant B�ochem�s��try & B�otechno�ogy La�oratory, Department of P�ant Sc�ences��, 
Techno�og�ca� and Educat�ona� Ins��t�tute (TEI) of Crete, Herak��on-Crete, Greece

*E-ma�� corres��pondence:verver�d�s��@te�crete.gr

���u��p����� ��g����� w��� ����� �u�������� �� ���������������� � �p���fi� g��up 
�� ���������� �������u�� ��� ���� p���p������� p��fi�� �� ����� �O�ea europae���� 
w���� ��� ���u��� �����x��������� �x�����g ������������� ���������� ��u� p��������g 
�����qu����� � ������-����fi���� ����. G��p� p������� � ��-p����u�� �� w��� 
��k��g ��p������� �� �u�� �� 20% �� ����� g��p� w��g�� ���� �� ���� �� p���p��-
���� ��������� ���� p�����p��p������ ���������� �����g��g �� �������������� fl�-
�������� ���� ���fl���������. ����� p������������� ���� ���� ���� ���w� �� 
�x��� ����fi���� �ff���� ��� �u��� ������ ���� p����� �� ������������� �g���� 
�p�������x��� �� ���� ��������� �������g ��p������� ������� ���� ��������� p������-
�������� p��������p������ ���u�� ���������� �fl�w�� p�g��������� U� p������������ ���. 
�� ��� �pp������� w� �����w��� �w� ������g��� ���g����g �� p���� �����u���� 

��� ����� �� ������������� �������� �� ��� ����� p������������� ��������� ���� ��� 
p���� ����u�� �������� g��p���� ���� ���� ������-�������� �Saccharomyces�� cerev�s���ae, 
E.co���� ����� g���������� ���������g ����� ���������� w��� ��� �pp��p����� p���� 
g����. ��� ������������� ������� w�� ���u���� �� �g����� �����u� p���� p����-
g��� ����ug� ����� g��w�� ������ �n v�vo �� �n v�tro ����ug� ��� u�� �� 1�� ���u��-
p��� ���������� ���� ����� �������� 2�� ����� ���� w���� �x����� ���� �� p���p������ 
�u�� �� ������x���������� 3�� g��p� p����� �x����� ���� ���� �� p���p�������� �u�� 
�� ����������� ���� 4�� �x������ �� g���������� �����fi��� ����� ������� ���� w��� 
g��w� �� ��qu��� �u��u��� �� w���� w� ���������� ��� p����u����� ������ �� ���-
�������� ���������������� g�������� ����fl������� ���� k���p����� ���� qu������� �fl�-
��������. �� ��� ���� ���� �4���� w� ��� ������g ����� p������������� ��������� ���� 
��� g� ����� g��w���� �g����� ��� g��w�� �� �����u� ��p������ p���� p����g��� 
�n v�tro. ���� �� ����� p������������� ��� �� ������������ �� ������������ ��-
���� p����p���������� ���� ��� p������� �� ���� �� u�� ���� �� p���� p��������� 
p��������.

acknowledgements: ������������� w��� ��� �������� g��up� �� ����. �. ����p-
�u����� ��p������� �� �����g��� U��������� �� ����� ���� ����. �. �k�����u��� ��-
p������� �� ���������� U��������� �� ������. ���� w��k �� �u������ �� � �������� 
g����� ��� �������03 ���� 776�� ��-fi������� �� ��� ��.U.-��u��p��� ������ �u���� ���� 
��� G���k M������� �� ������p����-G������ ����������� �������� & �������-
�g����� ���� ���� ����-����� ������� “�����G����” ���-19�� ��-fi������� �� ��� ��.U.-��u-
��p��� ��g����� ������p���� �u����� ��� ��g����� �u������� �� ����� ���� ��� 
G���k M������� �� ������p����-G������ ����������� �������� & ��������g���.

ΠολΥλΕιΤοΥΡΓιΚΑ οΞΥΓΑλΑΚΤιΚΑ βΑΚΤΗΡιΑ – Το ΠΑΡΑΔΕιΓμΑ ΤΗΣ 
μιΚΡοΧλωΡιΔΑΣ Των ΕλλΗνιΚων ΤΡοφιμων

Έφη Τσακαλίδου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Η Ελλάδα έχει μια μακρόχρονη παράδοση στα τρόφιμα ζύμωσης�� τα οποία 
χαρακτηρίζονται από την υψηλή διατροφική τους αξία και τις ιδιαίτερες ορ-
γανοληπτικές τους ιδιότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται στις ιδιαι-
τερότητες των πρώτων υλών�� οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από 
τις γεω-κλιματικές συνθήκες της χώρας και άρα από τη ποικιλότητα της αυτό-
χθονης πανίδας και χλωρίδας. Οι ίδιοι παράγοντες διαμόρφωσαν σταδιακά και 
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τη μικροβιακή ποικιλότητα των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης της χώρας 
μας. Οι αυτόχθονες αυτοί μικροοργανισμοί με τη σειρά τους παίζουν έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο στο οργανοληπτικό αλλά και διατροφικό προφίλ των παραδο-
σιακών τροφίμων ζύμωσης. 

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνη-
σε το 1986 την πρώτη συστηματική καταγραφή της «άγριας» μικροχλωρίδας 
των παραδοσιακών Ελληνικών τροφίμων. Έτσι�� δημιουργήθηκε η πρώτη Ελλη-
νική οργανωμένη τράπεζα μικροοργανισμών που καθιερώθηκε διεθνώς με το 
ακρωνύμιο ���-���� και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη�� κυρίως���-���� και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη�� κυρίως-���� και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη�� κυρίως���� και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη�� κυρίως�� και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη�� κυρίως 
οξυγαλακτικών βακτηρίων�� αλλά και προπιονικών βακτηρίων και ζυμών. Αξίζει 
να αναφερθεί�� ότι�� μέχρι στιγμής�� έχουμε περιγράψει δύο νέα είδη οξυγαλακτι-
κών βακτηρίων για στελέχη που απομονώθηκαν από Ελληνικά παραδοσιακά 
τρόφιμα. Τον Streptococcus�� macedon�cus�� macedon�cus��macedon�cus�� για στελέχη από παραδοσιακό Κασέρι�� 
και τον Lacto�ac���us�� zymae για στελέχη από παραδοσιακό προζύμι. Πρόσφατα�� 
απομονώθηκαν από παραδοσιακή Κοπανιστή δύο νέα�� και μάλλον ασυνήθι-
στα για το οικοσύστημα των γαλακτοκομικών προϊόντων�� αλόφιλα είδη του 
γένους Lacto�ac���us���� συγκεκριμένα ο Lacto�ac���us�� renn�n�renn�n� και ο Lacto�ac���us�� 
αc�d�p�c�s��.c�d�p�c�s��..

Όλα τα στελέχη ταυτοποιούνται με φαινοτυπικές αλλά και μοριακές μεθόδους. 
Επί πλέον�� μελετώνται οι λειτουργικότητες των στελεχών σε σχέση με την ποιό-
τητα και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και την υγεία του ανθρώπου. Συγκε-
κριμένα�� μελετώνται η παραγωγή πρωτεολυτικών και λιπολυτικών ενζύμων�� η 
παραγωγή αντιμικροβιακών ενώσεων�� κυρίως βακτηριοσινών�� και η παραγωγή 
μεταβολιτών που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των οργανοληπτικών ιδιο-
τήτων των τροφίμων. Παράλληλα�� διερευνάται η φυσιολογία των βακτηρίων 
κάτω από συνθήκες στρες�� όπως αυτές απαντώνται κατά την επεξεργασία των 
τροφίμων�� δηλαδή ακραίες συνθήκες p��� θερμοκρασίας και αλατότητας. Μελε-p��� θερμοκρασίας και αλατότητας. Μελε-�� θερμοκρασίας και αλατότητας. Μελε-
τάται επίσης η τεχνολογική απόδοση επιλεγμένων βακτηρίων και ζυμών�� τόσο 
σε πειράματα προσομοίωσης σε ζυμωτήρα�� όσο και σε πραγματικές συνθήκες 
παρασκευής τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια δίνεται επίσης έμφαση στα λεγό-
μενα προβιοτικα βακτήρια. Μελετάται�� �n v�tro v�trov�tro και �n v�vo v�vov�vo�� η ικανότητα των βα-
κτηρίων να επιβιώνουν στις συνθήκες του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος�� 
να παρεμποδίζουν παθογόνα για τον άνθρωπο βακτήρια�� και να ρυθμίζουν το 
ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παρούσα εργασία θα δώσει μερικά πα-
ραδείγματα πολυλειτουργικών οξυγαλακτικών βακτηρίων απομονωμένων από 
Ελληνικά τρόφιμα ζύμωσης. 

MULTIFUNCTIoNAL LACTIC ACID BACTERIA – ThE EXAMPLE oF ThE 
GREEK FooDS’ MICRoBIoTA

Effie Tsakalidou
Department of Food Sc�ence and Techno�ogy

Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��
Iera Odos�� 75, 11855 Athens��, Greece

���������� ������ ���� � ���g ���������� �� G����� ���� ��� �������������� �� ����� 
��g� �u��������� ���u� ���� p�����u��� ��������� p��p������. ����� ��� ��u� �� ��� 
qu����� �� ��� ��w ��������� u������ w������ �� �u���� �� ������������ �� ��� g��-
���������g���� ����������� �� ��� ��u���� ���� ��u� ��� fl��� ���� ��u�� ������-
����. ��� ���� p��������� ���� g����u���� ���p��� ��� ��������� ���������� �� ��� 
G���k ������������ ���������� ������. ��� ������� �� ���� �����g���u� ���������� 
p��� � ��u���� ���� �� ��� �������p���� �� ��� �u��������� ���� ��������� p��fi�� �� 
����� ������.

��� ���������� �� ����� �������� �� ��� �g���u��u��� U��������� �� ������ �����-
��� �� 1986 ��� fi��� ���������� �u���� �� ��� “w����” G���k ����� ����������. ��u��� 
�� �p�� �u��u�� ���������� ��� ���� ���������� w��� ��� ������� ���-���� ����u��-
��g 1000 ���������� w���� ��p������ ������ ������ ����� ���������� �u� ���� p��p�-
����������� ���� ������. �� ���u��� �� ��������� ������ �� ����� w� ���� ����������� �w� 
��w �p����� ��� ������� ��������g ���� G���k ���u����� ���������� ������. Strepto-
coccus�� macedon�cus�� ��� �������� ���� ������� ������ ���� Lacto�ac���us�� zymae ��� 
�������� ���� ��u����ug�. ���������� �w��� ������ u�u�u�� ��� � ������ ����������� 
����p���� Lacto�ac���us�� �p������� ������ Lacto�ac���us�� renn�n� ���� Lacto�ac���us�� 
αc�d�p�c�s���� ���� ���� ��������� ���� ��p������ ������. 

��w �������� ��� �������fi��� u���g p������p�� ����g w��� ���������� �����u��� 
��������. M��������� �u������������� �� ��� ��������� w���� ��� �������� �� ����� qu��-
��� ���� ������ �� w��� �� �u��� �������� ��� �������g�����. ������� ��� ��������� 
��� ��������g������ ����������g ����������� p��p�������� �u�� �� p���������� ���� 
��p������ ������������ p����u����� �� ������������� ���p�u������ ������ ���������-
����� ���� p����u����� �� ���������� ������������� w��� ��p����� �� fl���u� ���-
p�u����. ���������������� ��� p�������g� �� ������ ����� �������� u����� ������ ������-
����� p��������g �� ����� ��������������� �u�� �� ��w p��� ��g� ���p����u�� ���� 
��g� ���� ��������� �� ���� ��u������. ��� ��������g���� p���������� �� ��������� 
�������� ���� ����� ������� �� ��������� �� �xp��������� ����� ������������� ���� 
u����� ���� ����� p����u����� �����������. �� ������ ������� w� ���� ���u� �� ��� 
p�������� p�������� �� ������ ����� ��������. ������� ��� ����u����� �n v�tro ���� �n 
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v�vo ��� ����� p�������� �� �u����� p����g� ����ug� ��� �u��� g��������������� 
������� �� ������� �u��� p����g��� ���� �� ��gu���� ��� �u��� ���u�� ������. 
��� p������ w��k w��� g��� ���� �x��p��� �� �u����u�������� ������ ����� �����-
��� ��������� ���� G���k ���������� ������.

ΠωΣ ο ΑνΕΞΕΡΕΥνΗΤοΣ ΕθνιΚοΣ μΑΣ βιολοΓιΚοΣ ΠλοΥΤοΣ 
ΔΗμιοΥΡΓΕι ΚΑι ΠΡΑΓμΑΤιΚο «θΗΣΑΥΡο» ��� ΑΠοΨΕιΣ – ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗ 
ΓιΑ ΕΠιΤΥΧΗ μΕΤΑφοΡΑ βιοΤΕΧνολοΓιΚων ΓνωΣΕων ΚΑι ΑνΑΠΤΥΞΗ 
ΕΠιΧΕιΡΗΣΕων ΠοΥ βΑΣιζονΤΑι ΣΕ βιο-ΔιΕΡΓΑΣιΕΣ.

 μ.ΤΣΑμΠοΥλΑ
Πρόεδρος  Αστικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας, Βιοεπιστημών & Πολιτισμού (BIONOVA), 

Εθνικό Σημείο Επαφής για 7ο Π.Π., Γενική Γραμματέας της Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος.

Η γνώση�� συνειδητοποίηση�� ανάδειξη και ανάπτυξη της αξίας του μικροβιό-
κοσμου στην Ελλάδα υλοποιείται μέσω δύο σταδίων μελέτης: την καταγραφή 
και ανάλυση�� πρωτίστως�� της μικροβιακής βιοποικιλότητας�� και ακολούθως το 
στρατηγικό σχεδιασμό επιστημονικής και επιχειρηματικής της αξιοποίησης. 
Μέσω αποτελεσματικών δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας�� θα επιτραπεί η 
ενίσχυση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και τη διασύνδεσή της με την επι-
στημονική κοινότητα στο πρώτο στάδιο�� ενώ κατά το δεύτερο θα προωθηθεί 
η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω στρατηγικών συμμαχιών με 
τη βιομηχανία. Παράλληλα�� η κατάλληλη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου�� 
η παροχή νομικής βοήθειας και η προώθηση επιτυχημένων συνεργασιών βα-
σισμένες στο εγχώριο δυναμικό ανάπτυξης μέσω των κατάλληλων επιτροπών 
και ενώσεων καθώς και τις τάσεις και πρόοδο σε διεθνές επίπεδο μέσω αντί-
στοιχων Ευρωπαϊκών φορέων θα έχουν ως αποτέλεσμα την οργανωμένη και 
αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό�� περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σύγχρονη 
τάση δημιουργίας ��U������ αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση για τη σωστή 
θεμελίωση των αναφερθέντων πρωτοβουλιών.

how oUR UNEXPLoRED NATIoNAL wEALTh CREATES REAL wEALTh ��� 
STRATEGIC VIEwS oN SUCCESSFUL BIoTECh TRANSFER AND BIo-BUSI-
NESS DEVELoPMENT

Maria Tsamboula,
Reg�ona� Officer, European Federat�on B�otechno�ogy, Pres���dent of

BIONOVA,  Secretary  Genera� of the B�otechno�ogy Un�on of Greece.

��� �w��������� g��w�� ���� �������p���� �� ��� G���k ��������� ���������’� 
���u� ��� �� ��p��������� ����ug� � �w�-���g� p������: ��� �������fi������ 
���� �������� �� ��������� ��������������� �����w��� �� ��� ������g�� p������g ��� 
��� �������fi� ���� ���p����� �xp��������� �� ��� k��w����g� ���������. ����ug� 
�ffi����� ����-���������� ��� ����� ��������� �������� w��� �� �����g������� ���� �x-
p������� w����� ��� �������fi� ����u������ ������ ����g ���ug�� ���� ��� ���p� 
�� �u������ �������p���� ����ug� ������g�� ��������� w��� ��� ����u����. ���u�-
�����u����� ��� p�������� �� ��g�� ������ p�������� �� �u������u� �������������� 
������ �� ��� �������� p�������� ��� �������p���� ����ug� ��� �pp��p����� ��-
g���z�������� �� w��� �� �� ��� ������������� ����� ��k��g ���� ����u�� �u����� 
������� �������������� �� ��� ���������� �� ������p������g ��u��p��� ��������� w��� 
����� �� ��� ��g���z��� ���� �u�������� �������p���� �� �u�� �����������. ��� ������-
�p���� �� ��U�������� �� �� ����������g p��p���� ���� ���u��� ��� ������������� 
�� � �����g ��u�������� ��� ��� �u�u�� �� �������� �ff����. 

