ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H Επιστημονική Εταιρεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ διοργάνωσε το 6ο Συνέδριό της στο
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα), στις 3-5 Απριλίου
του 2015. Το Συνέδριο ήταν ανοικτό σε όλες τις θεματολογίες που καλύπτουν τους
σκοπούς της Εταιρείας, δηλαδή τη μελέτη και αξιοποίηση μικροοργανισμών στη
Γεωργία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Πολιτισμό, Βιοτεχνολογία και
Βιοπληροφορική, και Νέες Τεχνολογίες. Στις ενότητες που διαμορφώθηκαν,
περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με
μικροοργανισμούς. Mια σειρά από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και
το εξωτερικό προσκλήθηκαν και μας τίμησαν με ομιλίες στις οποίες παρουσίασαν
όχι μόνον τις ερευνητικές τους δραστηριότητες αλλά και την οπτική-προσέγισή τους
σε καίριους τομείς της σύγχρονης έρευνας των μικροοργανισμών.
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 6ο Συνέδριο της
Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος. Υπεβλήθησαν 184 εργασίες και 14
εργασίες των προσκεκλημένων ομιλητών. Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου
ευχαριστεί ιδιαίτερα για την αρωγή των εξής χορηγών: Μανιτάρια Δίρφυς, Lab
Supplies Scientific, Bioline Scientific, Hellamco, Interlab, Antisel, Rigas Labs,
Βαρελάς Α.Ε., Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για τη
φιλοξενία του Συνεδρίου.

PREFACE
The Scientific Society Mikrobiokosmos organized its 6th national conference in
Athens, Greece at the National Hellenic Research Foundation (48 Vasileos
Konstantinou Avenue, 116 35 Athens) from April 3-5, 2015. The Conference was
open to all topics covered by the Mikrobiokosmos society, i.e. the study and
development of microorganisms in Agriculture, Energy, the Environment, Food,
Culture, Biotechnology and Bioinformatics, and New Technologies. Specific
Conference sessions covering all basic and applied research activities using
microorganisms within the above topics were planned. Distinguished scientists from
Greece and abroad were invited to attend the Conference and honored us with their
talks where they presented not only their own work, but also their view and approach
in key areas of the current research on microorganisms.
This volume contains abstracts of presentations at the sixth Mikrobiokosmos
Conference. One hundred and eighty four abstracts were submitted, along with 14
abstracts of talks by the invited speakers. The organizing committee wishes to thank
the following sponsors for their contributions: Dirfιs Mushrooms, Lab Supplies
Scientific, Bioline Scientific, Hellamco, Interlab, Antisel, Rigas Labs, Varelas S.A.,
the Agricultural University of Athens, the National and Kapodistrian University of
Athens, the NCRS Demokritos, and the National Hellenic Research Foundation for
hosting the Conference.
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Η διασπορά των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά σε υδάτινα οικοσυστήματα αποτελεί ένα από
τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα δημόσιας υγείας. Η διαδικασία της
διάδοσης και ανταλλαγής των γονιδίων αντοχής λαμβάνει χώρα καθώς άνθρωποι και ζώα
αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους με τα αντιβιοτικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον
μέσω των διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Το σύστημα αποχέτευσης είναι ο κύριος
αποδέκτης των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων εντερικής προέλευσης και αποτελεί τη
βασική οδό για την απελευθέρωση αντιβιοτικών, βακτηρίων και γονιδίων αντοχής στα
αντιβιοτικά στο περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την
παρουσία γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η
ποικιλότητα και η μετάδοση τους στα διάφορα στάδια της βιολογικής επεξεργασίας δεν έχει
διερευνηθεί επαρκώς. Η ερευνητική αυτή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της ποικιλότητας
και της διασποράς των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά καθ’ όλη τη διαδικασία της βιολογικής
επεξεργασίας των λυμάτων. Γονίδια που προσδίδουν αντοχή στις μακρολίδες (ermB και ermF)
και τις σουλφοναμίδες (sul1 και sul2), καθώς και τα γονίδια της ενσωματάσης τάξεως 1 (int1)
ανιχνεύθηκαν με μοριακές τεχνικές στην είσοδο, στην αερόβια δεξαμενή και την εκροή
συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων πλήρους κλίμακας. Η παρουσία κάποιων εξ αυτών
ήταν επίμονη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ άλλα ανιχνεύθηκαν μόνο στο μικτό υγρό και
την εκροή ως συνέπεια της αυξημένης βιολογικής δραστικότητας και παραγωγής ενεργού ιλύος.
Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας για απενεργοποίηση και απομάκρυνση
των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά σε συστήματα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων μέσω
φυσικοχημικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής τεχνολογιών μεμβρανών για
τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά: συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, βακτήρια και γονίδια αντοχής στα
αντιβιοτικά, γονίδια αντοχής στις μακρολίδες και σουλφοναμίδες.