PhyLoChIP��� ΕνΑ ΚΑινοΤομο ΕΡΓΑλΕιο ΓιΑ ΤΗ μΕλΕΤΗ ΤΗΣ��� ΕνΑ ΚΑινοΤομο ΕΡΓΑλΕιο ΓιΑ ΤΗ μΕλΕΤΗ ΤΗΣ 
μιΚΡοβιΑΚΗΣ ΠοιΚιλοΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΡΑιΑ ΠΕΡιβΑλλονΤΑ.

Γιώργος Τσιάμης1, Κατερίνα Κατσαβέλη1, Σπύρος ντούγιας2, νίκος 
Κυρπίδης3, Gary Andersen�, yvette Piceno�, Κώστας μπούρτζης1

1Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 
2, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100, Ελλάδα , 2Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, Εθνικό 

Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Λακωνικής 87, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, Ελλάδα
3Department of Energy Jo�nt Genome Ins��t�tute, Genome B�o�ogy Program, 2800 M�tche�� 

Dr�ve, Wa�nut Creek, USA, 4Lawrence Berke�ey Nat�ona� La�oratory, Center for Env�ronmenta� 
B�otechno�ogy, 1 Cyc�otron Road, Ma�� Stop 70A-3317, Berke�ey, CA 94720, USA

Η μελέτη και η κατανόηση των οργανισμών που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα�� 
όπως οι αλυκές�� είναι χρήσιμη τόσο για την ανάδειξη της μικροβιακής ποικι-
λότητας που απαντά σε αυτά τα οικοσυστήματα όσο και για πιθανές βιοτεχνο-
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λογικές εφαρμογές. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός της 
προκαρυωτικής ποικιλότητας στα τέσσερα λειτουργικά στάδια των αλυκών 
Μεσολογγίου χρησιμοποιώντας μια υψηλής πυκνότητας μικροσυστοιχία ������ 
���������p��. Το ��������p επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και με-��������p��. Το ��������p επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και με-��. Το ��������p επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και με-��������p επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και με- επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και με-
λέτη της πληθυσμιακής δυναμικής 9��000 ανεξάρτητων ταξινομικών ομάδων 
��p��������� ��x������ u������ ��U���.�p��������� ��x������ u������ ��U���. ��x������ u������ ��U���.��x������ u������ ��U���. u������ ��U���.u������ ��U���.�� ��U���.��U���.��.

Η χρησιμοποίηση του ��������p επέτρεψε το χαρακτηρισμό μιας πολύ μεγά-��������p επέτρεψε το χαρακτηρισμό μιας πολύ μεγά- επέτρεψε το χαρακτηρισμό μιας πολύ μεγά-
λης προκαρυωτικής ποικιλότητας αποτελούμενη από τουλάχιστον 417 διαφο-
ρετικές οικογένειες. Στα τέσσερα δείγματα που μελετήθηκαν η κοινότητα των 
αρχαίων αποτελείτο αποκλειστικά από μέλη των Crenarchaeota και Euryar-
chaeota εκτός από το ίζημα όπου μέλη των Crenarchaeota δεν ανιχνεύθηκαν. 
Η βακτηριακή κοινότητα στο ίζημα αποτελείτο κυρίως από μέλη των γ-Proteo--Proteo-Proteo-
�acter�a και Act�no�acter�a. Αντίθετα τα α-Proteo�acter�a-Proteo�acter�aProteo�acter�a ήταν τα κύρια μέλη 
της κορεσμένης άλμης και του ακατέργαστου αλατιού ακολουθούμενα από 
γ-Proteo�acter�a-Proteo�acter�aProteo�acter�a�� Act�no�acter�a και F�rm�cutes��.  Επίσης�� μια μεγάλη ποικιλότητα 
αποτελούμενη από μέλη των Bactero�detes�� και των Verrucom�cro��a αποκαλύ-
φθηκε στη κορεσμένη άλμη ενώ τα δ-Proteo�acter�a-Proteo�acter�aProteo�acter�a και C�oroflex� ήταν άφθονα 
στο δείγμα του ακατέργαστου αλατιού. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν 
ότι σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση της μικροβιακής ποικιλότητας μπορούν 
να λάβουν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα υποδηλώνοντας ότι οι αλυκές 
είναι ένα δυναμικό και γρήγορα προσαρμόσιμο βιώσιμο οικοσύστημα.

λέξεις	κλειδιά: αλόφιλοι, μικροσυστοιχίες, Phy�oCh�pPhy�oCh�p

APPLICATIoN oF A 1�S RDNA oLIGoNUCLEoTIDE MICRoARRAy 
(PhyLoChIP) FoR PRoFILING PRoKARyoTIC DIVERSITy AND 
CoMMUNITy ShIFTS FRoM ThE MESSoLoNGhI SoLAR SALTERN.

George Tsiamis1, Katerina Katsaveli1, Spyridon Ntougias2, Nikos Kyrpides3, 
Gary Andersen�, yvette Piceno�, Kostas Bourtzis1

1Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management,  
Un�vers���ty of Ioann�na, 2 Sefer� St., Agr�n�o, T.K. 30100, Greece

2Ins��t�tute of Ka�amata, Nat�ona� Agr�cu�tura� Res��earch Foundat�on, Lakon�k�s�� 87, T.K. 24100 
Ka�amata, Greece3Department of Energy Jo�nt Genome Ins��t�tute, Genome B�o�ogy Program, 

2800 M�tche�� Dr�ve, Wa�nut Creek, USA
4Lawrence Berke�ey Nat�ona� La�oratory, Center for Env�ronmenta� B�otechno�ogy, 1 

Cyc�otron Road, Ma�� Stop 70A-3317, Berke�ey, CA 94720, USA

����� �������� ��� w��� k��w� �� � ������� ��� ����p�����. Α� u�������������g �� 
��� ��������� ����u������ p������ �� �u�� ��p�������� ������������ �� ��g��� 
���������� ��u� �� ����� p�������� �pp���������. ��� ��� �� ��� p������ ��u��� w�� 
�� ���������� ��� p��k������� ���������� �� ��� ��u� ���ff����� �u�������� ���g�� 
�� �� ���u�� �p������� �� � ������� �������� �� ��� ��g��� �� M�������g�� u���g 
�� ���������� ��g�-�������� ���g��u��������� ���������� ���������p��. ��� �����-���������p��. ��� �����-
���p p������ fi���-���� ���u������u� ���������g �� ��� p�pu������ ���������p������ fi���-���� ���u������u� ���������g �� ��� p�pu������ ��������� 
�� ������ 9��000 �������gu������� p��k������� ��x�/�p��������� ��x������ u���� 
���U���. ���� �pp����� �������� ��� ���������� �� � g���� p��k������� ���������� g���� p��k������� ���������� 
���������g �� 417 �u���������. �� ��� ��u� ���g�� �� ������� �p������� ������������� ��� ��u� ���g�� �� ������� �p������� ����������� 
��� �������� ����u���� ���������� �� ���� Crenarchaeota ���� Euryarchaeota�� 
�x��p� �� ��� ��������� w���� Crenarchaeota w��� ��� ����������. ��� ��������� 
����u���� �� ��������� ���������� ������ �� γ-Proteo�acter�a ���� Act�no�acte-
r�a w���� �� ��p�������� w���� �� w�� ����������� �� � ��w ��p������������ �� Bacte-
r�a. M������ �� α-Proteo�acter�a w��� ��� ���� �������u���� �� ���u������ ����� 
���� ��u��� ���� �����w��� �� γ-Proteo�acter�a�� Act�no�acter�a ���� F�rm�cutes��. � 
���g� Bactero�detes�� ���� Verrucom�cro��a ���������� w�� �������fi��� �� ���u������ 
����� w���� δ-Proteo�acter�a ���� C�oroflex� w��� ��u������ �� ��u��� ����. ��g-
��fi���� ����g�� �� ��� ��������� ����u���� ���u��u�� w��� ���������� ��u���g �w��� ���������� ��u���g � 
����� ���� p������ ��������g � ��p����� ����p���� �������� ��������� ���� � ������ ��������g � ��p����� ����p���� �������� ��������� ���� � ������ ���� � ������ 
����������. ���k������� ������� ��p������ ��� ��� fi��� ���� �� ����� �������� w���. ���k������� ������� ��p������ ��� ��� fi��� ���� �� ����� �������� w��� ���k������� ������� ��p������ ��� ��� fi��� ���� �� ����� �������� w��� 
�������fi���.

Keywords: ha�oph��es��; prokaryot�c d�vers���ty; Phy�oCh�p

MICRoBEGR��� “ΥΠοΣΤΗΡιΞΗ  ΤοΥ ΕΡΕΥνΗΤιΚοΥ ΔΥνΑμιΚοΥ  
ΤΗΣ ΔΥΤιΚΗΣ ΕλλΑΔΑΣ ΣΤΗν ΠΕΡιβΑλλονΤιΚΗ μιΚΡοβιολοΓιΑ ΚΑι 
βιοΤΕΧνολοΓιΑ”

Γιώργος Τσιάμης, Αγγελική Σαριδάκη,  
Αθηνά Χαμαλάκη, Κώστας μπούρτζης

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 2, Αγρίνιο, T.K. 30100, Ελλάδα

Το πρόγραμμα M������G� ����p://�������g�.���.u��.g��� χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ��7. Είναι γνωστό ότι ερευνητικές με-
λέτες στο χώρο των «Επιστημών Ζωής» και «Βιοτεχνολογίας» συμβάλλουν κα-
ταλυτικά στην ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων για την αξιοποίηση και την 
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αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να βοηθήσουν 
τόσο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος όσο και το σύνολο της χώρας μας να 
θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη της Βιο-Οικονομίας.

Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου μας�� στα πλαίσια του προγράμματος M����-
��G��� είναι:

�α�� Η αναγνώριση�� ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός μικροβιακών πληθυ-
σμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές 
μοριακής μικροβιακής οικολογίας�� γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής 
μεταξύ των οποίων και μικροσυστοιχίες ��� ���������p��. Οι μελέτες εστι-
άζονται κυρίως σε μικροβιακούς πληθυσμούς που υπάρχουν σε φυσικά 
οικοσυστήματα όπως λίμνες και ποτάμια καθώς και σε ακραία περιβάλλο-
ντα �αλυκές�� θερμές πηγές�� τοξικά απόβλητα�� ορυχεία�� λατομεία�� εδάφη με 
ιδιότητες καταστολής ασθενειών��. Σκοπός μας είναι να αποκαλύψουμε την 
“κρυμμένη” μικροβιακή ποικιλότητα αυτών των οικοσυστημάτων και να 
τη χρησιμοποιήσουμε για βιοτεχνολογικές εφαρμογές όπως η παραγωγή 
ενζύμων και φαρμάκων�� βιοενέργειας και καθαρισμού του περιβάλλοντος. 
και

�β�� Η αναγνώριση�� ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός συμβιωτικών μικροβια-
κών πληθυσμών σε έντομα. Η συμβίωση είναι ένα ερευνητικό πεδίο αιχμής 
το οποίο προσφέρει καινοτόμα βιοτεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον πληθυσμό έλεγχο βλαβερών εντόμων και ασθε-
νειών τόσο στα φυσικά οικοσυστήματα �δάση�� όσο και στη γεωργία�� την 
κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία. Η ανάπτυξη αυτών των νέων και περι-
βαλλοντικά φιλικών βιοτεχνολογικών τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί με 
τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εντόμων και συμβιωτικών βακτη-
ρίων. Η μελέτη των συμβιωτικών σχέσεων εντόμων-συμβιωτικών μικροορ-
γανισμών μπορεί να συμβάλλει τόσο στην προστασία της γεωργικής παρα-
γωγής�� της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος όσο και στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής βιοενέργειας. 

Λέξεις κλειδιά: μικροβιακή ποικιλότητα, συμβίωση, M�cro�eGR

MICRoBEGR��� “SUPPoRTING ENVIRoNMENTAL MICRoBIoLoGy AND 
BIoTEChNoLoGy RESEARCh PoTENTIAL IN wESTERN GREECE”

George Tsiamis, Aggeliki Saridaki, Athina Chamalaki, Kostas Bourtzis
Department of Env�ronmenta� and Natura� Res��ources�� Management, 

Un�vers���ty of Ioann�na, 2 Sefer� St., Agr�n�o, T.K. 30100, Greece

M������G�  ����p://�������g�.���.u��.g���  �� � ��u��p��� p��j��� �u������ u����� 
��� ��7 ������ “������������� ���� �upp��� �������”. �� �� w��� k��w� ���� ���u� 
�� ���� �������� ���� �����������g� ��� ������ ��� �������p���� �� ��� �pp��-
p����� �������fi� ����� ��� ��� �xp��������� ���� ��� �u��������� u�� �� ���������-
����. �u�� ������� ��� ���p ��� p������u�� �� W������ G����� ���� ��� ��u���� 
�� � w���� �� pu� ��� ��u��������� ��� ��p��������g �������� ������g��� ��� ��� 
�������p���� �� ���-�������. 

��� ���� ���� �� �u� ���������� �� ��� ����� �� M������G� ��� ��� �����w��g: 

���� ��� ������������ �������fi������ ���� ����������z����� �� ��������� p�pu������� 
�� �������� ������������ u���g ���������� �����u��� ��������� �����g��� g�-
������ ���� p���-g������� ��������g��� ����u����g � ����� ��� �������-
��� ������ ���������p��. �u� ���u� �� �� ��������� ����u������ p������ �� 
���u��� ������������ �u�� �� ��k�� ���� ������ �� w��� �� �� �x����� ����-
�������� ������ ���������� ��� �p���g��� ��x�� w������� ������� p����� ����� ���� 
�������� �upp������� �������. �u� �xp��������� g��� �� �� u������ ��� ��������� 
���������� �� ����� ���������� �� w��� �� �� u�� ���� “��������” ������������� ��� 
�����������g���� �pp��������� �u�� �� p����u����� �� ����� ��z���� ���� 
���ug��� �������g��� ������������� �����up. ���� 

���� ��� ������������ �������fi������ ���� ����������z����� �� ��������� ��������� 
p�pu������� �� ������ �p�����. ��������� �� � ��-����g��g �������� ���� 
w������ ����g �������� ��� p������� �����u������� ������� ��������-������ ���� 
�����������-��������� �����������g���� �pp������� �� ��p���� ���p p��� �� 
w��� �� ��������k ���� �u��� �������� ������ �������. ���� ��� �� ��������� �� 
��u�����g ������-�������� ������������ ��w����� ��� �������p���� �� ���-
�����-������ �������������. ��������� �� �� ��� ��������� �� �pp����� ������� 
������ �� ��� ����fi� �� ���k���� ����ug� ����� p����u������� pu���� ������ 
���� ����������� p��������� �����u����g ��� p����u����� �� �������g���.

Keywords:	m�cro��a� d�vers���ty, s��ym��os���s��, M�cro�eGR
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μΕλΕΤΗ ΔιΑΚΥΤΤΑΡιΚΗΣ ΕΠιΚοινωνιΑΣ ΣΤο ZyMoMonas Mobilis

Αλέξανδρος Τσούπρας*, Αγνή Δαμουλάκη*,  
Ελένη Σταύρου και Κατερίνα Παππά

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,  
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα 15701

*ίση συμμετοχή

Το Zymomonas�� mo����s�� είναι α-πρωτεοβακτήριο που χρησιμοποιείται σε βιομη-
χανικής κλίμακας παραγωγή βιοαιθανόλης. Το Ζymomonas�� έχει δοκιμαστεί σε 
ζυμώσεις με άλλα βακτήρια ή μύκητες και φέρεται να δρα ανταγωνιστικά απέ-
ναντι σε εντεροβακτήρια ή ζύμες. Με σκοπό να διερευνηθούν τόσο η συμπερι-
φορά του Z. mo����s�� απέναντι σε άλλους οργανισμούς�� όσο και ένα κρίσιμο θέμα 
της φυσιολογίας του�� μελετήθηκε η ικανότητα του βακτηρίου για διακυτταρική 
επικοινωνία �qu��u� ������g�� Q���.

Η παραγωγή και έκλυση βακτηριακών φερομονών τύπου ακυλιωμένων λακτο-
νονών ομοσερίνης ������� εξετάστηκε με χρήση βιοαισθητήριων στελεχών A. 
tumefac�ens��, C. v�o�aceum ���� E. co���� καθώς και με ��� και ����/G�-M� ανάλυ-
ση �σε συνεργασία με τον Καθ. �. ������������ ������� U�����������. Ποσοτικοποίη-
ση της έκλυσης ���� κατά την ανάπτυξη του οργανισμού έγινε με δοκιμασίες 
M�����. Η παραγωγή σήματος ΑΙ-2 ελέγχθηκε με χρήση V. harvey� βιοαισθητήρα. 
Η παρουσία γονιδίων σχετικών με Q� επικοινωνία στο κατατεθειμένο γονιδί-
ωμα του Z. mo����s�� στελέχους ZM4 προσεγγίστηκε �n s�����co�� μέσω αναζήτησης 
προϊόντων που φέρουν συντηρημένα μοτίβα και ������ σύγκρισης με 80 χαρα-
κτηρισμένες Q� πρωτεΐνες.

Το Z. mo����s�� δεν φάνηκε να εμπλέκεται σε ��-2 - τύπου επικοινωνία�� καθώς δεν 
ενεργοποίησε το σχετικό βιοαισθητήρα�� δεν φέρει γονίδιο ομόλογο �uxS συν-
θετάσης�� ενώ αντίθετα φέρει γονίδιο ��� υδρολάσης�� που συνηγορεί υπέρ της 
αποικοδόμησης του προδρόμου του ��-2 στο βιοσυνθετικό μονοπάτι. Αντίθετα�� 
το Z. mo����� πιθανότατα παράγει ���-τύπου φερομόνες�� καθώς ενεργοποίησε 
τους κατάλληλους βιοαισθητήρες και εμφάνισε περισσότερες από μία πιθανές 
ενώσεις ���- τύπου σε ��� και ����/G�-M� ανάλυση. Σε υγρές καλλιέργειες 
μέγιστη βιοενεργότητα σημειώθηκε σε φάση έναρξης στασιμότητας�� σε πλήρη 
θρεπτικά μέσα και σε συνθήκες στατικής ή αερόβιας αύξησης. Στο γονιδίωμα 
του ZM4 εντοπίστηκαν γονίδια ομόλογα ως προς ��� συνθετάση �hdtS�� και λα-
κτονάσες �attM�� a��A���� ενώ το hdtS-ομόλογο ενισχύθηκε μέσω ����� κλωνοποιή-
θηκε και εκφράστηκε επιτυχώς εντός E. co�� βιοαισθητήρα. Συμπερασματικά�� το 
Z. mo����s�� πιθανότατα εμπλέκεται σε διακυτταρική επικοινωνία μέσω έκλυσης 

�και πιθανής αποικοδόμησης�� ενώσεων ���-τύπου�� ενώ δεν φαίνεται να φέρει 
σύστημα γενικευμένης διαβακτηριακής επικοινωνίας ��-2-τύπου.

λέξεις	-	κλειδιά:	διαβακτηριακή επικοινωνία (quorum s��ens���ng), βακτηριακές φερομόνες, 
Zymomonas�� mo����s��

CELL-CELL SIGNALLING DETECTIoN IN ZyMOMONAS MOBILIS

Alexandros Tsoupras*, Agni Damoulaki*,  
Eleni Stavrou and Katherine Pappas

Department of Genet�cs�� and B�otechno�ogy, Facu�ty of B�o�ogy,  
Un�vers���ty of Athens��, I��s��s���a, Athens�� 15701  

* equa� contr��ut�on

Zymomonas�� mo����s�� �� �� α-p������������u� �u������� u���� �� p������� ��g��-
��� ��� ���g� ����� ���������� p����u�����. Zymomonas�� �� k��w� �� ��g�g� �� 
������������� w��� ����� �������� �� �u�g��� w������ �� ��� ���� ��p������ �� ��� 
����g����������� �g����� E. co�� ���� �����. �� ������ �� ��������� ���� ��� �������u� 
�� Z. mo����s�� ��w����� ����� ��g������ ���� �� ��p������ ����� �� ��� �������u� 
�������� ��� ��g������g p��p������ w��� �xp������. 

�����u����� ���� ������� �� p�������������� ����-���������� ������� p�����-
���� ������� �� Z. mo����s�� w�� �������� u���g A. tumefac�ens��, C. v�o�aceum ���� E. 
co�� ������������ �� ��� ���� �� ����/G�-M� ��� ������������� w��� ����. �. �����-
������� ������� U�����������. G��w��-���p������� ��� p����u����� w�� ���������� 
�� ��p����� ������ M����� ������. ��-2 ��g������g w�� ������� u���g � V. harvey� ��ux�� 
������. �������� �� qu��u� ������g �Q���-�������� g���� �� ��� Z. mo����s�� ZM4 
g����� w�� qu������ �� �n s�����co ������ ��� ����������-����� �����u���g p��-
����� ���� �� ������-��g w��� 80 ����������z��� Q�-�������� p�������.

Z. mo����s�� ����� ��� ���� ��������� �� ��-2 ��g������g�� �� �� ������� �� �������� ��� 
�������� �������� ���k� � �uxS ������g ���� p�������� �� ��� ���������� ������g�� 
����������g ��-2 p���u���� ����k���w�. ������������ Z. mo����� ���� ��k��� p����u��� 
���-��p� p����������� ����� �� ���������� �g������� ��������� ������������ ����g�-
������ ���� ���� ������� p������� ��� ���� ���� ��� pu������ ��� �p����� �� �� 
��������g��p���� ������������� �� ����/G�-M� ��������. ���k �u��u�� ��������-
��� w�� ���������� �� ����� ���������� p���� ���� ���� �����u� g��w���� ���� w�� 
��� �ff������ �� �u��u�� ��������. �� ��� ZM4 g����� pu������ ��� �������� 
�hdtS�� ���� ��������� �attM�� a��A�� ������g� w��� ������������ w������ ���w������ ��� hdtS 
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������g w�� ���-��p��fi����� ������� ���� �xp������� ���� �� E. co�� ���������. 
���������g���� Z. mo����s�� ����� �� ��g�g� �� ����-���� ��g������g ����ug� ������� 
����� p������� ����k���w��� �� ���-��p� ���p�u������ w������ �� ����� ��� �pp��� 
�� p������ ��� ��-2 �������������� ��g������g ������.

	keywords:	�acter�a� ce��-ce�� s���gna���ng (quorum s��ens���ng), �acter�a� pheromones��, 
Zymomonas�� mo����s��

ΕΠιΔΡΑΣΗ ΥΓΡων ΑΠοβλΗΤων ΕλΑιοΥΡΓΕιων ΣΤΗν ΚοινοΤΗΤΑ ΚΑι 
λΕιΤοΥΡΓιΑ Των ΔΕνΔΡοΕιΔων μΥΚοΡΡιζιΚων μΥΚΗΤων 

ιωάννης Υψηλάντης 1 , Δημήτρης Γ. Καρπούζας 1 ,  
Κωνσταντίνος οιχαλιώτης 2 , Καλλιόπη K. Παπαδοπούλου 1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 
41221, Λάρισα 2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων �ΥΑΕ�� αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα για τις Μεσογειακές χώρες. Παρόλα αυτά�� τα ΥΑΕ είναι πλούσια σε 
θρεπτικά στοιχεία �ειδικά σε ��� ��� και οργανική ουσία και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά�� ειδικά στα φτωχά σε οργανική ουσία μεσογει-
ακά εδάφη. Η επίδραση των ΥΑΕ στη δομή και λειτουργία της κοινότητας των 
δενδροειδών μυκορριζικών �ΔΜ�� μυκήτων μελετήθηκε σε γλάστρες διαμερι-
σματοποιημένες με 20 μ� ����� δίχτυ που επέτρεπε στις υφές να το διαπερ-
νούν αλλά όχι στις ρίζες. Φυτά βίκου �V�c�a fa�a �.�� εμβολιασμένα ή μη με ΔΜ 
μύκητες αναπτύχθηκαν στο ένα μέρος �τροφοδότης�� και ΥΑΕ εφαρμόστηκαν 
στο άλλο μέρος �παραλήπτης�� της γλάστρας. Μηδέν�� 10�� και 30 ημέρες μετά την 
εφαρμογή ΥΑΕ�� μη εμβολιασμένα φυτά V. fa�a φυτεύτηκαν στο διαμέρισμα-πα-
ραλήπτη και αναπτύχθηκαν για 4 εβδομάδες. Κατά τη συγκομιδή μετρήθηκαν 
το ξηρό βάρος βλαστών και ριζών�� το μήκος των υφών των μυκήτων �μυκορ-
ριζικών και μη�� στο έδαφος�� και το ποσοστό του αποικισμού των ριζών από 
ΔΜ μύκητες. Τέλος�� αξιολογήθηκε η επίδραση των ΥΑΕ στη σύσταση της κοι-
νότητας των ΔΜ μυκήτων στις ρίζες των φυτών στο διαμέρισμα-παραλήπτη�� 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο αποτύπωσης �GG��. Η ανάπτυξη των φυτών και 
ο αποικισμός από ΔΜ μύκητες περιορίστηκε από τα ΥΑΕ�� αλλά με την πάροδο 
του χρόνου η ανασχετική αυτή δράση μειώθηκε. Το μήκος των υφών αυξήθηκε 
με τα ΥΑΕ�� και μειώθηκε με το χρόνο. Ανάλυση ���u���� �������� και ������p�� 

����������� ���������� των αποτυπωμάτων της κοινότητας των ΔΜ μυκήτων στις 
ρίζες των φυτών έδειξαν ότι η προσθήκη ΥΑΕ προκαλεί σημαντικές μεταβολές 
στην κοινότητα των ΔΜ μυκήτων�� οι οποίες δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμες 30 
ημέρες μετά την εφαρμογή. Αλληλούχιση επιλεγμένων ζωνών έδειξαν την επι-
κράτηση μυκήτων του διαφορετικών ειδών του γένους G�omus��.

λέξεις	κλειδιά: υγρά απόβλητα ελαιουργείων, δενδροειδείς μυκόρριζες, DGGE

EFFECTS oF oLIVE MILL wASTEwATERS oN ThE CoMMUNITy AND 
FUNCTIoN oF ARBUSCULAR MyCoRRhIzAL FUNGI

Ioannis Ipsilantis,1 Dimitrios G. Karpouzas,1+  
Constantinos Echaliotis,2 K. Κ. Papadopoulou1

1Un�vers���ty of Thes��s��a�y, Department of B�ochem�s��try-B�otechno�ogy, P�outonos�� 26 and 
A�o�ou s��tr., 41221 Lar�s��a, Greece 2 Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Department of Natura� 

Res��ources�� and Agr�cu�tura� Eng�neer�ng, Iera Odos�� 75, 11851 Athens��, Greece

����� ���� w����w����� ��MW�� p��� � ��g��fi���� ������������� ������� ��� 
��� M������������� ��u������ ��u� �� ����� ���g� qu�������� p����u���� ��u���g ��� 
����� ��� �x�������� p������ ���� ����� p����� �������� ��x�����. ��w������ �MW 
��� ���� �� �u������� �p�����u����� ��� ��� ���� ��g���� ������ ���� ��� �� u���� �� 
���� ����������� p�����u����� �� M������������� ������� w���� ��� g�������� p��� 
�� ��g���� ������. W� �������g����� ��� �ff���� �� �MW ���� �pp�������� �� ��� 
���u��u�� ���� �u������ �� ��� ����u���� �� ���u��u��� ��������z�� ��M�� �u�g�. 
� ���p����������z��� p�� ������ w��� � 20 μ� ���� ��� ����w��g �u�g�� ��-
p����� �u� ��� ������� �� p��� w�� u����. V�c�a fa�a �.�� w��� �� w����u� �M �u�g��� 
w�� g��w� �� ��� p��� ���������� ���� �MW w��� �pp����� �� ��� ����� �����������. 
�� 0�� 10�� ���� 30 ����� ����� �MW ��������� ������ V. fa�a ��������g� w��� p������� 
�� ��� �������� ���p�������. �� ������� ����� ���� ���� ���� w��g����� ���� ��p��� 
���g���� ���� �M �u�g�� ���� ������z����� w��� ������������ ���� �MW �ff���� �� 
�M �u�g�� ���������� w��� ��u������ �� ���-�GG�� fi�g��p������g. ����� g��w�� 
���� �M �u�g�� ������z����� w�� ���������� �� �MW�� ��w���� ����� w�� �� ����-
������� w��� ����. ���� ��p��� ���g�� ���������� w��� �MW ���� ����������� w��� 
���� �� �����u���� �� ���ff������ �� ���� 30. �pp�������� �� �MW ���� � ��g��fi-
���� ��p��� �� ���u��u�� �� ��� �M �u�g�� ����u���� �� ��� ����� �� ��� p����� 
�� ��� �������� ���p������� w���� w��� �������� ������������ ����� �MW �p-
p��������. ��u���� �������� ���� ������p�� ����������� �������� ���w��� ���� ����� 
�ff���� w��� ����������� 30 ����� ����� �MW �pp��������. ������g ���� ��qu�����g 
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�� p�����u��� �GG�� ������ ���w��� ���� ����� w��� ����������� �� ���ff����� �p�-
���� �� G�omus��. 

Keywords:	o��ve m��� was��tewaters��, DGGE, ar�us��cu�ar mycorrh�za

φΥΤοΠΡοΣΤΑΤΕΥΤιΚA ΠΡοϊoνΤΑ  ΚΑι μιΚΡοοΡΓΑνιΣμοI

φ. φλουρή
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Ιερά Οδός 75 118 55

e-ma��: �m�c7fof@aua.gr

Ερευνητικό	Πλαίσιο

Τα φυτοφάρμακα είναι σχεδιασμένα και εισάγονται στο περιβάλλον�� προκει-
μένου να φθάσουν και να αντιμετωπίσουν τους οργανισμούς στους οποίους 
στοχεύουν. Όμως�� αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην παραγωγή φυ-
τοφαρμάκων με εξειδικευμένη δράση�� τα περισσότερα από αυτά μπορεί επί-
σης να επιδράσουν σ’ ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Οι μικροοργανισμοί με 
την αξιοσημείωτη πανταχού παρουσία τους�� την ποικιλομορφία και το μέγεθος 
του πληθυσμού τους �� βρίσκονται σε όλα τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιού-
νται φυτοπροστατευτικά προϊόντα	 	είτε	από μόνοι τους ή ακόμη και τεχνητά 
εισαγόμενοι�� και αντιδρούν ποικιλοτρόπως με αυτά �δράση των μικροβίων στα 
φυτοφάρμακα �� δράση των φυτοφαρμάκων στα μικρόβια��. Επιπλέον��  οι μικρο-
οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι ως φυτοπροστατευτικά προϊό-
ντα	 �παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης��. Η ανάπτυξη στρατηγικών Ολο-
κληρωμένης Διαχείρησης  Εχθρών και Ασθενειών απαιτεί πληροφορίες σχετικά 
με αυτές τις αλληλεπιδράσεις�� ενώ ταυτόχρονα από τη γνώση αυτή μπορεί να 
προκύψουν σημαντικές βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Ερευνητικά	ενδιαφέροντα

1. φυτοπροστατευτικά προϊόντα  και ωφέλιμα μικροβιακά συστήματα 
- Επίδραση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στις ζύμες οινοποίησης
- Χρήση των μικροοργανισμών ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης 
- Συμβατότητα  φυτοφαρμάκων και βιολογικών σκευασμάτων λίπανσης και 

φυτοπροστασίας 
- Επίδραση των φυτοφαρμάκων σε μικροβιακούς δείκτες γονιμότητας του 

εδάφους

2. φυτοπροστατευτικά προϊόντα  και  μικροβιακή ποικιλότητα 
- Επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρμάκων στη βιοποικιλότητα των φυ-

σικών μικροβιακών πληθυσμών σε διάφορους τύπους οικοτόπων �π.χ. 
έδαφος�� έντομα�� 

3. βιομετατροπή και βιοαποδόμηση  φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
- Απομόνωση από τη φύση μικροοργανισμών που αποδομούν φυτοφάρ-
μακα 
- Χρησιμοποίηση μικροοργανισμών που αποδομούν φυτοφάρμακα για 
την ανάπτυξη βιοαισθητήρων 
- Διεργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική αποκατά-
σταση περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση από φυτοφάρμακα ή για 
απόβλητα που περιέχουν  φυτοφάρμακα �εμβολιασμός�� κομποστοποίηση�� 
- Επαυξημένη βιοαποδόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιερ-
γούμενα εδάφη και μέθοδοι πρόληψης του φαινομένου ή διαχείρησής του.  