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Diversity of antibiotic resistance genes in biological wastewater treatment plants
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Dispersion of antibiotic resistance (AR) genes in aquatic ecosystems consists of a major
environmental and public health concern. In the cycle of antibiotic resistance gene exchange,
humans and animals interact in complex manner with antibiotic agents released in the
environment through various anthropogenic activities. The sewage system is the principal
recipient of AR bacteria from enteric sources and the main route for the release of antibiotics and
AR genes and bacteria into the environment. Despite the fact that many studies have confirmed
the presence of AR genes in wastewater treatment plants, their diversity and transmission at the
different stages of biological process is poorly studied. Under this frame, this work aims at
evaluating the diversity and transmission of AR genes throughout the biological wastewater
treatment. The macrolide (ermB and ermF) and sulfonamide (sul1 and sul2) resistance genes as
well as the class 1 integron integrase (int 1) were detected by molecular techniques in the influent,
the aerobic tank and the effluent of a full-scale municipal wastewater treatment plant. Various AR
genes were persistent at all stages of the process, while others were detected solely in the mixed
liquor and the effluent as the consequence of the enhanced biological activity and activated
sludge production. These findings indicate the necessity for AR gene removal and inactivation in
biological wastewater treatment plants through physicochemical methods, including the
application of membrane technologies for effluent disposal into the environment.
Keywords: municipal wastewater treatment plants; antibiotic resistance bacteria and genes;
macrolide and sulfonamide genes.
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Χρήση των μυκήτων λευκής σήψης Leiotrametes menziesii και Abortiporus biennis για
τη βιολογική επεξεργασία ξύλου ιτιάς με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων
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Η λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και δασικών
υπολειμμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Παρά την αφθονία της, μια και η ετήσια παραγωγή των υπολειμματικών μορφών βιομάζας
ξεπερνά τους 220 δισεκατομμύρια τόνους παγκοσμίως, το κύριο μειονέκτημα της χρήσης της,
είναι η πολύπλοκη δομή που παρουσιάζει, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η βιομετατροπή
της σε βιοκαύσιμα, συνοδευόμενη από χαμηλές αποδόσεις. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί
αποδόμηση της λιγνίνης, η οποία θα συμβάλλει στη διευκόλυνση του αποπολυμερισμού της
κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης και της απελευθέρωσης των διαλυτών σακχάρων, που είναι
εύκολα αφομοιώσιμα από τους μικροοργανισμούς, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια
κατάλληλη μέθοδος προεπεξεργασίας, πριν την βιολογική μετατροπή της βιομάζας σε
βιοκαύσιμα.
Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε βιολογική προεπεξεργασία του ξύλου ιτιάς, μέσω
χρήσης των μυκήτων λευκής σήψης Leiotrametes menziesii και Abortiporus biennis. Και τα
δύο στελέχη επιλέχθηκαν μετά από προκαταρκτικό έλεγχο ανάπτυξης 30 διαφορετικών
στελεχών βασιδιομυκήτων πάνω σε υπόστρωμα ιτιάς, ακινητοποιημένο σε άγαρ, χωρίς καμιά
άλλη προσθήκη θρεπτικών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν κινητικά πειράματα τύπου
ζύμωσης στερεάς κατάστασης (solid state fermentation (ssf)) με τα επιλεχθέντα στελέχη,
όπου αποτιμήθηκε η κλασματοποίηση του λιγνοκυτταρινούχου κλάσματος της βιομάζας,
εξαιτίας της προεπεξεργασίας. Πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός της χημικής δομής των
προεπεξεργασμένων και μη υποστρωμάτων με τη βοήθεια τεχνικών όπως το ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και η φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR). Τα πειράματα
έδειξαν ότι το μεγαλύτερη αποδόμηση λιγνίνης πραγματοποιήθηκε από το στέλεχος
Leiotrametes menziesii, ενώ τα κλάσματα της κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης δεν
μεταβλήθηκαν σημαντικά, μετά τη βιολογική επεξεργασία του ξύλου ιτιάς και με τα δύο
στελέχη. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι και τα δυο στελέχη βασιδιομυκήτων
είναι κατάλληλα για την προεπεξεργασία του συγκεκριμένου υποστρώματος, από το οποίο θα
μπορούσαν να παραχθούν βιοκαύσιμα με μεγάλες αποδόσεις, μια και μετά την
προεπεξεργασία άρεται ο μεγάλος περιορισμός που σχετίζεται με την πολυπλοκότητα και τη
μεγάλη περιεκτικότητά του σε λιγνίνη.

.
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Using Leiotrametes menziesii and Abortiporus biennis for biological pretreatment of
willow sawdust for enhancing biofuels production.
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Lignocellulosic biomass including agricultural and forestry residues such as willow sawdust
could be used as feedstock for biofuels generation. Although being abundant, since the annual
world production of biomass residues exceed 220 billion tons, the main obstacles of their use
are the low yields attained, due to the recalcitrant nature of their lignocellulosic content. The
use of an appropriate pretreatment method could enhance the depolymerization of cellulose
and hemicellulose by breaking the lignin seal, facilitating thus the release of simple sugars
and their subsequent consumption by fermentative microorganisms, leading to higher biofuels
yields.
In this study, biological pretreatment of willow sawdust was carried out through the use of the
white rot fungi Leiotrametes menziesii and Abortiporus biennis. Both fungi were selected
after screening of 30 different strains of basidiomycetes on willow/agar Petri dish, without
any addition of nutrients. Subsequently, kinetic experiments of solid state fermentation (ssf)
type, with the selective strains were performed, where the fractionation of lignocellulosic
biomass due to fungal treatment, was evaluated. Scanning electron microscopy (SEM) and IR
spectra were used to investigate the structural characteristics of the raw and pretreated willow
sawdust. The experiments showed that Leiotrametes menziesii resulted to higher lignin
degradation while cellulose and hemicellulose uptake was relatively low for both fungi,
implying that the selective microorganisms are efficient for biological pretreatment of willow
sawdust. Thus, it is expected that the pretreated biomass could be appropriate substrate for
enhanced biofuels generation, which is generally limited due to the high lignin content and its
complex structure.
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Βιολογική αντιμετώπιση του τοξικογόνου μύκητα Aspergillus flavus
και των αφλατοξινών που παράγει σε κελυφωτά φιστίκια «Αιγίνης»
Μ. Ανδριολάτου, Μ.Δ. Καμινιάρης, Κ. Βήχου, Γ. Βαρδουνιώτης, Δ.Ι. Τσιτσιγιάννης*
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
*Email : dimtsi@aua.gr
Ο μύκητας Aspergillus flavus είναι η κύρια αιτία μόλυνσης από αφλατοξίνες σε τρόφιμα
και ζωοτροφές, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Η
αφλατοξίνη είναι μία από τις πλέον καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες μυκοτοξίνες και έχει
εντοπιστεί σε υψηλές συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και σε κελυφωτά φιστίκια.
Μία τεχνική μείωσης των επιπέδων της αφλατοξίνης με υψηλά ποσοστά
αποτελεσματικότητας, είναι η εφαρμογή βιολογικών παραγόντων όπως ενδημικά μητοξικογόνα στελέχη Aspergillus και επιφυτικές ζύμες, μέθοδος που βασίζεται στη βαθμιαία
υποκατάσταση και αποκλεισμό των τοξικογόνων μυκήτων A. flavus από τα μη-τοξικογόνα
στελέχη λόγω ανταγωνισμού μεταξύ του τοξικογόνου και του μη-τοξικογόνου στελέχους και
λόγω ανταγωνισμού με τις ζύμες αντίστοιχα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η
δημιουργία συλλογής ενδημικών μη-τοξικογόνων στελεχών και επιφυτικών ζυμών. Αρχικά
απομονώθηκαν διάφορα στελέχη Aspergillus section Flavi από κελυφωτά φιστίκια που
βρίσκονταν το στάδιο της συγκομιδής από πειραματικούς αγρούς της Αίγινας και της
Φθιώτιδας καθώς και από κελυφωτά φιστίκια που προμηθευτήκαμε από διάφορες πηγές του
ελεύθερου εμπορίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες χώματος από
πειραματικούς αγρούς στη Φθιώτιδα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο.
Εκεί έγινε απομόνωση διαφόρων στελεχών Aspergillus section Flavi από αιωρήματα του
χώματος σε τρυβλία με εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα. Οι ζύμες που χρησιμοποιήθηκαν
είχαν απομονωθεί από διάφορες καλλιέργειες όπως αμπέλι και φράουλα. Στη συνέχεια, με τη
χρήση χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC) έγινε αξιολόγηση των απομονωθέντων
στελεχών ως προς την ικανότητα παραγωγής αφλατοξίνης με σκοπό να βρεθούν ικανά μητοξικογόνα στελέχη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα βιολογικής
αντιμετώπισης. Τέλος ακλούθησαν in vitro πειράματα ανταγωνισμού όπου
χρησιμοποιήθηκαν τα 2 πλέον τοξικογόνα άγρια στελέχη και διάφορα μη τοξικογόνα στελέχη
που προέκυψαν από τις απομονώσεις όπως και η συλλογή ζυμών, με σκοπό τη μελέτη της
πιθανής αντιμετώπισης ή μείωσης του δυναμικού των τοξικογόνων. Συγκριτικά, τα
περισσότερα μη τοξικογόνα στελέχη όπως και οι περισσότερες ζύμες μείωσαν την
αφλατοξικογόνο δράση των τοξικογόνων άγριων στελεχών σε πειράματα in vitro, ενώ
υπήρχαν και μερικά που την παρεμπόδισαν ολοκληρωτικά.
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Biological control of toxigenic fungus Aspergillus flavus
and the aflatoxins that produces in «Aeginis» pistachios
M. Αndriolatou, M.D. Kaminiaris, K. Vichou, G. Vardouniotis and D.Ι. Tsitsigiannis*
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science,
Laboratory of Phytopathology, Athens, Greece
*Email : dimtsi@aua.gr
Aspergillus flavus is the primary causal agent for aflatoxin contamination in food and feed
crops, causing a significant problem worldwide. Aflatoxin is one of the most carcinogenic and
mutagenic mycotoxins that can be detected in several crops, including in pistachios, at high
concentration levels in Greece. A very efficient technique for reducing the levels of aflatoxin
at pre- and post-harvest stage is the application of biological agents such as native nontoxigenic strains of Aspergillus section Flavi and epiphytic yeasts. This method is based on
the gradual substitution and exclusion of toxigenic strains of A. flavus with non-toxigenic
strains as a result of the competition between them. The aim of this study was to create a
collection of native non-toxigenic strains and several yeasts, in order to find the mostsuitable
ones that could be applied as biocontrol. Strains of Aspergillus section Flavi were isolated
from pistachios during harvest in experimental fields of Aegina island and Fthiotida county
and from pistachios purchased from various food stores. Additionaly, soil samples were
collected from experimental fields in Fthiotida. In the lab, strains of Aspergillus section Flavi
were isolated from water suspensions of the soil samples, using a selective medium on petri
dishes. The yeasts used at these experiments had been isolated from grape and strawberry
leaves. Aspergillus strains were tested for their ability to produce aflatoxin, using Thin Layer
Chromatography (TLC), intending to find non-toxigenic strains that could be used as
biocontrol agents. In vitro competition experiments among the two strains with the highest
toxigenic ability and a series of non-toxigenic strains and epiphytic yeasts, led to the
conclusion that aflatoxin can be reduced by non-toxigenic strains and epiphytic yeasts. Most
of the non-toxigenic strains and yeasts reduced at some level the aflatoxin production of
toxigenic strains, whereas other strains prevented it completely.