λέξεις	–	κλειδιά:	φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, βιοαποδόμηση	

PESTICIDES AND MICRooRGANISMS

Flouri F.
La�oratory of Pes��t�c�de Sc�ence

Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��
Iera Odos�� 75, 118 55

e-ma��: �m�c7fof@aua.gr

Background

����������� ��� �����g���� ���� �������u���� ���� ��� ����������� �� ������ �� ����� 
��� ���g�� ��g������ ���� ������� ��� p����. �����ug� g���� p��g���� ��� ���� 
����� �� ��� p����u����� �� ��g��� �p���fi� p������������ ���� �� ���� ��� ���� ��-
���� � w���� ���g� �� ��g������. M������� w��� ����� �����k���� u��qu����� ������-
���� ���� �u������� ��� p������ �� ��� �������������� ���u����� �� ���� ����fi������ 
�������u������ �� w���� p���������� ��� u���� ���� �� ���� w��� �������� w��� ���� 
������� �� �������� �� p������������ ������ �� p���������� �� ����������. �� ������-
������ �������� ��� �� u���� �� p���������� ���������� ������g���� ������� �g������. 
��� �������p���� ��  ��M ������g����� ��qu���� ����������� �� ����� �������������� 
w���� ��p������ �����������g���� �pp��������� ��� ������� �� ���� ��������.
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Research		interests

1. Pesticides and beneficial microbial systems 
- ��p��� �� p���������� ������u�� �� ����� ���������� w��� ������������.
- U�� �� �������g������ �� ���������� �g����  
- ���p��������� �� p���������� w��� ����������z��� ���� ���p���������� 
- ��ff��� �� p���������� �� ��������� �������� �� ���� ���������.

2. Pesticides and microbial diversity
- ��ff��� �� p���������� �� ������������� �� ���u��� ��������� p�pu������� �� ����-

������   ������� ��p�� ��.g. ������ ��������� 

3.  Pesticide biotransformation and biodegradion
- ��������� �� p��������� ���g������g ������g������ ���� ���u��� ���p��� 
- U�� ��  p��������� ���g������g �������g����� ��� �������p��g ����������
- ��������� ���� ��� �� u���� ��� ��������������� �� p��������� p���u���� ����� 

�� p���������� ���������g w����� �����u�������� ���p�����g��
- ���������� ������g��������� �� p���������� �� �u��������� ����� ���� w��� �� p��-

���� �� ����g� ��

keywords:	pes��t�c�des��, �enefic�a� m�croorgan�s��ms��, ��odegradat�on

λΕιΤοΥΡΓιΚΗ ΑνΑλΥΣΗ ΤοΥ ΕΚΚΡιΤιΚοΥ ΣΥΣΤΗμΑΤοΣ ΤΥΠοΥ ιιι ΤοΥ 
bradyrhiZobiuM japonicuM

φωτιάδης Χ. και Α. Ταμπακάκη
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.  

e-ma��:tampakak�@aua.gr

�α εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ ��3����� των βακτηρίων μεταφέρουν πρωτε-
ϊνες-τελεστές �τελεστές τύπου ΙΙΙ�� στα ευκαρυωτικά κύτταρα οι οποίες διατα-
ράσσουν το μεταβολισμό του ξενιστή π.χ. καταστέλλουν αποκρίσεις άμυνας 
του ξενιστή. Οι πρωτεϊνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ είναι παράγοντες παθογένειας που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση ασθενειών σε ανθρώπους�� 
ζώα και φυτά. Από την άλλη πλευρά�� οι ευκαρυωτικοί ξενιστές έχουν αναπτύξει 
στρατηγικές για να αναγνωρίζουν τις πρωτεϊνες αυτές προκειμένου να αντιλαμ-
βάνονται την παρουσία των βακτηρίων. Τα τελευταία χρόνια�� γονιδιωματικές 
μελέτες έχουν αποκαλύψει την παρουσία �3��� σε ριζόβια�� σε μερικά ενδοσυμ-
βιωτικά και σε μη παθογόνα επιφυτικά βακτήρια. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η λειτουργική ανάλυση υποψηφίων πρωτε-
ϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ του Bradyrh�zo��um japon�cum U���110. Αρχικά�� απο-
μονώθηκαν δύο γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεϊνες με μικρή ομοιότητα με 
την πρωτεϊνη ����p�� του παθογόνου της φασολιάς Ps��eudomonas�� s��yr�ngae p�. 
p�����������. �ι υπό μελέτη πρωτεϊνες-τελεστές μελετήθηκαν ως προς την ικα-
νότητα τους να μεταφέρονται μέσω ενός ετερόλογου εκκριτικού συστήματος 
τύπου ΙΙΙ�� καθώς και να επάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας σε φυτά. Με-
λέτες μεταλλαξιγένεσης των υπό μελέτη γονιδίων συνέβαλαν στον προσδιορι-
σμό των περιοχών των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά τους 
μέσω του εκκριτικού συστήματος ΙΙΙ σε φυτά καθώς και την ικανότητα τους να 
επάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας.

λέξεις-Κλειδιά: εκκριτικό σύστημα τύπου III, Bradyrh�zo��um japon�cum, συμβίωση

�U�������� �������� �� ���� ����� ��� ����������� ������M �� 
BRADyRhIzoBIUM JAPoNICUM

Fotiadis C. and A. Tampakaki
Department of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Athens��. 

 e-ma��:tampakak�@aua.gr

��p� ��� ��������� ������� ��3����� ���� �������� �������� �ff����� p������� ���p� ��� �ff��-
������ ���� �uk������� ����� �� ����pu���� ��� ���� ������������ �.g. �� �upp���� �������� 
���p�����. ��p� ��� �ff������ ��� ���u����� ������� ���� p��� � k�� ���� �� p����g������ 
�� �u����� ������� ���� p�����. �� ��� ����� ������� �uk������� ���� ����� �������p��� 
������g��� �� p������� ��p� ��� �ff������ �� ������ �� “�����” ��� ��������g �������u�. �� 
������ ������� g������ ��u����� ���� ��������� ��� p������� �� �3��� �� ���z������ �� ���-
���� �������������� ���� �� ���� ���-p����g���� p����-����������� ��������.

��� �� ��� p������ ��u��� �� ��� �u�������� �������� �� ����������� ��p� ��� �ff������ 
���� Bradyrh�zo��um japon�cum U���110. ����������� w� ��������� �w� g���� ��-
������g p������� w��� w��k ���������� �� ����p�� p������ �� ��� ���� p����g�� 
Ps��eudomonas�� s��yr�ngae p�. p�����������. ��� ����������� �ff����� p������� w��� 
��u������ ��� ����� ������� �� �� ������������� ��� � ��������g�u� ��p� ��� ��������� 
������ �� w��� �� �� ����u�� ��� ��p����������� �������� �� p�����. Mu��g������ 
�������� �� ��� g���� u����� ��u��� ������������ p������ ��g���� ��������� ��� ��� 
p������ ��������� ����ug� ��� ��p� ��� ��������� ������ �� p����� ���� ���� ��� 
����� ������� �� ���gg�� ��� ��p����������� ��������.

Keywords: type III s��ecret�on s��ys��tem, Bradyrh�zo��um japon�cum, s��ym��os���s��
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ΑνΑλΥΣΕιΣ ΔομΗΣ-λΕιΤοΥΡΓιΑΣ μΕμβΡΑνιΚων μΕΤΑφοΡΕων 
ΑΠο βΑΚΤΗΡιΑ ΓιΑ ΤΗ μΕλΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕλιΞΗΣ, ΑΞιοΠοιΗΣΗΣ ΠΗΓων 
θΡΕΨΗΣ ΚΑι ΕΞΕιΔιΚΕΥΣΗΣ

Ευστάθιος φριλίγγος

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή 

Στα περισσότερα γονιδιώματα�� 5-10% των γονιδίων κωδικοποιούν για πρωτεΐ-
νες μεταφοράς�� υπεύθυνες στα κύτταρα για την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών�� 
εξώθηση τοξινών�� ομοιοστασία ιόντων�� νευροδιαβιβαστών�� ορμονών�� αντιοξει-
δωτικών ουσιών�� ή φαρμάκων. Στον άνθρωπο�� οι πρωτεΐνες μεταφοράς συν-
δέονται συχνά με γενετικές παθήσεις και είναι μόρια-στόχοι ορισμένων από τα 
συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα �π.χ. ���z����. Η βασική έρευνα των 
πρωτεϊνών αυτών�� σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αποδοτικότερων κρυσταλ-
λογραφικών μεθόδων για τις μεμβρανικές πρωτεΐνες�� εξελίσσεται σήμερα σε 
πεδίο αιχμής της μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας.1-5 Κεντρικό ερευνητι-
κό αντικείμενο της ομάδας μας είναι ο χαρακτηρισμός και δομική-λειτουργική 
ανάλυση πρωτεϊνών μεταφοράς από μικροοργανισμούς�� με στόχο 

(α) κατανόηση των συστημάτων ενεργού μεταφοράς βακτηρίων ή μυκήτων  
σε σχέση με τις μεταβολικές τους προσαρμογές�� 

(β) ανάλυση των κυτταρικών μηχανισμών αναγνώρισης�� πρόσληψης�� και εξειδί-
κευσης ως προς τα θρεπτικά και/ή τοξικά υποστρώματα�� 

(γ)  μελέτες εξέλιξης των μηχανισμών αυτών μεταξύ διαφορετικών ομολόγων�� 

(δ)  πιθανές εφαρμογές για σχεδιασμό αντιμικροβιακών φαρμάκων.

Την τελευταία πενταετία�� εστιαζόμαστε στη μελέτη των μεταφορέων νου-
κλεοτιδικών βάσεων της εξελικτικά συντηρημένης οικογένειας ���/���2 
��u��������-������ ���p������-2���� που έχει >700 πιθανά μέλη�� σε όλα τα βασί-
λεια οργανισμών�� αλλά δεν έχει αναλυθεί ακόμη με κρυσταλλογραφία ή λεπτο-
μερείς βιοχημικές αναλύσεις ����p://www.�������������p���.��g��. Πρόσφα-
τα�� χαρακτηρίσαμε το ομόλογο �g���� που λειτουργεί ως ειδικός συμμεταφορέ-
ας ξανθίνης:�+ στην E. co�� και αξιοποιείται�� στο εργαστήριό μας�� ως πρότυπο 
μοριακό σύστημα μελέτης των μεταφορέων αυτών�� με μεταλλαξιγένεση κυ-
στεϊνικής σάρωσης ����-�������g �u��g��������.6-8 Στα πλαίσια των εργασιών 
αυτών�� συνεργαζόμαστε για δοκιμασίες κρυστάλλωσης με την ομάδα του �. �. 
�����k �U����� και για πειράματα ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού 

������� με την ομάδα του J. �. ���� �U��������. Παράλληλες μελέτες της ομά-
δας μας αφορούν την ανάλυση των μηχανισμών εξειδίκευσης σε μεταφορείς 
ολιγοσακχαριτών από εντεροβακτήρια��9  συνεργασίες για αναλύσεις σχέσεων 
δομής-λειτουργίας σε μεταφορείς αμινοξέων και πουρινών του ασκομύκητα 
As��perg���us�� n�du�ans����10-12 και χαρακτηρισμό των συστημάτων μεταφοράς πολυ-
κυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων του Arthro�acter �p. �p��3.13    

Πρόσφατη έρευνά μας έχει χρηματοδοτηθεί από προγράμματα ΠΕΝΕΔ-03 και 
�����U-05 της Γ.Γ.Ε.Τ.

Αναφορές
1Ka�ack et a�. Proc. Nat�. Acad. Sc�. USA 104:491 (2007); 2Forres��t et a�. Proc. Nat�. Acad. Sc�. USA 
105:10338 (2008); 3Zomot et a�. Nature 449:726 (2007); 4Faham et a�. Sc�ence 25:1177 (2008); 5Weyand et a�. 
Sc�ence, �n pres��s�� (2008); 6Karatza & Fr����ngos��, Mo�. Mem�r. B�o�. 22:251 (2005); 7Karatza et a�. 
J. B�o�. Chem. 281:39881 (2006); 8Papakos��tas�� et a�. J. B�o�. Chem. 283:13666 (2008); 9Tavou�ar� 
&  Fr����ngos��, J. Mo�. B�o�. 376:681 (2008); 10Goude�a et a�. Mo�. Mem�r. B�o�. 22:263 (2005); 
11Kafas���a et a�. Fung. Genet. B�o�. 44:615 (2007); 12Lemuh et a�. Prote�n Expr. Pur�f., �n pres��s�� 
(2008); 13Ka���man�s�� et a�. App�. M�cro�. B�otech. 76:709 (2007)

keywords:	act�ve trans��port, Cys��-s��cann�ng ana�ys���s��, nuc�eo�as��es��  

STRUCTURE-FUNCTIoN ANALySIS oF BACTERIAL MEMBRANE-FUNCTIoN ANALySIS oF BACTERIAL MEMBRANEFUNCTIoN ANALySIS oF BACTERIAL MEMBRANE ANALySIS oF BACTERIAL MEMBRANEANALySIS oF BACTERIAL MEMBRANE oF BACTERIAL MEMBRANEoF BACTERIAL MEMBRANE BACTERIAL MEMBRANEBACTERIAL MEMBRANE MEMBRANEMEMBRANE 
TRANSPoRTERS AS A TooL To STUDy EVoLUTIoN, NUTRIENT 
EXPLoITATIoN AND SPECIFICITy

Stathis Frillingos
La�oratory of B�o�og�ca� Chem�s��try, Un�vers���ty of  

Ioann�na Med�ca� Schoo� e-ma��:efr���go@cc.uo�.gr

�� ���� g�������� 5-10% �� ��� g���� ����� ��� �����p��� p��������� ���p�������g�������� 5-10% �� ��� g���� ����� ��� �����p��� p��������� ���p������� 
�� ����� ��� up��k� �� �u��������� �����x�fi�������� ����������� �� ������ ���������� 
�����x��������� �� ���ug�. �� �u����� �����p������ ��� ����� �������� �� g������ ����-
����� ���� ��� ���g��� ��� ���� �� ��� ���� w������ p���������� ���ug� ��.g. ���-
z����. ����� �������� �� ������ �����p��� p��������� �� ���ju������ w��� ��� ���-
����p���� �� ���� �ffi����� ���������g��p��� �������� ��� �������� p��������� 
����g�� ������ �� � ��������� ���� �� �����u��� �����g� ���� ����������g�.1-5  
�u� ��j�� �������� �������� �� �� ����������z� ���� �����z� ��������� �����p���-
��� ��� ���u��u��-�u������ �����������p��� �����g ��
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���� u�������������g ������ �����p��� ������� �� �������� ���� �u�g� �� �������� �� 
����� ��������� ����p�������

���� �����z��g ����u��� ���������� �� ����g�������� up��k� ���� �p���fi���� w��� 
���p��� �� ����� �u������ ����/�� ��x�� �u��������

���� ��u�����g ����u���� �� ����� ���������� ����g ���ff����� ������gu��

����� p������� �pp��������� ��� ������������� ���ug �����g�.