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Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας κατά τη διάρκεια άγριας ζύμωσης της Κουμανταρίας
Αριστείδου Ε. & Τσάλτας Δ.
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος
Η γηγενής μικροχλωρίδα αποτελεί σημαντικό συστατικό του τοπικού οικοσυστήματος και προσθέτει
στους παραγόμενους οίνους τυπικότητα και πολυπλοκότητα. Η παραδοσιακή ζύμωση του κρασιού
γίνεται από ιθαγενείς ζύμες που βρίσκονται στην σταφύλια που συγκομίζονται. Η Κουμανταρία είναι
ένας οίνος γλυκύς της Κύπρου και θεωρείται το παλαιότερο κρασί που βρίσκεται μέχρι σήμερα σε
παραγωγή. Η Κουμανταρία παράγεται αποκλειστικά στην περιοχή 14 παραγωγών χωριών και νομοθετικά
είναι πλέον κατοχυρωμένη με διάταγμα (ΚΔΠ41/90) και την εγγραφή της στην ΕΕ ως Π.Ο.Π..
Χρησιμοποιούνται δύο Κυπριακές ποικιλίες αμπέλου το Ξυνιστέρι (λευκή) και/ή το Μαύρο (ερυθρή).
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών της ζύμωσης της Κουμανταρίας
από την κάθε ποικιλία χωριστά καθώς και η απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών στα
σταφύλια των δύο ποικιλιών κατά το λιάσιμο που υφίστανται σε δυο ορεινές περιοχές (Ζωοπηγή και
Γεράσα) της Πιτσιλιάς Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης καταγράφηκαν επίσης οι πιο σημαντικές
χημικές αναλύσεις (αλκοολικός βαθμός, baume, pH). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την κυριαρχία
αρχικά υφομυκήτων και κυρίως του γένους Aspergillus. Στα αρχικά στάδια ζύμωσης επικράτησαν οι
ζύμες Hanseniaspora guilliermondii, H. ovarum, H. opuntiae, Candida zemplinina, και Kluyveromyces
thermotolerans ενώ ακολούθως από την μέση της ζύμωσης και έως το τέλος επικράτησε ο
Saccharomyces cerevisiae με προφανή πτώση των προηγουμένων έως και την εξαφάνιση τους. Στη
ζύμωση της ποικιλίας Μαύρο ταυτοποιήθηκε επίσης η ζύμη Metschnikowia chrosoperlae. Tα δεδομένα
που πρόεκυψαν από αυτή τη μελέτη θα βοηθήσουν σε περεταίρω μελέτες που θα συμβάλλουν στο να
παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας με ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα και στην εισήγηση για
τυποποίηση της ζύμωσης της Κουμανταρίας.
Κουμανταρία; άγρια ζύμωση; οίνος; ζύμες
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Study of microorganism succession in wild fermentation of Commandaria wine
Aristidou E. & Tsaltas D.
Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Cyprus University of
Technology, Limassol, Cyprus
Local microflora is an important component of the ecosystem of the vines and gives specific
characteristics and complexity to the wines. The traditional fermentation of wines was conducted by
indigenous yeasts, which were found during winemaking process from harvested grapes. Commadaria is
the oldest known wine still produced today at the island of Cyprus. The wine is produced using two local
varities, Xynisteri (white) and Mavro (red). The proportion is not regulated and depends on local
preferences and availability of grapes. Commandaria is produced only in the 14 producing villages and is
tightly regulated by local law (Decree ΚΔΠ41/90) and the EU PDO scheme. The aim of this work is to
monitor the fermentation of Koumandaria from the variety Mauro and Xynisteri separately for
identification of microorganisms of Commandaria from each variety. We also performed isolation and
identification of microorganisms from the sun-dried grapes of the two varieties from the mountainous
regions of Pitsilia Limassol (villages Zoopigi and Gerassa). For the identification of microorganisms we
used the 16S and ITS 1/4 for bacteria and yeast respectively. During fermentation we recorded most
important chemical analysis (alcohol, baume, pH). Summarizing the results it is apparent that initial
stages are dominated from species of the genus Aspergillus. During initial steps of fermentation the yeasts
Hanseniaspora guilliermondii, H. ovarum, H. opuntiae, Candida zemplinina, and Kluyveromyces
thermotolerans were dominant while on the second half we observed the increase and dominance of
Saccharomyces cerevisiae. In variety Mauro we also identified the yeast Metschnikowia chrosoperlae.
The data obtained will help in further studies to produce a high quality product with specific character and
complexity and to propose a standardization of Commandaria.

Commandaria; wild fermentation; yeast; wine
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Αναγνώριση και χαρακτηρισµός αναπαραγωγικών παρασίτων σε είδη Bactrocera
Ασηµάκης Η.1, Ντουντούµης Ε.1, Αυγουστίνος Α.1,2, Hire R.3, Khan M.4, Caceres C.2,
Μπούρτζης K.2, Τσιάµης Γ.1
1

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πανεπιστήµιο Πατρών, Σεφέρης 2,
301 00, Αγρίνιο
2
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food
and Agriculture, Vienna, Austria
3
Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Trombay Mumbai, Maharashtra, 400 085, India
4
Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), E-12/A, Agargaon, sher-e-Banglanagar,
Dhaka 1207, Bangladesh

Το γένος Bactrocera περιλαµβάνει µέχρι σήµερα περισσότερα από 400 είδη, µε µέλη που
είναι εξαιρετικής γεωργικής και οικονοµικής σηµασίας. Η κύρια έκταση της κατανοµής τους
εντοπίζεται σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά αντιπρόσωποί τους µπορούν να
βρεθούν και σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπως στη Νότια Αµερική, και την Αφρική. Τα
είδη Β. zonata, B. cucurbitae και B. dorsalis απειλούν την Νότια Ευρώπη λόγω της γρήγορης
αναπαραγωγής και εξάπλωσής τους. Για τον έλεγχο και τον περιορισµό των πληθυσµών τους
εξετάζεται σε συνδυασµό µε την Τεχνική του Στείρου Εντόµου (Sterile Insect Technique,
SIT), η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων µεθόδων όπως για παράδειγµα η χρήση συµβιωτικών
βακτηριών (Wolbachia) που επηρεάζουν τις αναπαραγωγικές τους λειτουργίες.
Στα πλαίσια αυτής της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν 520 δείγµατα από φυσικούς και 570
δείγµατα από εργαστηριακούς πληθυσµούς που ανήκουν στα είδη του Bactrocera dorsalis
complex καθώς και στα είδη B. zonata, B. tau, B. cucurbitae, B. correcta, B. minax, B.
scutellaris, B. kandiensis, B. oleae και B. nigrofemoralis. Ο εντοπισµός των αναπαραγωγικών
παρασίτων Wolbachia, Spiroplasma, Arsenophonus, Rickettsia και Cardinium
πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της PCR. Στα δείγµατα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µέσω
της ενίσχυσης τµήµατος του γονιδίου 16S rRNA, χρησιµοποιώντας εξειδικευµένους
εκκινητές. Τα δείγµατα µε θετικό σήµα, αλληλουχήθηκαν και οι αλληλουχίες που προέκυψαν
υποβλήθηκαν σε πολλαπλή στοίχιση και τελικά σε φυλογενετική ανάλυση. Από τη
διαδικασία αυτή εντοπίστηκαν αντιπρόσωποι του γένους Spiroplasma σε άτοµα φυσικών
πληθυσµών του είδους B. dorsalis. Επίσης, εντοπίστηκαν τα πολύ συγγενικά γένη
Mycoplasma, Mesoplasma και Entomoplasma σε άτοµα φυσικών πληθυσµών των ειδών Β.
dorsalis, B. zonata, B. correcta, B. tau, B. scutellaris και B. cucurbitae. Με βάση τη
φυλογενετική ανάλυση που ακολούθησε, τα δείγµατα που βρέθηκαν θετικά σε Spiroplasma,
κατατάχτηκαν στην οµάδα του Spiroplasma ixodetis. Τέλος, ανιχνεύθηκαν αντιπρόσωποι του
γένους Cardinium σε άτοµα φυσικών πληθυσµών των ειδών Β. tau και B. dorsalis.
Λέξεις κλειδιά: Bactrocera, reproductive parasites, Spiroplasma, Mycoplasma, Mesoplasma
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Identification and characterization of reproductive parasites in Bactrocera species
Asimakis E.1, Doudounis V.1, Augustinos Α.1,2, Hire R.3, Khan M.4, Caceres C.2, Bourtzis
K.2, Tsiamis G.1
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4
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Dhaka 1207, Bangladesh
The genus Bactrocera is comprised of more than 400 species, with members of outmost
agricultural and economic importance. Their main area of distribution is located in the
Southeastern parts of Asia, but representatives can also be found in other parts of the world,
including South America and Africa. Species that threaten Southern Europe with invasion due
to their fast reproduction and dispersion include B. zonata, B. cucurbitae and B. dorsalis. In
order to control or eradicate their populations, there is a continuous effort to develop and
implement the sterile insect technique (SIT) as stand alone or in combination with new
methods based on the use of symbiotic bacteria. In the current study 520 samples from natural
and 570 samples from lab populations were used. These samples belong to the B. dorsalis
complex as well as other species such as B. zonata, B. tau, B. cucurbitae, B. correcta, B.
minax, B. scutellaris, B. kandiensis, B. oleae και B. nigrofemoralis. In order to detect the
presence of reproductive parasites that belong to the bacterial genera Wolbachia,
Spiroplasma, Arsenophonus, Rickettsia and Cardinium a PCR approach was used. Samples
were screened by amplifying part of the 16S rRNA gene. Those samples that gave positive
signal were subsequently sequenced. The derived sequences were submitted to multiple
alignment and analysed phylogenetically. The outcome of this process was the detection of
Spiroplasma in samples from natural populations of B. dorsalis as well as the detection of its
close related genera of Mycoplasma, Mesoplasma and Entomoplasma in samples from natural
populations of Β. dorsalis, B. zonata, B. correcta, B. tau, B. scutellaris and B. cucurbitae.