����� 2003�� w� ���� ���u���� �� ��� ����u��������� ���������� ������ �� �u����-
����-������ ���p������-2 ����/���2���� w���� ��� >700 pu������ ��������� �� 
��� ���� k��g������� �u� ���� ��� ���� ��u������ w��� ���������g��p�� �� ���������� 
����������� �������� �� ��� p��� ����p://�������������p���.��g��. W� ���� 
������� ���� ����������z��� ��� ������gu� �g���� � �p���fi� x�������:�+ ���p���-
�� ���� E. co���� w���� w� �u������� u�� �� � ������ ������ �� ��u��� ���/���2 
�����p�������� ����ug� ���-�������g �u��g������.6-8 �� ���� �����x��� �� w����� w� 
����������� w��� �. �. �����k �U����� ��� ���������z����� ��u������� ���� w��� J. �. 
���� �U�������� ��� ����-���������� �p�� �������g �������. �������� �������� ��u����� 
�� �u� g��up ����u��� �������� �� ���������� u���������g �p���fi���� �� ���g����-
��������:�+ ���p������ ���� ����������������9 ���� �������������� ��� ���u��u��-
�u������ �������� �� �����-����� ���� pu���� �����p������ ���� ��� ���������� 
As��perg���us�� n�du�ans����10-12 ���� ��� ����������z����� �� ��� ���-�����p�����g ���-
���� �� Arthro�acter �p. �p��3.13           

�u� ������ �������� ��� ���� �u������ �� ��� G���k ����������� ��� �������� ���� 
��������g� �G������� p��g���� �������-03 ���� �����U-05.
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λέξεις	κλειδιά:	ενεργός μεταφορά, ανάλυση κυστεϊνικής σάρωσης, νουκλεοτιδικές βάσεις

Type(a): ΠΕΡΑιΤΕΡω ΧΑΡΑΚΤΗΡιΣμοΣ ΤοΥ βΑΚΤΗΡιοΥ  
aZoTobacTer vinelandii ΣΤΕλΕΧοΣ Α

Χατζηπαυλίδης ι.1, βενιεράκη Α.2, Παπαδέλλη μ.2,Κεφαλογιάννη Η.1, 
Καραμπέρη β.1, Δήμου μ.2 και Π. Κατινάκης2* 

1Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, 2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,   

Ιερά οδός 75, Βοτανικός , Αθήνα

Έχει απομονωθεί από έδαφος που είχε εφαρμοστεί υγρό απόβλητο ελαιοτρι-
βείων ή αλλιώς “κατσίγαρος”�� ένας αριθμός αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων από 
το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ. Ένα εκ των 
στελεχών αυτών�� επονομαζόμενο ως Α�� με βάση την ανάλυση των λιπαρών 
οξέων χαρακτηρίστηκε ως Azoto�acter v�ne�and��. Περεταίρω μοριακός χαρα-
κτηρισμός του 16� ���� επιβεβαίωσε τη συγγένεια του με το τυπικό στέλεχος 
Azoto�acter v�ne�and�� ����

Παράλληλα�� στα πλαίσια του μοριακού χαρακτηρισμού ενισχύθηκαν τμήματα 
των γονιδίων n�fH, vnfH ���� anfH τα οποία κωδικοποιούν για τη γ υπομονάδα 
της M�- �- ���� ��-νιτρογενάσης αντίστοιχα καθώς και των ρυθμιστικών πε-
ριοχών που προηγούνται αυτών των γονιδίων. Η αλληλούχιση των τμημάτων 
αυτών μας έδωσε μια ομολογία της τάξης των 89��8-98��1% με το ����. Επίσης 
ενισχύθηκε ένα τμήμα 1500 βάσεων του οπερονίου �a�gA, a�gF, a�gJ�� που μετέ-
χει στη βιοσύνθεση του αλγινικού οξέος�� όπου η αλληλούχισή του έδωσε 98��7% 
ομολογία με το στέλεχος ����. Η μελέτη της βιοσύνθεσης του άλατος αλγινι-
κού οξέος στο Α.v�ne�and�� στέλεχος Α έχει βασική και βιοτεχνολογική σημασία�� 
δεδομένου ότι το αλγινικοό οξύ είναι ένα βιομηχανικό πολυμερές με συγκεκρι-
μένη σύσταση�� το οποίο παρουσιάζει ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία 
τροφίμων και φαρμάκων. Επίσης μελετήθηκε και η έκφραση της β-κετοθειολά-
σης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του βακτηρίου.

Το Azoto�acter v�ne�and�� στελέχος Α έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται και 
να αζωτοδεσμεύει στα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων�� να προκαλεί μείωση της 
φυτοτοξικότητας του αποβλήτου αλλά και να παράγει πολυσακχαρίδια και αυ-
ξητικούς παράγοντες αναπτυσσόμενο στο απόβλητο. 

Η ικανότητα του στελέχους να προκαλεί μείωση της φυτοτοξικότητας του απο-
βλήτου θα μελετηθεί περεταίρω και θα δοθεί έμφαση στα γονίδια που εμπλέ-
κονται στην αποικοδόμηση φαινολικών ουσιών.

λέξεις	κλειδιά:	αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, υγρό απόβλητο ελαιοτριβείων, Azoto�acter 
v�ne�and�� στέλεχος A
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Type(a):	FURThER  ChARACTERIzATIoN oF  
aZoTobacTer vinelandii STRAIN A

Chatzipavlidis I.1, Venieraki A.2, Papadelli M.2, Kefalogianni I.1, 
 Karamperi V. 1, Dimou M.2 and P. Katinakis2* 

1La�oratory of Genera� and Agr�cu�tura� M�cro��o�ogy, 2La�oratory of Mo�ecu�ar B�o�ogy,  
Dept. of Agr�cu�tura� B�otechno�ogy, Agr�cu�tura� Un�vers���ty of Athens��, Iera Odos�� 75, Athens��

������� �����g�� fix��g ��������� ������� ���� ���� ��������� ���� ���� �������� 
w��� ��� M��� W����w����� ��MW�� �� ��� ���������� g��up �� G������ ���� �g-
���u��u��� M���������g� �� �U�. ������ �� ��� ����� ������ ���������� ��� �� ����� 
������� ������g������ �� ����������� w�� �������fi��� �� Azoto�acter v�ne�and��. �u����� 
�������� ������ �� ��� 16� ���� g��� �u��������� ��qu���� ���fi����� ���� 
������ � �� ������� �������� �� Azoto�acter v�ne�and�� ������ ����.

��p��fi������ �� ��� g���� n�fH, vnfH ���� anfH ������g ��� γ �u�u��� �� M�- �- 
���� ��- �����g����� ���p�������� ���� ���w��� ��g� ������g� �89��8-98��1%���� 
w��� ��� ���p������ g���� ���� ����. � 1500 �p ���g���� w�� ���� ��p��-
fi��� w���� �������� ��� a�gA, a�gF, a�gJ �� ��� ��g���� ����� g��� ���p��x ���� 
���w��� 98��7% ������g� w��� ��� ���� g������ ��g���. ��g����� p������� 
��� ������������ ��p������ p����u����� �� Α. v�ne�and�� ������ � ��� �� u���� ��� 
����� p����u�����. �� ������������ w� ��u������ ��� p������� ���� �xp������� �� ��� 
β-k����������� ��u���g ��������� g��w��. 

Azoto�acter v�ne�and�� ������ � w�� ���� �� g��w ���� fix �����g�� w��� �MW 
w�� u���� �� � g��w�� �����u�. ��� ������� �� ������ � �� g��w ���� fix �����g�� 
�� �MW �� w��� �� ��� ��p����� ����u��� ��� ��x�� �������� �� ��� �MW �� p����� 
���� p����u�� p��������������� ���� g��w�� ������� w��� g��w��g �� �MW w�� 
�������g�����.

��� ������� �� ������ �� �����x��� �MW w��� �� �u����� �������g����� ���� ��p����� 
w��� �� p������ �� g���� ��������� �� p������� ���g���������.

Key	words:	n�trogen fix�ng �acter�a, O�� M��e Was��tewaters�� (OMW), Azoto�acter v�ne�and�� 
s��tra�n A

βιομΕΤΑΤΡοΠΗ ΤΗΣ λιΓνινοΚΥΤΤΑΡινοΥΧοΥ βιομΑζΑΣ ΣΕ 
ΠΡοϊονΤΑ ΥΨΗλΗΣ ΠΡοΣΤιθΕμΕνΗΣ ΑΞιΑΣ

Παύλος Χριστακόπουλος, Πέτρος Καταπόδης, Ευάγγελος Τόπακας, Χριστίνα 
βαβειάδη, Χαρίλαος Ξηρός, μαρία μουκούλη, μαρία Δημαρόγκονα, 

Ελισσάβετ Κούρτογλου
BIOtechMASS Un�t, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσό-

βιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 
URL: www.chemeng.ntua.gr/��otechmas��s��

Τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτών αποτελούν το πλουσιότερο απόθεμα ορ-
γανικού άνθρακα στη βιόσφαιρα αγγίζοντας τους 1011 μετρικούς τόνους λι-
γνινοκυτταρινούχου βιομάζας ετησίως. Τα τοιχώματα αυτά συγκροτούν ένα 
σπουδαίο βιομηχανικό υπόστρωμα ενώ τα μικροβιακά ένζυμα που δρουν στο 
υπόστρωμα αυτό�� χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών�� στη 
χαρτοβιομηχανία καθώς και στη βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών. Κα-
θώς το ενεργειακό περιεχόμενο της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας είναι ισο-
δύναμο με 640 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου�� η εφαρμογή των ενζύμων 
αυτών στον τομέα παραγωγής ενέργειας είναι πολύ σημαντική.

Η ερευνά μας που σχετίζεται με την βιομετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου 
βιομάζας περιλαμβάνει τρείς κύριους τομείς:

α�� Την παραγωγή λιγνινοκυτταρινολυτικών ενζύμων απο μεσόφιλους και θερ-
μόφιλους μύκητες με καλλιέργειες διαλείποντος έργου και στερεάς κατά-
στασης καθώς και την ανίχνευση γονιδίων που εκφράζουν τις παραπάνω 
ενζυμικές ενεργότητες από τα γονιδιώματα μεσόφιλων και θερμόφιλων μι-
κροοργανισμών.

β�� Την ενζυμική παραγωγή βιολογικά ενεργών ενώσεων�� πρεβιοτικών και αντι-
οξειδωτικών όπως είναι οι ουδέτεροι και οι όξινοι ολιγοσακχαρίτες�� οι φε-
ρουλοποιημένοι ξυλοολιγοσακχαρίτες�� φαινολικές ενώσεις και φαινολικοί 
σακχαρο-εστέρες απο σάκχαρα και μονομερή που προέρχονται από λιγνι-
νοκυτταρινούχες πρώτες ύλες.

γ�� Παραγωγή βιοαιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα αγροτοβιομηχανικά πα-
ραπροϊόντα χρησιμοποιώντας το ενοποιημένο σύστημα του Fus��ar�um oxy-
s��porum. 
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��� p���� ���� w��� ��p������� ��� ���� ��u������ ��������� �� ��g���� ������ 
�� ��� ����p���� w��� 1011 ���� ��������z��� ���u����. ��� p���� ���� w��� ��p��-
����� �� ��p������ ����u������ �u������� ���� ��������� ��z���� ���� �����k ���� 
���p����� ���u��u�� ��� w������ u���� �� ��� ������� ������g���� p�p�� ���� pu�p�� 
���� ������g��� ��������� w���� ��� p�������� u������ �� ����� ��z���� �� ��� ��-
��g� ����u���� ���� ���������� ����g� ������� �� �ug��� ��������� ���u���� ���� 
p���� ���� w��� ���g��������� �� �qu������� �� 640 ������� ������� �� ����� �� ��g��fi-
����. 

�u� �������� ���p������� ����� ��j�� ��p��� ���u����g �� ���ff����� ��p�� �� ���-
����������: 

 ��� �����u����� �� ���� w���-���g������g ����������� �� ����p����� ���� ������p���-
�� �u�g� �� �u����g��� ���� ������-����� �u���������� ���� �������p���� �� ����� 
��z���� ��� ��� ����������� �� ������������� ���g�/p��������������� �� ����-

���� ��� �����������g ����� ��z��� ���������� �� ��������g/g����� �����g 
�� ����p����� ���� ������p����� ��g������.

��� ���z������ p����u����� �� �����g���� ������ ���p�u������ p��������� ���� 
�����x������� �u�� �� ��u���� ���� ������� x������g��������������� ���u���� x��-
��g��������������� p�������� ���� p������� �ug�� ������ p����u���� ���� �ug��� 
���� ���p������ ��������� ���� ��g������u����� ��w ��������� k��w� �� ���� 
��g������u����� ���g������g qu�������.

��� �����u����� �� ���������� ���� ��g������u����� �g������u������ w����� u���g 
��� Fus��ar�um oxys��porum �������������� ������. 
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The Laboratory of Dairy Research started in 1986 the first systematic survey of the “wild” 

Greek food microbiota. Main objective was to investigate and maintain in the form of a 

collection, the foods’ microbial diversity in Greece. Today, the collection ACA-DC 

comprises of 845 holdings, which derive from traditional fermented food products. All strains 

are preserved as frozen and/or freeze-dried cultures. For the identification of strains, 

phenotypic methods and physiological tests, along with the SDS-PAGE analysis of whole cell 

proteins are applied. When necessary, molecular techniques like the species-specific PCR and 

the RAPD-PCR analyses are incorporated in the identification scheme. Strains are screened 

for technologically interesting biochemical properties and production of secondary 

metabolites, such as flavor compounds and biogenic amines. The technological performance 

of selected bacteria and yeast strains is assessed in experimental food fermentations and food 

production. Recently we focus on the probiotic potential of lactic acid bacteria. Strains are 

evaluated for their potential to survive passage through the human GI tract. They are also 

examined for possessing pathogenicity traits, such as antibiotic resistance, haemolysis etc. 

Furthermore, their antimicrobial activity against pathogens is examined both “in vitro” and 

“in vivo”. Finally, we are interested in stress responses of lactic acid bacteria with respect to 

their application in food processing. Detailed strain information is stored in a friendly 

database. 
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Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α. ξεκίνησε το 1986 την πρώτη συστηματική 

καταγραφή της «άγριας» μικροχλωρίδας Ελληνικών τροφίμων. Κύριος σκοπός είναι να 

μελετηθεί και να διατηρηθεί υπό μορφή συλλογής η μικροβιακή ποικιλότητα των Ελληνικών 

προϊόντων ζύμωσης. Σήμερα η συλλογή με το ακρωνύμιο ACA-DC περιλαμβάνει 845 

στελέχη, τα οποία προέρχονται από παραδοσιακά προϊόντα ζύμωσης. Όλα τα στελέχη 

συντηρούνται υπό κατεψυγμένη ή/και λυοφιλιωμένη μορφή. Για την ταυτοποίηση των 

στελεχών εφαρμόζονται φαινοτυπικές μέθοδοι και φυσιολογικές δοκιμές, σε συνδυασμό με 

την SDS-PAGE ανάλυση των κυτταρικών πρωτεϊνών. Όπου κρίνεται αναγκαίο 

περιλαμβάνονται στο σχήμα ταυτοποίησης μοριακές τεχνικές, όπως η PCR ανάλυση (species-

specific και RAPD). Tα στελέχη μελετώνται ως προς τεχνολογικά ενδιαφέρουσες βιοχημικές 

ιδιότητες και παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών, όπως αρωματικά συστατικά και 

βιογενείς αμίνες. Εκτιμάται η τεχνολογική απόδοση επιλεγμένων βακτηρίων και ζυμών, τόσο 

σε πειράματα προσομοίωσης σε ζυμωτήρα, όσο και σε πραγματικές συνθήκες παρασκευής 

τροφίμων. Tα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες προβιοτικές 

ιδιότητες των βακτηρίων. Αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να επιβιώνουν στις 

συνθήκες του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος, καθώς και ως προς την αντιμικροβιακή 

τους δράση έναντι παθογόνων μικροοργανισμών in vitro και in vivo. Μελετώνται επίσης ως 

προς το αν διαθέτουν χαρακτηριστικά παθογένειας (ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, 

αιμόλυση κ.α.). Μας ενδιαφέρει τέλος, η φυσιολογία των βακτηρίων κάτω από συνθήκες 

στρες, όπως αυτές απαντώνται κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Λεπτομερείς 

πληροφορίες για κάθε στέλεχος καταχωρούνται σε μία φιλική για το χρήστη βάση 

δεδομένων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συλλογή, Οξυγαλακτικά βακτήρια, Ζύμες 

 

 

 



Αξιοποίηση βαγάσσης σόργου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 
 από το μύκητα Neurospora crassa 

 
Ι. Δόγαρης, Σ. Καραπάτη, Ε. Αμούργη, Δ. Μαμμά, Ε. Καλογερής, Δ. Κέκος* 

 
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών,  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15780, Αθήνα 
*e-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

 
 

Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της παραγωγής βιοαιθανόλης από τη 

βαγάσση σόργου, η οποία αποτελεί το στερεό υπόλειμμα που απομένει μετά την 

εκχύλιση των υδατοδιαλυτών σακχάρων από το γλυκύ σόργο. Η αποτελεσματική 

αξιοποίηση του συγκεκριμένου υποστρώματος, που αντιπροσωπεύει περίπου το 30% 

του νωπού βάρους του ενεργειακού φυτού, είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της 

οικονομικότητας της διεργασίας παραγωγής βιοαιθανόλης από γλυκύ σόργο. 

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι η βαγάσση σόργου αποτελεί μία πηγή πλούσια σε 

κυτταρίνη (40.4%) και ημικυτταρίνη (35.5%). Η in vitro υδρόλυση του υλικού από το 

ενζυμικό σύστημα του αιθανολοπαραγωγού μύκητα Neurospora crassa DSM 112, 

οδήγησε σε μερικό αποπολυμερισμό των πολυσακχαριτών. Η αποικοδόμηση της 

κυτταρίνης και την ημικυτταρίνης ανήλθε σε ποσοστά 14.7% και 14.1%, αντίστοιχα. 

Η ανάλυση των παραγόμενων μονο- και δι- σακχαριτών με Χρωματογραφία 

Ανταλλαγής Ανιόντων Υψηλής Απόδοσης (High Performance Anion Exchange 

Chromatography) ανέδειξε ως κύρια προϊόντα την ξυλοβιόζη και τη γλυκόζη. 

Η μικροβιακή μετατροπή του υποστρώματος οδήγησε σε παραγωγή αιθανόλης με 

μέγιστη συγκέντρωση 3.7 g l-1, που αντιστοιχεί σε απόδοση 4.7 g προϊόντος ανά 100 

g υποστρώματος. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις άλλων μεταβολιτών (οξικού οξέος, 

γλυκερόλης) απέδειξαν την ικανότητα περιορισμού των παραπροϊόντων από το 

μικροοργανισμό. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων ξυλιτόλης και ξυλοβιόζης 

κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης επιβεβαίωσε εγγενείς αδυναμίες του 

μικροβιακού συστήματος, που σχετίζονται με την ανισορροπία του οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού κατά το μεταβολισμό της ξυλόζης, και με τα χαμηλά επίπεδα ενζυμικής 

ενεργότητας β-ξυλοζιδάσης, αντίστοιχα.  
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The main objective of this study was to investigate the production of bioethanol 

from sorghum bagasse, the solid residue obtained after extraction of water-soluble 

carbohydrates from sweet sorghum. Effective incorporation of this valuable by-

product, comprising 30% of this energy crops (wet basis), into the sweet sorghum-to-

ethanol bioconversion process would greatly improve its financial perspective.  

Analysis of sorghum bagasse constituents showed that the substrate is rich in 

cellulose (40.4%) and hemicellulose (35.5%). Hydrolysis of the material in vitro by 

the enzymatic lignocellulolytic system of a natural ethanol producer fungus, 

Neurospora crassa DSM 112, resulted in partial depolymerization of polysaccharides. 

Cellulose and hemicellulose decomposition was 14.7% and 14.1%, respectively. 

Determination of mono- and di- saccharides by High Performance Anion Exchange 

Chromatography revealed that xylobiose and glucose were the main products. 

The concentration of ethanol produced by fungal cells was as high as 3.7 g l-1, 

corresponding to a yield that equals 4.7 g of product per 100 g of substrate. Using the 

specific microorganism prevented extended generation of by-products, which was 

reflected in low concentrations of other metabolites (acetic acid, glycerol). 

Determination of xylitol and xylobiose concentrations, confirmed the weaknesses of 

this microbial system with regard to an imbalanced redox potential formed during 

xylose metabolism, and low β-xylosidase activities, respectively. 
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Η εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη της βιοαποικοδόμησης  νιτροαρωματικών 

ενώσεων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

και αποτελούν πολύ τοξικούς ρύπους. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα 

βρέθηκε ότι το βακτήριο P. putida DSM 12448 μπορεί να αποικοδομήσει την p-

νιτροφαινόλη (pNP) σε συγκεντρώσεις μέχρι και 675 mg.l-1, τιμή η οποία είναι η 

μέγιστη που έχει αναφερθεί για αποικοδόμηση της τοξικής αυτής ουσίας σε διεργασία 

διαλείποντος έργου. Ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης (μmax) σε συγκέντρωση pNP ίση με 

86 mg.l-1 ήταν 0.304 h-1, ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε αύξηση 

του ρυθμού αποικοδόμησης της pNP σε συνδυασμό με ανάσχεση του ρυθμού 

ανάπτυξης του βακτηρίου. Η χρονική διάρκεια της λανθάνουσας φάσης βρέθηκε ότι 

συνδέεται με εκθετική σχέση με την αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος, 

αποτέλεσμα που συμφωνεί με θνησιμότητα των κυττάρων ανάλογη της 

συγκέντρωσης του τοξικού ρύπου και έναρξη της αποικοδόμησής του μετά τη 

δημιουργία μιας κρίσιμης συγκέντρωσης βιομάζας. 

Κατά τη μελέτη της επίδρασης της πηγής αζώτου στη βιοαποικοδόμηση της 

pNP, ο υψηλότερος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης παρατηρήθηκε όταν στο μέσο 

προστέθηκε εκχύλισμα ζύμης, ενώ η μικρότερη χρονική διάρκεια της λανθάνουσας 

φάσης όταν χρησιμοποιήθηκε χλωριούχο αμμώνιο. Η αφαίρεση της πηγής αζώτου 

από το μέσο οδήγησε σε αρκετά μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης (0.176 h-1). Η τελική 

συγκέντρωση των νιτρωδών ιόντων που απελευθερώνονται κατά την πλήρη 

αποικοδόμηση της pNP από το βακτήριο P. putida DSM 12448 είναι μικρή. Το 

αποτέλεσμα είναι συμβατό με εκτεταμένη αφομοίωσή τους από το βακτήριο ως πηγή 

αζώτου, γεγονός σημαντικό για την πρόληψη της παραγωγής δευτερογενών ρύπων 

από την αποικοδόμηση νιτροαρωματικών ενώσεων. 
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The aim of the present work was the microbial degradation of nitroaromatic 

compounds which are important contaminants of the environment, mainly of 

anthropogenic origin. Based on experimental results, P. putida DSM 12448 was able 

to degrade p-nitrophenol (pNP) at concentrations as high as 675 mg.l-1, which is the 

maximum value reported for batch biodegradation of this xenobiotic. The highest 

value of maximum specific growth rate (0.304 h-1) was observed at 86 mg.l-1 pNP 

concentration, while application of higher concentrations resulted in improved 

degradation rates. An exponential relationship between the duration of the lag phase 

and substrate concentration was disclosed. This complies with mortality of cells that is 

proportional to pNP concentration and requirement for a critical biomass 

concentration before degradation begins.   

The type of nitrogen source had a significant effect on microbial growth and 

pNP degradation; the highest growth rate was observed with yeast extract, while 

supplementation of the medium with ammonium chloride was associated with a 

shorter lag phase. In the absence of additional nitrogen sources, bacterial growth was 

retarded (μmax= 0.176 h-1). The final concentration of the nitrites released from 

complete degradation of pNP by P. putida DSM 12448 was very low. This is in 

accordance with extended assimilation of nitrites by bacterial cells, which is very 

important when considering minimization of secondary toxic compounds during 

decomposition of nitroaromatics. 
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Ταχεία ανίχνευση της αλλοίωσης βόειου κρέατος µε την  τεχνική 

Φασµατοσκοπίας Υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FT-IR) 
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H αλλοίωση του κρέατος είναι ένα οικολογικό φαινόµενο, που αποδίδεται σχεδόν 
ολοκληρωτικά, στην µικροβιακή δραστηριότητα. Μέχρι τώρα  περισσότερες  από 50 
διαφορετικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την ποιοτική και κυρίως ποιοτική καταγραφή 
της αλλοίωσης. Βασικά προβλήµατα αυτών των µεθόδων τεχνικών είναι τα ετεροχρονισµένα 
αποτελέσµατα, οι χρονοβόρες διαδικασίες κτλ.  Προβάλλεται λοιπόν η ανάγκη καθιέρωσης 
νέων γρήγορων µεθόδων/τεχνικών που θα επιτρέπουν τον άµεσο και σχετικά ακριβή 
προσδιορισµό της αλλοίωσης του κρέατος.  
Η φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (Fourier Transform Infrared 
spectroscopy – FT-IR) είναι µια ταχεία αναλυτική τεχνική, κατά την οποία το δείγµα δεν 
καταστρέφεται, µε αξιοσηµείωτη εν δυνάµει εφαρµογή στις βιοµηχανίες τροφίµων. Η τεχνική 
FT-IR έχει εξεταστεί σε διάφορα είδη κρέατος και πρόσφατες µελέτες συσχετίζουν τη 
µικροβιακή αλλοίωση ιστών κρέατος µε τις βιοχηµικές αλλαγές στο υπόστρωµά του κατά τη 
συντήρησή του σε συνθήκες περιβάλλοντος.  
Σε αυτή τη µελέτη φιλέτα βόειου κρέατος συντηρήθηκαν υπό αερόβιες συνθήκες σε πέντε 
διαφορετικές θερµοκρασίες (0, 5, 10, 15 και 20°C) και οι µικροβιολογικές αναλύσεις (Ολική 
µικροβιακή χλωρίδα) πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα µε τις φασµατοσκοπικές αναλύσεις 
FT-IR, τον οργανοληπτικό έλεγχο και τις µετρήσεις του pH. Τα φασµατικά δεδοµένα που 
συλλέχθηκαν από το FT-IR αναλύθηκαν µε την τεχνική της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών 
(Principal Component Analysis - PCA), µειώνοντας τον όγκο των δεδοµένων και στη 
συνέχεια οι επιλεγµένες µεταβλητές (κυµαταριθµοί) αναλύθηκαν ακολούθως σε µία δεύτερη 
PCA. Οι τελευταίες µεταβλητές που προέκυψαν αναλύθηκαν µε την τεχνική της  
Παραγοντικής ∆ιακριτικής Ανάλυσης (Factorial Discriminant Analysis - FDA) µε σκοπό την 
ποιοτική πρόβλεψη της αλλοίωσης ενός δείγµατος που είχε προηγουµένως χαρακτηρισθεί ως 
Φρέσκο (Φ), Σχετικά Φρέσκο (ΣΦ) ή Αλλοιωµένο (Α). Αντίστοιχη ανάλυση 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την ποιοτική πρόβλεψη της θερµοκρασίας που συντηρήθηκε 
κάθε δείγµα. 
Η στατιστική ανάλυση (FDA) έδειξε σωστή κατηγοριοποίηση του 98.68% των δειγµάτων σε 
σχέση µε την αλλοίωση τους (Φ, ΣΦ, Α) και 93.42% σε σχέση µε τη θερµοκρασία που 
συντηρήθηκαν. Τα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν καλή συσχέτιση της οργανοληπτικής 
ανίχνευσης της αλλοίωσης και της παρουσίας των χηµικών µεταβολιτών κατά την αλλοίωση 
όπως και της διαφορετικότητας µεταβολικού προφίλ ανάλογα µε τη θερµοκρασία που 
συντηρήθηκε το δείγµα, σύµφωνα µε το FT-IR. Από την άλλη πλευρά, η οργανοληπτική 
ανίχνευση της αλλοίωσης δε συσχετιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις µε το ίδιο µικροβιακό 
φορτίο το οποίο κατά την πρώτη ανίχνευση σηµείων αλλοίωσης (κρέας Σχετικά Φρέσκο), 
αυξανόταν µε τη θερµοκρασία  (π.χ.  4.01 cfu cm-2 για τους 0°C και 7.17 cfu cm-2 για τους 
20°C).  
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Quality is generally a subjective and sometimes elusive term.  Freshness οf meat muscles are 
generally considered the most important contributors to quality.  It is therefore crucial to have 
valid methods to monitor freshness and quality.  Indeed, methods should be valid for 
application by industry and consumers in order to obtain reliable information on freshness 
status when merchandizing and purchasing products.  Fourier Transform Infrared (FT-IR) 
spectroscopy is rapid, non-destructive analytical technique with considerable potential for 
application in the food and related industries. FT-IR has been tested for several muscle food 
analyses and recent studies on meat tissues, stored in ambient temperature, correlate microbial 
spoilage of meat with biochemical changes within the meat substrate. 
Beef fillets were stored aerobically in five different temperatures (0, 5, 10, 15 and 20˚C) and 
the microbiological analysis (Total Viable Counts) was performed in parallel with FT-IR 
analysis, pH measurements and sensory analysis. The spectral data collected from the FT-IR 
were subjected to a principal component analysis (PCA) to investigate differences between 
samples and thus reduce the size of the data set. A second PCA with the selected variables 
(wavenumbers) revealed the Principal Components (PCs) that significantly contributed to the 
variance of the data set. These PCs were further subjected to factorial discriminant analysis 
(FDA) in order to predict the quality of a sample that was pre-characterized as Fresh (F), 
Semifresh (SF) or Spoiled (S) from the sensory analysis. A corresponding procedure was 
followed in order to predict qualitatively predict the storage temperature of a sample. 
The FDA exhibited a correct classification of 98.68% of the samples regarding their spoilage 
status (F, SF, S) and 93.42% regarding their storage temperature. These data reveal a good 
correlation between the sensory detection of the spoilage status and that of the chemical 
metabolites during spoilage accordingly to the storage temperature, as detected from the FT-
IR. On the other hand, sensory evaluation of the spoilage was not always correlated with the 
same microbial load at the time of the first sensorial detection of spoilage (meat characterized 
as SF) which was increased with the temperature (e.g 4.01 cfu cm-2 for 0˚C and 7.17 cfu cm-2 

for 20˚C). 
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Τα γαλακτικά βακτήρια (Lactic Acid Bacteria- LAB) είναι µια οµάδα µικροοργανισµών 

που εµπλέκεται στην αλλοίωση του νωπού κρέατος κρέατος που συντηρείται  µε τις 

λεγόµενες νέες τεχνολογίες όπως είναι οι τροποποιηµένες ατµόσφαιρες, µια συσκευασία που 

εχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσµατική στην αύξηση του χρόνου ζωής του κρέατος.  Συχνά 

στις συσκευασίες αυτές αποτελεί την κυρίαρχη αλλοιογόνο χλωρίδα .  

Για να εξετάσουµε την επίδραση της συσκευασίας και της θερµοκρασίας στην 

επιβίωση των LAB κατά την αλλοίωση µοσχαρίσιου κρέατος, κιµάς συντηρήθηκε στους 0, 5, 

10 και 15°C υπό αερόβιες συνθήκες  και σε συσκευασία µε σύσταση 40% CO2 - 30% O2 - 

30% N2. Για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισµό του πληθυσµού των γαλακτικών βακτηρίων 

που επιβιώνουν κατά την συντήρηση του µοσχαρίσιου κιµά, χρησιµοποιήθηκαν  µέθοδοι 

όπως η ηλεκτροφόριση εναλλασσόµενου πεδίου (PFGE) και η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης (PCR).  

Η PFGE έδειξε ότι διαφορετικά είδη LAB επικρατούν στις διάφορες συνθήκες 

συντήρησης παρολό που παρατηρούνται όµοιοι πληθυσµοί, ενώ µια µεγαλύτερη 

παραλλακτικότητα στα είδη εµφανίζεται στις µικρότερες θερµοκρασίες και στην συσκευασία 

µε τροποποιηµενη ατµόσφαιρα. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι 

πληθυσµοί µόνο ως αριθµήσεις δεν είναι ικανοί να αποδώσουν την επίδραση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών στην σύνθεση της αλλοιογόνου χλωρίδα και ακολούθως την 

αλλοίωση. Συµπερασµατικά, η γνώση των ειδών της ειδικής αλλοιογόνου χλωρίδας που 

επικρατούν µπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη – επίλυση των προβληµάτων που αφορούν 

στην διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά την εµπορία του κρέατος.  
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The influence of package and storage temperature of meat on lactic acid bacteria 
population 
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Lactic acid bacteria (LAB) are members of the microbial association that can 

contribute in the meat spoilage while their role in meat stored under modified atmosphere 

(MA) is detrimental, despite the fact that MA packaging system has been proved to be very 

effective in extending shelf life of meat. 