Based on the phylogenetic analysis, the samples that were found positive for Spiroplasma
were placed in the Spriroplasma ixodetis group. Finally, representatives of the genus
Cardinium were detected in samples from natural populations of B. tau and B. dorsalis.
Keywords: Bactrocera, reproductive parasites, Spiroplasma, Mycoplasma, Mesoplasma
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Φαινοτυπικός και μοριακός θόρυβος μεμονωμένων βακτηριακών κυττάρων
Ασπρίδου Ζ.1, Φωτιάδης, Χ.2, Ταμπακάκη, Α.2, Κουτσουμανής Κ.1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Tμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Η μελέτη της συμπεριφοράς των βακτηριακών κυττάρων πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα, σε
αυτό της ‘κοινωνίας’ των κυττάρων και σε αυτό των μεμονωμένων κυττάρων. Τα μεμονωμένα
κύτταρα ενός γενετικά όμοιου πληθυσμού χαρακτηρίζονται από φαινοτυπική ετερογένεια και
πιθανώς αυτή είναι η βάση συνύπαρξής και επιβίωσής τους σε πιο σύνθετα επίπεδα οργάνωσης,
όπως τα βιοϋμένια. Με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών μελέτης στο κυτταρικό επίπεδο και
την απεικονιστική δύναμη φθοριζουσών πρωτεϊνών είναι πλέον δυνατή η μελέτη της ατομικής
συμπεριφοράς και γονιδιακής έκφρασης των μεμονωμένων κυττάρων. Η ετερογένεια των
μεμονωμένων κυττάρων εκδηλώνεται σε διάφορα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους,
όπως η ανάπτυξη, ο χρόνος διαίρεσής τους καθώς και η ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και
ο χρόνος θανάτου. Πίσω από αυτή την παραλλακτικότητα βρίσκεται η στοχαστικότητα της
γονιδιακής έκφρασης καθώς και οι μοριακοί μηχανισμοί που καθορίζουν τις μικροβιακές
αποκρίσεις. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν μικροσκοπικά η συμπεριφορά ανάπτυξης και
αδρανοποίησης μεμονωμένων κυττάρων του τροφογενούς παθογόνου Salmonella που έφεραν
πλασμιδιακές κατασκευές με μεταφραστικές συντήξεις φθορίζουσας πρωτεΐνης με γονίδια που
εμπλέκονται στο σχηματισμό βιοϋμενίων. Η οπτικοποίηση και ποσοτική εκτίμηση της
γονιδιακής έκφρασης καθώς και η συσχέτιση της παρατηρούμενης φαινοτυπικής
παραλλακτικότητας με τη μοριακή της προέλευση είναι μία επίπονη διαδικασία η οποία κάθε
φορά εξαρτάται από το υπό μελέτη σύστημα καθώς και άλλους παράγοντες. Στη διαδικασία
αυτή διάφορα ζητήματα ανακύπτουν που αφορούν, μεταξύ άλλων, είτε στην επιλογή
πλασμιδιακού φορέα με ορισμένο αριθμό αντιγράφων, είτε στον παρατηρούμενο φθορισμό και
στον υποκυτταρικό εντοπισμό του ενώ για την αντιμετώπισή τους υιοθετούνται ποικίλες
προσεγγίσεις.
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Phenotypic and molecular noise of individual bacterial cells
Aspridou Z.1, Fotiadis, C.2, Tampakaki, A.2, Koutsoumanis, K.1
1
Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, School of Agriculture, Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Department of Crop Science,
Agricultural University of Athens, Athens, Greece
The study of bacterial cell behavior is conducted both at the ‘community’ and the single cell
level. Individual cells of a genetically identical population are characterized by phenotypic
heterogeneity and this could be the basis of their coexistence and survival in more complex
systems, such as biofilms. The development of modern studying techniques at the single cell
level and the imaging power of genetically encoded fluorescence proteins enable the study of
individual cell behavior and gene expression. The heterogeneity of single cells is manifested at
several behavioral traits, such as cell growth, division time as well as stress tolerance and time
of inactivation. Stochasticity of gene expression and the molecular mechanisms defining
microbial responses underlie the observed variability. In the present work, the growth and
inactivation behavior of individual cells of the foodborne pathogen Salmonella was
microscopically studied through the development of a series of plasmid constructs with
translational fusions of the gene encoding Yellow Fluorescent Protein and various biofilmrelated genes. The imaging and quantitative assessment of gene expression as well as the
correlation between the observed phenotypic variability and the molecular origin is a laborious
process depending on the system studied and other parameters. Various issues arise concerning,
among others, the choice of plasmid vector with a certain plasmid copy number as well as the
observed fluorescence and its subcellular localization. To address these issues, different
approaches need to be adopted.
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Η οργάνωση της πλασματικής μεμβράνης στο ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae
επιτυγχάνεται, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης Nce102 και των
στικτών υποκυτταρικών δομών που ονομάζονται εισοσώματα (Frohlich et al., 2009; Walther
et al., 2006). Κάθε εισόσωμα αποτελείται από χιλιάδες αντίγραφα των Pil1, Lsp1 και Sur7
πρωτεϊνών (Ziółkowska et al., 2012). Στο νηματοειδή μύκητα Aspergillus nidulans, οι
ομόλογες εισοσωμικές πρωτεΐνες PilA PilB και SurG, συνεντοπίζονται στην περιφέρεια της
πλασματικής μεμβράνης τόσο στα κονιδιοσπόρια όσο και στα ασκοσπόρια, σχηματίζοντας
σταθερές πυκνές κοκκιώδεις δομές (Athanasopoulos et al., 2013; Vangelatos et al., 2010).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη
AnNce102 συνεντοπίζεται με τα εισοσώματα και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη
σταθερότητα/αριθμό των PilA και SurG κοκκίων στην κεφαλή των νεαρών υφών του μύκητα.