In order to exploit the influence of package and storage temperature on LAB 

population during storage of minced beef, minced beef was stored at 0, 5, 10 and 15°C 

aerobically and in a package consisted of 40% CO2-30% O2-30% N2. Molecular methods like 

pulse field gel electrophoresis (PFGE) and polymerase chain reaction (PCR) were used to 

identify and distinguish LAB community that developed the minced beef spoilage.  

PFGE identification demonstrated that the fluctuations of the LAB populations were 

depended on the packaging conditions (package, temperature), although similar viable counts 

were found.  Also, the diversity in genera seemed to increase in lower temperatures and in 

mince stored under MAP. These findings strengthen the position that the viable counts alone 

may be not enough to highlight the shifts of the bacterial communities according to 

environmental changes and consequently, the spoilage. The assessment of microbial species 

dominating in meat spoilage will be fundamental for unearthing – improving the weak link of 

the chill chain for chilled meat products.  
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Η αερόβια συσκευασία του νωπού κρέατος µε φιλµ χαµηλής διαπερατότητας 

οδηγεί στην ανάπτυξη τροποποιηµένης ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της 

συντήρησης λόγω της µικροβιακής αναπνοής  
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Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η µεταβολή της µικροβιακής αλληλουχίας σε δείγµατα 
χοιρινού κιµά σε τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες συντήρησης 0, 5, 10 και 15o C. 
∆είγµατα χοιρινού κιµά (100g) συσκευάστηκαν µε δύο διαφορετικά πλαστικά φιλµ: α) µε ένα 
κοινό φιλµ Υψηλής ∆ιαπερατότητας (Υ∆) και β) µε ένα φιλµ Χαµηλής ∆ιαπερατότητας 
(Χ∆). Η µεταβολική δραστηριότητα των µικροοργανισµών και η χρήση του φιλµ Χ∆ 
οδήγησαν στην δηµιουργία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας µέσα στη συσκευασία κατά την 
διάρκεια της συντήρησης.  Η συγκέντρωση του Ο2 στα δείγµατα που ήταν αποθηκευµένα 
στους 0o C µειώθηκε από 18,7% σε 7% (µετά από 15 ηµέρες αποθήκευσης) στις 
συσκευασίες, µε φιλµ Χ∆ ενώ το CO2 αυξήθηκε από 3% σε 10% αντίστοιχα. Αντιθέτως στις 
συσκευασίες µε το Υ∆ πλαστικό φιλµ δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφορά. Η 
ανάπτυξη της τροποποιηµένης ατµόσφαιρας στις συσκευασίες µε το Χ∆ φιλµ οδήγησε σε 
σηµαντική αναστολή της ανάπτυξης των pseudomonads η οποία ήταν περισσότερο εµφανής 
στις χαµηλές θερµοκρασίες συντήρησης. Για παράδειγµα, κατά την διάρκεια συντήρησης 
στους 0o C ο ρυθµός ανάπτυξης των Pseudomonads στα δείγµατα που ήταν συσκευασµένα 
στο Χ∆ φιλµ µειώθηκε κατά 48,7% σε σχέση µε το Υ∆ φιλµ ενώ στους 10o C η αντίστοιχη 
µείωση ήταν 13,7%. Επίσης το Χ∆ φιλµ επηρέασε σε µικρότερο βαθµό την ανάπτυξη του 
Brochothrix thermosphacta. Η επίδραση της θερµοκρασίας συντήρησης στον ρυθµό 
ανάπτυξης των Pseudomonads και του Brochothrix thermosphacta στα δείγµατα χοιρινού 
κιµά στα δυο διαφορετικά φιλµ συσχετίστηκαν µε βάση την εξίσωση του Arrhenius. Η 
ενέργεια ενεργοποίησης και για τα δυο βακτήρια ήταν µεγαλύτερη στο Χ∆ φιλµ. Αυτό 
µπορεί να οφείλετε στην αύξηση της ανασταλτικής δράσης της τροποποιηµένης ατµόσφαιρας 
στις χαµηλές θερµοκρασίες. Η εξίσωση του Arrhenius χρησιµοποιήθηκε και για τον 
προσδιορισµό του χρόνου που απαιτείται ώστε τα δυο βακτήρια να φτάσουν σε πληθυσµό το 
107 CFU/g. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όταν το Χ∆ φιλµ συνδυάζεται µε χαµηλές 
θερµοκρασίες συντήρησης ο χρόνος µέχρι την στιγµή της µικροβιακής αλλοίωσης του 
προϊόντος µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το Υ∆ φιλµ. 
 
Λέξεις κλειδιά: διαπερατότητα, κρέας, µικροβιακή αναπνοή, τροποποιηµένη ατµόσφαιρα, 
φιλµ  
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The changes in microbial flora of minced pork during aerobic storage at 0, 5, 10 and 
15o C were studied. Minced pork samples (100 g) were packed using two types of 
packaging films a) a common food film with high permeability (HPF) and b) a film 
with low permeability (LPF). The respiratory activity of meat microflora and the use 
of a LPF resulted in a modified atmosphere in the package headspace developed 
during storage. Oxygen concentration decreased from 18.7% (after packaging) to 7% 
(after 15 days of storage) in packages with LPF, stored at 0o C, while CO2 increased 
from 3% to 10.5%, respectively. On the contrary, no significant atmosphere changes 
were observed during storage of HPF packages. The self-developed modified 
atmosphere in LPF packages resulted in a significant inhibition of pseudomonad 
growth which was more pronounced at low storage temperatures. For example, during 
storage at 0 oC, the growth rate of pseudomonads in meat packed with LPF was 
reduced by 48.7% compared to HPF. At 10 oC the latter reduction decreased to 
13.7%. LPF packaging was also found to inhibit growth of Brochothrix thermospacta 
but this inhibition was weaker compared to pseudomonads. The effect of storage 
temperature on the growth rate of pseudomonads and B. thermospacta in minced pork 
packed with the different films was modeled using an Arrhenius equation. For both 
bacteria, the activation energy was higher for LPF packaging. This can be attributed 
to the increased inhibitory effect of the modified atmosphere at lower storage 
temperature.  The Arrhenius model was further used to evaluate the effect of 
temperature on the time required by the two bacteria to reach a spoilage level of 107 
cfu/g. The results showed that when LPF packaging is combined with effective 
temperature control the time-to-spoilage can be significantly extended compared to 
HPF packaging. 
 
Keywords: film, meat, microbial respiratory, modified atmosphere package, MAP, 
permeability  
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Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην µετα-γενοµική εποχή έχουν εφοδιάσει τον 
ερευνητή µε µια πληθώρα «εργαλείων» για µεγάλης κλίµακας, εις βάθος αναλύσεις 
των διαφόρων βιολογικών συστηµάτων. Προσεγγίσεις όπως τα proteomics και τα 
transcriptomics έχουν καθιερωθεί πλέον σε πολλά ερευνητικά εργαστήρια µε σκοπό 
την άντληση εκείνων των πληροφοριών, σε µοριακό επίπεδο, οι οποίες δικαιολογούν 
συγκεκριµένους φαινότυπους. Επιπλέον, είναι φανερή πλέον η στροφή της έρευνας 
προς τον σχετικά καινούριο κλάδο των Systems Biology στον οποίο το κάθε ζήτηµα, 
ο κάθε προβληµατισµός εξετάζεται σφαιρικά µέσα στα πλαίσια του συστήµατος το 
οποίο µελετά ο ερευνητής. Η χρήση των –omics προσεγγίσεων σε αυτή την 
περίπτωση είναι καταλυτικής σηµασίας, καθώς µας παρέχουν µια συνολική εικόνα 
των µορίων προς ανάλυση, δηλαδή των πρωτεϊνών στα proteomics, των mRNAs στα 
transcriptomics κ.ο.κ. Στο Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων του ΓΠΑ έχει 
σχεδιαστεί µια στρατηγική όπου µε αυτές τις προσεγγίσεις θα επιχειρήσουµε να 
µελετηθεί  το µοριακό υπόβαθρο φαινοµένων µε ιδιαίτερη σηµασία στη 
µικροβιολογία του κρέατος. Συγκεκριµένα, τα φαινόµενα αυτά περιλαµβάνουν: (α) τη 
δηµιουργία βιοϋµενίων και το ρόλο τους στην επιµόλυνση βιοµηχανικών επιφανειών, 
(β) την επίδραση σε µοριακό επίπεδο των διαφόρων καταπονήσεων (stresses) αλλά 
και γενικότερα παρεµβάσεων (interventions) τις οποίες θα υποστεί ένας 
µικροοργανισµός είτε κατά τη διάρκεια της συσκευασίας του κρέατος και των 
προϊόντων του  και (γ) την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των µικροοργανισµών 
µεταξύ τους µέσω της έννοιας της ‘απαρτίας των αισθήσεων’ ή του “quorum 
sensing”. Κάθε παρέµβαση στον µικροοργανισµό και/ ή στο σύστηµα που µελετάµε 
θα έχει µια επίδραση σε µοριακό επίπεδο η οποία πιθανότατα θα εκφραστεί και στον 
φαινότυπο. Έτσι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  οι συγκριτικές proteomics και 
transcriptomics προσεγγίσεις δύνανται να αναδείξουν τις µοριακές διαφορές που 
προκύπτουν µεταξύ διαφορετικών µεταχειρίσεων του δείγµατος τόσο σε ποιοτικό όσο 
και σε ποσοτικό επίπεδο. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται για πρώτη φορά  
αποτελέσµατα από µια σειρά πειραµάτων στα οποία χρησιµοποιήσαµε την 
δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση, το βασικό εργαλείο στα proteomics, για να αναλύσουµε 
το σύνολο των πρωτεϊνών (πρωτέοµα) από .κύτταρα που έχουν ή δεν έχουν υποστεί  
παρεµβάσεις, δηλαδή εφαρµογή συνθηκών, που είναι διαφορετικές από τις  συνήθεις 
τους οικολογικές στρατηγικές που ακολουθούν.      
 
Λέξεις κλειδιά: 2-DE, αίσθηση απαρτίας, βιοϋµένια, δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση, 
πρωτεοµική, stress, intervention, -omics 
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The rapid technological advances achieved in the post-genomic era have provided the 
researcher with a great number of molecular “tools” for high-throughput and in-depth 
analyses of biological systems. Approaches such as proteomics and transcriptomics 
are now routinely being applied in many research laboratories with the aim to reveal 
the molecular basis underlying specific phenotypes. Moreover, it is now obvious that 
research is turning towards the upcoming field of Systems Biology in which, every 
question or problem is being examined in a more global manner within the frames of 
the biological system being studied. The use of –omics approaches in this case is 
particularly important, as these techniques can provide us with a global overview of 
the molecules being analyzed, i.e. proteins in proteomics, mRNAs in transcriptomics 
etc. In the Department of Food Science and Technology of the Agricultural University 
of Athens, a master plan has been developed which aims to utilize such techniques in 
order to reveal the molecular basis of particularly important phenomena in the 
microbiology of meat. Specifically, these phenomena include: (a) biofilm formation 
and their role in the contamination of industrial surfaces, (b) the effect, at the 
molecular level, of various stresses and interventions that a microorganism will go 
through during preparation and packaging of meat and its products, and (c) the 
communication and interaction between microorganisms in terms of “quorum 
sensing”. Every intervention applied to the microorganism and/ or the system being 
studied will have an effect at the molecular level that could possibly be expressed in 
the phenotype too. Therefore, in all cases mentioned above comparative proteomics 
and trancriptomics studies are potentially able to reveal those molecular differences 
that come up between different treatments of our sample, both qualitatively and 
quantitatively. In this present study, the results from a series of experiments are being 
presented, in which we have used the basic “tool” in proteomics two-dimensional 
electrophoresis (2-DE), to analyze total protein (proteome) from cells that have or not 
gone through interventions, i.e application of conditions that are different from their 
physiological ecological niche.   
 
 
Keywords: 2-DE, biofilm, intervention, proteomics, quorum sensing, two-dimensional 
electrophoresis, stress, -omics 
 



Συμβίωση: επιστημονική συνύπαρξη συγκλινουσών επιστημών (nano-Bio-Info-cOgni 

Science) για την συνεχή εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος κατά την 

διάρκεια της αποθήκευσης και διανομής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νυχά Γ-Ι.  

Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας 

Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855 

 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συμβίωση» συνεργάζονται 14 εταίροι από 6 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , τις Η.Π.Α. και τη Νέα Ζηλανδία με σκοπό  τη μελέτη της ασφάλειας 

και ποιότητας του κρέατος.  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση και η 

ποσοτική αξιολόγηση εύχρηστων χημικών, βιοχημικών και μοριακών δεικτών καθώς και ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας τους στον προσδιορισμό της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. 

Για την πραγματοποίηση των στόχων θα εφαρμοστεί ένα πολυτομεακό σύστημα ευρείας 

προσέγγισης βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες (βιοπληροφορική, νανο-τεχνολογία, 

μαθηματικά μοντέλα) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την ασφάλεια του κρέατος. Η 

γνώση αυτή θα μεταφραστεί σε πρακτικούς δείκτες και εύχρηστα μέσα προσδιορισμού της 

ασφάλειας και ποιότητας.   Στις βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται (i) 

η ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος αξιοπιστίας εύχρηστων χημικών/βιοχημικών μεθόδων (π.χ. βιο-

αισθητήρες, φθορισμός, FT-IR) και μοριακών μεθόδων (μικροσυστοιχίες DNA), (ii) η 

ανάπτυξη κατάλληλης λογισμικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και την ενοποίηση 

δεδομένων,  (iii) η εφαρμογή πολυπαραγοντικών στατιστικών μεθόδων και μηχανικής 

εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, γενετικοί αλγόριθμοι), (iv) η ενσωμάτωση 

των αισθητήρων και της πλατφόρμας πληροφοριών για την ανάπτυξη συστήματος 

αυτόματης μετατροπής δεδομένων που συλλέγονται από δείγματα σε «διάγνωση» της 

ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Το σχέδιο υλοποίησης των ανωτέρω στόχων 

οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες:  

1. Μικροβιακός χαρακτηρισμός και περιγραφή των κύριων μεταβολικών και μοριακών 

προτύπων των αλλοιογόνων βακτηρίων  

2. Ανάπτυξη εύχρηστου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και 

ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος 

3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την απλή, αποτελεσματική και οικονομική αξιολόγηση 

της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος στην βιομηχανία με την βοήθεια νέων 

δεικτών ποιότητας και ασφάλειας βασισμένων στην ανίχνευση μεταβολιτών από 

απλούς αισθητήρες, όπως καθορίζονται από φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό που 

διευκολύνει την πρακτική χρήση των αναπτυσσόμενων μεθόδων  

Παρέχοντας πρακτικούς δείκτες/ μέσα ανίχνευσης αλλά και  θεμελιώδη  γνώση  σε θέματα 

αλλοίωσης του κρέατος και των σχετιζόμενων κινδύνων το Πρόγραμμα θα ωφελήσει 

σημαντικά  την Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην 

εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας. 

Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια κρέατος, βιοπληροφορική, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYMBIOSIS, 

μαθηματικά μοντέλα, νανο-τεχνολογία, ποιότητα κρέατος  



Scientific sYnergisM of nano-Bio-Info-cOgni Science for an Integrated system to 

monitor meat quality and Safety during production, storage, and distribution in the EU 

Nychas, G-J. 

Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods, Agricultural University of Athens, Iera 

odos 75, Athens 11855 

The SYMBIOSIS-EU project will bring together 14 partners from 6 EU countries (plus one 

each from NZ and US) to study meat safety & quality. The overall aim is to identify and 

quantitatively evaluate practical and easy to use chemical, biochemical and molecular 

indices and establish their applicability as quality monitors for inspection of meat safety and 

quality. The project will apply a multidisciplinary system-wide approach relying on 

converging technologies (bioinformatics, nanotechnology, modelling) to obtain knowledge 

for meat safety that will be translated into simple devices and practical indicators of quality 

and safety. The main objectives are (i) to develop and/or validate easy to use 

chemical/biochemical methods (e.g. biosensors, fluorescence, FT-IR), molecular methods 

(DNA microarrays), (ii) to develop a suitable software platform for data sharing and 

integration, (iii) to apply multivariate statistical methods and machine learning (neural 

networks, fuzzy logic, genetic algorithms) to identify robust multiple compound quality 

indices, (iv) integration of the sensors and information platform and development of a 

system to automatically transform data acquired from a sample into a “diagnosis” of meat 

safety and quality. The project plan designed to meet these objectives comprises 3 pillars: 1 

Microbial status and major metabolomic and molecular profiling of spoilage bacteria 2 

Development of an easy to use integrated system to monitor meat safety and quality 3 

Development of protocols for simple, effective and cheap evaluation of meat quality and 

safety in industry, based on new indices of quality and safety relying on detection of 

metabolites by simple sensors, driven by user friendly software that facilitates practical use 

of the developed methods. The project will be of benefit to the EU meat industry, providing 

useful tools and fundamental knowledge of the spoilage and hazard. It will also impact on 

the research and informatics communities. 
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Kazachstania hellenica sp. nov., ένα νέο είδος ασκομύκητα από γλεύκη 

σταφυλιών της Αττικής 

Α.Α. Νησιώτου & Γ.-Ι.Ε. Νυχάς  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Ιερά οδός 75, 118 55, Αθήνα, τηλ./φαξ: 210 

5294693 

Περίληψη 

Η ανακάλυψη νέων ειδών συμβάλλει σημαντικά στην πληρέστερη κατανόηση των 

οικοσυστημάτων και των μηχανισμών που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους. Στο 

αμπελο-οινικό οικοσύστημα οι μικροοργανισμοί και ιδιαίτερα οι ζύμες 

διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην 

ποιότητα-ασφάλεια των οίνων. Με την εφαρμογή έμμεσων και άμεσων μοριακών 

μεθόδων ταυτοποίησης για την καταγραφή της ενδογενούς ζυμοχλωρίδας γλευκών 

από Ελληνικούς αμπελώνες (Nisiotou et al. 2007) ένα νέο είδος ασκομύκητα 

απομονώθηκε από την αλκοολική ζύμωση βοτρυωμένων γλευκών της Αττικής. Η 

φυλογενετική ανάλυση rDNA ακολουθιών (18S, 26S και 5.8S ITS) έδειξε ότι η ζύμη 

αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό είδος μέσα στο γένος Kazachstania σε στενή σχέση 

με τα είδη K. zonata και K. gamospora. Η περαιτέρω ανάλυση καρυότυπου και οι 

μορφολογικοί-φυσιολογικοί χαρακτήρες υποστηρίζουν την κατάταξη του 

ασκομύκητα σε ένα νέο είδος για το οποίο προτείνεται το όνομα Kazachstania 

hellenica sp. nov. Το νέο είδος είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του 

γλεύκους/οίνου και βρίσκεται σε ανταγωνιστικούς πληθυσμούς στα ενδιάμεσα και 

στα τελικά στάδια των ζυμώσεων. Η περιγραφή των αγνοούμενων ταξινομικών 

μονάδων συμβάλλει στην κατανόηση της ειδογένεσης και εξέλιξης των ζυμών, ενώ 

η ολοκληρωμένη αποτύπωση της βιοποικιλότητας αποτελεί την βάση για την 

κατανόηση της σύνθετης μικροβιακής οικολογίας των τροφίμων.  
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Abstract  

The description of novel microbial species is fundamental towards understanding 

ecosystems and their functions. Yeasts are indispensable in winemaking because 

they conduct the alcoholic fermentation and also contribute towards the quality-

safety of wine. In a recent study on yeast biota residing grapes/wine ecosystem 

(Nisiotou et al. 2007) a novel yeast species was isolated from Botrytis-affected 

fermenting grape juice originating from Attica Province, Greece. Phylogenetic 

analysis of rRNA gene sequences (18S, 26S and 5.8S-ITS) showed that the yeast 

represents a distinct species within the genus Kazachstania in close relation to K. 

zonata and K. gamospora. Electrophoretic karyotyping and physiological analysis 

supported the affiliation of the yeast to a novel species for which the name 

Kazachstania hellenica sp. nov. is proposed. K. hellenica reached high populations at 

the middle and the final stages of fermentation, indicating that it is well-adapted in 

the wine environment. The uncovering of missing taxa will shed more light on the 

microbial evolution and speciation, while a thorough description of microbial 

biodiversity will elucidate the complex microbial ecology of foods.  



 

Μελέτη του βιο-υµενίου του παθογόνου βακτηρίου Listeria 
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χρήση νανοτεχνολογιών και UV φωτός 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) έχει αποτελέσει πόλο έλξης για την βιοµηχανία 

τροφίµων ως φωτοκαταλυτικό απολυµαντικό µέσο, ενώ έχει χρησιµοποιηθεί 

ήδη για την αδρανοποίηση µιας µεγάλης γκάµας µικροοργανισµών. Στην 

παρούσα µελέτη, αξιολογήθηκε η απολυµαντική δράση επιφανειών 

επεξεργασµένων µε TiO2 (βιοµηχανικές επιφάνειες γυαλιού και ανοξείδωτου 

χάλυβα µε TiO2) µετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UVA, µήκη 

κύµατος 315–400 nm), κατά του βιο-υµενίου του παθογόνου βακτηρίου 

Listeria monocytogenes. Η ποσοτικοποίηση των βιο-υµενίων έλαβε χώρα µε 

τη µέθοδο στροβιλισµού µε σφαιρίδια και απαρίθµησης σε τρυβλία, και 

εµµέσως µε µετρήσεις αγωγιµότητας (µέσω της µεταβολικής δραστηριότητας 

των βιο-υµενικών κυττάρων). Όλες οι µεταχειρίσεις µε TiO2 οδήγησαν στην 

ταχύτερη λογαριθµική µείωση του  πληθυσµού του βιο-υµενίου σε σύγκριση 

µε αυτή του µάρτυρα της µελέτης. Το βιο-υµένιο της Listeria monocytogenes 

για την επιφάνεια FN1 (επιφάνεια γυαλιού µε TiO2) µειώθηκε κατά 3 log 

CFU/cm2 µετά από UVA ακτινοβόληση για 90 λεπτά. Συνοψίζοντας, η χρήση 

νανοτεχνολογιών (βιοµηχανικές επιφάνειες επεξεργασµένες µε TiO2 υπό 

έκθεση σε UV ακτινοβολία) µπορεί να εισαγάγει εναλλακτικούς τρόπους 

καθαρισµού επιµολυσµένων επιφανειών στη βιοµηχανία τροφίµων. 

 

Λέξεις κλειδιά: απολύµανση, βιο-υµένιο, νανοτεχνολογία, Listeria 

monocytogenes, TiO2 
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ABSTRACT 

Titanium dioxide (TiO2) has attracted a great deal of attention as a 

photocatalytic disinfecting material in the food and environmental industry. 

TiO2 has been used to inactivate a wide variety of microorganisms in many 

applications. In the present study, the disinfectant activity of different TiO2 

nanoparticles was evaluated after irradiation by ultraviolet A (UVA; 

wavelength of 315–400 nm) against Listeria monocytogenes bacterial biofilm. 

The quantification of biofilms was performed using the bead vortexing 

method, followed by agar plating and/or by conductance measurements (via 

the metabolic activity of biofilm cells). All the TiO2 nanoparticles affected to 

the fastest log-reduction of bacterial biofilm compared to the control test. The 

biofilm of Listeria monocytogenes for the nanoparticle FN1 (glass surface with 

TiO2) was found to have decreased 3 log CFU/cm2 after 90 min of irradiation 

by UVA. In conclusion, the use of TiO2 as alternative mean of cleaning 

contaminated surfaces presents an intriguing case which by further 

development may provide potent disinfecting solutions. 

 

Key words: biofilm, disinfection, Listeria monocytogenes, nanotechnology, 

TiO2 
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Η φυσική ζύµωση του ώριµου ελαιοκάρπου είναι µια από τις κυριότερες µεθόδους 
επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς, που οφείλεται σε µια µικτή µικροχλωρίδα που 
αποτελείται κυρίως από ζύµες, αρνητικά κατά Gram βακτήρια και γαλακτικά βακτήρια 
σε µικρότερο βαθµό. Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος των ζυµών στην επεξεργασία του 
ελαιόκαρπου έχει µελετηθεί τόσο από τη θετική (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) όσο 
και από την αρνητική του διάσταση (υποβάθµιση της υφής, σχηµατισµός αεροθυλακίων), 
ο χαρακτηρισµός και η ταυτοποίηση της ζυµοχλωρίδας δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, οι 
δε υπάρχουσες ταξινοµικές εργασίες στηρίζονται σε κλασικές µεθοδολογίες. Ο σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισµός της βιοποικιλότητας της ενδογενούς 
ζυµοχλωρίδας κατά τη φυσική ζύµωση του ώριµου ελαιοκάρπου ποικιλίας 
«Κονσερβολιά». Για τον σκοπό αυτό, ώριµος ελαιόκαρπος επεξεργάστηκε µε την 
κλασική αναερόβια µέθοδο ζύµωσης και δείγµατα άλµης αναλύθηκαν µικροβιολογικά 
(ζύµες, εντεροβακτήρια, γαλακτικά βακτήρια) και φυσικοχηµικά (pH, ολική 
ογκοµετρούµενη οξύτητα) για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών. Η βιοποικιλότητα των 
ειδών αξιολογήθηκε µε ανάλυση πολυµορφισµού µήκους θραυσµάτων περιορισµού και 
ανάλυση αλληλούχησης των 5.8S ITS και D1/D2 περιοχών του ριβοσωµικού DNA των 
καλλιεργήσιµων ζυµών. Οι ζύµες που υποβλήθηκαν σε µοριακή ανάλυση αποµονώθηκαν 
από την άλµη στην έναρξη, µέσο (13 ηµέρες) και τέλος της ζύµωσης (28 ηµέρες). Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ένα σχετικά ευρύ φάσµα βιοποικιλότητας της ζυµοχλωρίδας που 
αποτελείτο από 8 γένη και 11 είδη. Στην έναρξη της ζύµωσης, ο πληθυσµός των ζυµών 
ήταν 3,5 log10 CFU ml-1 µε επικρατέστερο είδος το Metschnikowia pulcherrima (50% 
των ταυτοποιηθέντων στελεχών), ακολουθούµενο από τα Debaryomyces hansenii (11%), 
Auerobasidium pullulans (11%), Pichia kluyveri (3%), Rhodotorula mucilaginosa (7%) 
και Rhodosporidium diobovatum (18%). Ο πληθυσµός των ζυµών αυξήθηκε σταδιακά σε 
4,7 και 4,1 log10 CFU ml-1 κατά το µέσο και τελικό στάδιο της ζύµωσης αντίστοιχα. Το 
είδος P. membranifaciens αποµονώθηκε και ταυτοποιήθηκε σε ποσοστό 40-50% και 
αποτέλεσε τον επικρατέστερο µικροοργανισµό και στα δύο στάδια της ζύµωσης. 
Σηµαντική ήταν επίσης και η παρουσία των ζυµών P. anomala και Candida boidinii στη 
σύνθεση της ζυµοχλωρίδας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αυθόρµητη ζύµωση, ζύµες, κονσερβοελιά, µοριακή ταυτοποίηση, 
φυσική µαύρη ελιά  
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Natural black olive fermentation is one of the most important elaboration processes based 
on a complex microbial flora made up principally of yeasts, Gram negative bacteria, and 
lactic acid bacteria. Despite the fact that the contribution of yeast community has been 
investigated in both negative (softening, gas-pocket formation) and positive aspects 
(organoleptic profile), the characterization and/or identification of this population has 
been overlooked. The information on this issue is mainly based on conventional 
taxonomic studies with classical methodologies. The purpose of this study was the 
identification and characterization of the indigenous yeast population dynamics during 
the spontaneous fermentation of natural black olives in brine. Natural black olives were 
subjected to traditional anaerobic fermentation. Brine samples were routinely analyzed 
microbiologically (yeasts, enterobacteria, lactic acid bacteria) and physicochemically 
(pH, acidity) for a period of 30 days. Yeast diversity was evaluated by applying 
Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and sequence analysis of the 5.8S 
ITS and the D1/D2 ribosomal DNA regions of isolates. Yeasts subjected to molecular 
analysis were isolated from the brines at the beginning (day 0), middle (day 13) and final 
(day 28) stages of fermentation. Analysis revealed a relatively broad range of biodiversity 
composed of 8 genera and 11 species. In the beginning of the process, yeasts were 
enumerated at 3.5 log10 CFU ml-1 with Metschnikowia pulcherrima being predominant 
(50% of isolates) followed by Debaryomyces hansenii (11%), Auerobasidium pullulans 
(11%), Pichia kluyveri (3%), Rhodotorula mucilaginosa (7%) and Rhodosporidium 
diobovatum (18%). A structural alteration of yeast community was observed as the 
fermentation proceeded. Yeast population increased gradually to 4.7 and 4.1 log10 CFU 
ml-1 in the middle and last stages, respectively. P. membranifaciens evolved as the central 
microorganism in olive fermentation (40-50% of isolates), prevailing at both stages of the 
process. P. anomala and Candida boidinii also counted for a significant proportion of the 
total yeast population at these fermentation stages.      
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Πρόβλεψη της επιβίωσης του παθογόνου µικροοργανισµού Listeria monocytogenes σε 

παραδοσιακό αλοιφώδες λευκό τυρί «Κατίκι» ∆οµοκού µε τη χρήση τεχνητών νευρωνικών 
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Αντικείµενο της εργασίας ήταν η εφαρµογή ενός έµπειρου συστήµατος (expert system) 

βασιζόµενο σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, για τον προσδιορισµό της κινητικής συµπεριφοράς 

του βακτηρίου Listeria monocytogenes σε παραδοσιακό αλοιφώδες λευκό τυρί «Κατίκι» 

∆οµοκού. ∆είγµατα τυριού ενοφθαλµίστηκαν µε µικτή καλλιέργεια πέντε διαφορετικών 

στελεχών του βακτηρίου, µε αρχική συγκέντρωση 106 cfu/g. Τα δείγµατα συντηρήθηκαν σε 

θερµοκρασίες 5, 10, 15 και 20°C για διάστηµα 40 ηµερών, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν 

µικροβιολογικές αναλύσεις προκειµένου να διαπιστωθεί η κινητική συµπεριφορά του βακτηρίου. 

Η ακρίβεια της πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου συγκρίθηκε µε τρία στατιστικά µοντέλα που 

αναπτύχθηκαν στα ίδια πειραµατικά δεδοµένα. Για τη σύγκριση της προσαρµογής των µοντέλων 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις στατιστικοί δείκτες: η τετραγωνική ρίζα του µέσου σφάλµατος (ΤΡΜΣ), 

ο συντελεστής συσχέτισης (R2) και το κριτήριο του F. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

νευρωνικό δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της κινητικής συµπεριφοράς του 

παθογόνου L. monocytogenes εξίσου καλά µε την υπάρχουσα προσέγγιση µέσω στατιστικών 

µοντέλων. Η επικύρωση του νευρωνικού δικτύου έγινε µε δεδοµένα από ανεξάρτητα πειράµατα 

που πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασίες 12 και 17°C και έδειξε ικανοποιητική ακρίβεια 

πρόβλεψης συγκριτικά µε τα στατιστικά µοντέλα. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κατίκι, µικροβιολογία πρόρρησης, νευρωνικά δίκτυα, Listeria monocytogenes 
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A radial basis function neural network was developed to determine the kinetic behavior of 

Listeria monocytogenes in “Katiki”, a traditional white acid-curd soft spreadable cheese. The 

applicability of the neural network approach was compared with the reparameterized Gompertz, 

the modified Weibull, and the Geeraerd primary models. Model performance was assessed with 

the root mean square error of the residuals of the model (RMSE), the regression coefficient (R2), 

and the F test. Cheese samples were artificially inoculated with a five strain cocktail of L. 

monocytogenes with an initial concentration of 106 CFU/g and stored at 5, 10, 15, and 20°C for a 

period of 40 days. The developed neural network was able to describe the survival profile of L. 

monocytogenes equally well or slightly better than the three statistical models. The performance 

indices for the training sub-set of the network were R2 = 0.993, and RMSE = 0.214. The relevant 

mean values for all storage temperatures were R2 = 0.981, 0.986, 0.985, and RMSE = 0.344, 

0.256, 0.262, for the reparameterized Gompertz, modified Weibull, and Geeraerd models, 

respectively. Both the neural network and primary models were validated under constant 

temperature storage conditions (12 and 17°C). Results showed that the prediction performance of 

the neural network approach was equally well to primary models at both validation temperatures. 

The results of this work could increase the knowledge basis on the applicability of neural 

networks as an alternative tool in predictive microbiology. 
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