Σε στέλεχος που φέρει απαλοιφή του γονιδίου της AnNce102, παρατηρείται αποδιοργάνωση
των PilA σχηματισμών, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε κύτταρα φυσικού τύπου
παρουσία μυριοσίνης, ειδικού αναστολέα της βιοσύνθεσης σφιγγολιπιδίων. Ο κυτταρικός
αυτός φαινότυπος δεν υφίσταται όταν η AnNce102 υπερεκφράζεται. Επιπλέον,
παρουσιάζονται δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν ότι οι PilA και AnNce102 αλληλεπιδρούν
γενετικά με την κινάση YpkA και εμπλέκονται στην εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία
ρύθμιση της βιοσύνθεσης των σφιγγολιπιδίων.
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Characterization of AnNce102 and its role in eisosome stability and sphingolipid
biosynthesis
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Plasma membrane organization in Saccharomyces cerevisiae is at least in part mediated by
the tetraspan Nce102 protein and by a subcellular stable structure termed eisosome (Frohlich
et al., 2009; Walter et al., 2006). Each eisosome is composed of Pil1, Lsp1 and Sur7 proteins
in thousands of copies (Ziółkowska et al., 2012). In the model filamentous fungus Aspergillus
nidulans, PilA, PilB and SurG - homologues of the S. cerevisiae eisosomal proteins- are
assembled and form tightly packed stable structures at the cell cortex (Vangelatos et al., 2009;
Athanasopoulos et al., 2013). In the present study we show that AnNce102 protein colocalizes
with eisosomes and plays a crucial role in the stability and the number of PilA/SurG foci in
the head of germlings derived from conidiospores. We also report that PilA is disassembled in
annce102Δ cells, similarly to wild type cells treated with myriocin, a specific inhibitor of
sphingolipid biosynthesis. This phenotype is rescued when AnNce102 is overexpressed.
Finally, we show that PilA and AnNce102 genetically interact with the YpkA kinase and are
involved in a temperature-dependent regulation of sphingolipid biosynthesis.
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Ποικιλότητα του γένους Fusarium στο έδαφος

Μπαγουράκη Π.1, Βελεγράκη Α.2, Πυρρή Ι.1, Αραμπατζής Μ.2,3 & Καψανάκη-Γκότση Ε.1
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3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας
Οι μύκητες του εδάφους σχετίζονται με τους φυσικούς βιογεωχημικούς κύκλους αλλά και με τις
βιοτικές αλληλεπιδράσεις σε ένα οικοσύστημα. Ιδιαίτερα το γένος Fusarium που είναι κοινό στο
έδαφος, είναι διαδεδομένο παθογόνο φυτών, αναδυόμενο παθογόνο για τον άνθρωπο, ενώ
παράλληλα έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα ευρύ φάσμα τοξικών μεταβολιτών. Στην Ελλάδα,
αν και έχει μελετηθεί αρκετά σε σχέση με τις ασθένειες σε καλλιεργούμενα φυτά αλλά και σαν
παθογόνο για τον άνθρωπο (Georgiadou et al. 2014), στο έδαφος έχει καταγραφεί μόνο από τη
Βόρειο Ελλάδα (Vardavakis 1981, 1990).
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της ποικιλότητας του γένους Fusarium στο έδαφος
φυσικών και διαταραγμένων οικοσυστημάτων του νομού Αττικής. Δείγματα εδάφους
συλλέχθηκαν από οκτώ θέσεις σε τέσσερεις περιοχές και μετά από επεξεργασία του χώματος και
διαδοχικές αραιώσεις, απομονώθηκαν 15 στελέχη του γένους Fusarium σε καθαρή καλλιέργεια.
Τα στελέχη αναπτύχθηκαν στα θρεπτικά υποστρώματα PDA και CLA σε θερμοκρασία 25° C.
Mελετήθηκε αναλυτικά η μορφολογία της αποικίας, οι βλαστητικές και οι αναπαραγωγικές
δομές, κυρίως τα μονο- και πολυφιαλίδια, τα μικροκονίδια, μακροκονίδια και χλαμυδοσπόρια.
Επιπλέον, προσδιορίστηκε η αλληλουχία της ITS περιοχής (ITS1-5,8S-ITS2) του πυρηνικού
ριβοσωμικού DNA.
Τα είδη F.oxysporum και F.solani βρέθηκαν τόσο στα φυσικά όσο και στα διαταραγμένα
οικοσυστήματα, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι αυτά τα δύο είδη είναι παρόντα στο έδαφος σε
ολόκληρο τον πλανήτη (Summerell et al. 2010). Δύο άλλα λιγότερο κοινά είδη βρέθηκαν μόνο σε
άγονο έδαφος. Επίσης παρατηρήθηκε η απουσία του γένους Fusarium σε δείγμα εδάφους
δασικής έκτασης που είχε καταστραφεί πρόσφατα από πυρκαγιά.
Βιβλιογραφία
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Diversity of the genus Fusarium in the soil
Bagouraki P.1, Velegraki A.2, Pyrri I.1, Arabatzis M.2,3 & Kapsanaki-Gotsi E.1
1 University of Athens, Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics
2 University of Athens, Faculty of Medicine, Laboratory of Microbiology
3 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Medicine, Department of Pathology

The soilborne fungi are related to the natural biogeochemical cycles as well as to the
biotic interactions within an ecosystem. Especially the genus Fusarium, which is
common in the soil, is a widespread plant pathogen, an emerging human pathogen and
additionally it has the potential to produce a diverse range of toxic metabolites. In
Greece, although it has been extensively studied as the causative agent of plant diseases
and as a human pathogen (Georgiadou et al. 2014), it has been reported from soil only in
Northern Greece (Vardavakis 1981, 1990).
The aim of the present research was to study the diversity of the genus Fusarium in the
soil of natural and disturbed ecosystems in the region of Attica. Soil samples were
collected from eight sites in four localities and following a dilution plate method, a total
of 15 strains of Fusarium have been isolated in pure culture. The isolated strains were
grown on PDA και CLA at 25° C. The cultural characteristics of each strain such as the
colony morphology, the vegetative and reproductive structures, mainly mono- and
polyphialides, microconidia, macroconidia and chlamydospores have been studied in
detail. In addition, the sequence of ITS region (ITS1-5,8S-ITS2) of rDNA was analysed.
The species F.oxysporum and F.solani were found in all the natural and disturbed
ecosystems, verifying the aspect that these species are ubiquitous in the soil in the whole
planet (Summerell et al. 2010). Two other less common species were found only in a
sample from bare ground. Also, no strain of Fusarium was recovered from a soil sample
of a forest which was recently destroyed by fire.
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The impact of isoproturon, chlorpyrifos and tebuconazole on the structure and function
of the soil microbial community
Baguelin C.1,3,5,Pertile G.2,3,4, Martin-Laurent F.3, Ferrari F.2, Trevisan M.,2 Sibourg
O.,1Malandain C.1,Tsiamis G.4, Karpouzas D.G.5
(1) ENOVEO, Lyon, France ; (2) AEIFORIA, Piacenza, Italy ; (3) INRA, Dijon, France ; (4)
Univ. Patras, Agrinio, Greece, (5) Univ. Thessaly, Larissa, Greece.
Soil microbes have a key role in ecosystemic services which can be affected by the intensive
use of pesticides. Until now, pesticide registration decisions concerning ecotoxicity on soil
microorganisms, relied on simple carbon and nitrogen mineralization tests which do not give
the full picture of possible impact on soil microorganisms and possible consequences on
ecosystemic functions. Within the framework of the European IAPP Marie Curie project
‘LOVE-TO-HATE’ (http://lovetohate.bio.uth.gr), we investigate the development and
implementation of a novel framework for assessing soil microbial toxicity of pesticides based
on novel high resolution and well-standardized methods. The impact of an insecticide
(chlorpyrifos, CHL), an herbicide (isoproturon, IPU) and a fungicide (tebuconazole, TCZ) on
the abundance and diversity of soil microorganisms was investigated at both laboratory (worst
case scenario, Tier I) and field level (realistic exposure Tier II). At Tier I the studied soil was
treated with 0x, 1x, 2x and 10x the recommended doses of CHL, IPU and TCZ, whereas in
the field experiment x0, x1, x2 and x5 dose rates were tested.Samples were collected
immediately after pesticides application and at regular intervals thereafter until 126 days post
application. The impact of pesticides was assessed: (a) on the soil microbial diversity using
Automated-Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (A-RISA), and (b) on the abundance of key
microbial taxa using quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) (ISO/DIS 170601).
Finally, the impact on functional microbial groups involved in the C and N cycle was also
investigated. Overall no clear temporal patterns of effects were observed at both structural and
functional level for the pesticides tested. Results will be presented and discussed considering
time and dose effect.
Key-words: pesticides ecotoxicity, soil microbes, microbial diversity, microbial abundance,
ARISA, qPCR

This work is funded within the frame of the IAPP Marie Curie project LOVE TO HATE
funded by the European Commission
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Η επίδραση των isoproturon, chlorpyrifos και tebuconazole στην δομή και λειτουργία
της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους
Baguelin C.1,3,5,Pertile G.2,3,4, Martin-Laurent F.3, Ferrari F.2, Sibourg O.,1Malandain
C.1,Tsiamis G.4, Karpouzas D.G.5
(1) ENOVEO, Lyon, France ; (2) AEIFORIA, Piacenza, Italy ; (3) INRA, Dijon, France ; (4)
Πανεπ. Πατρών, Αγρίνιο, (5) Πανεπ. Θεσσαλίας, Λάρισα.
Οι μικροοργανισμοί του εδάφους έχουν ρόλο-κλειδί στις λειτουργίες του οικοσυστήματος οι
οποίες πιθανό να επηρεάζονται από την εντατική χρήση γεωργικών φαρμάκων (γ.φ.). Μέχρι
σήμερα η τοξικότητα των γ.φ. στους μικροοργανισμούς του εδάφους αξιολογούνταν
βασιζόμενη σε δύο απλά τεστ ανοργανοποίησης Cκαι Ν που δεν παρέχουν την πλήρη εικόνα
των πιθανών τοξικών επιδράσεων των γ.φ. στη σύσταση και λειτουργία της μικροβιακής
κοινότητας του εδάφους. Έτσι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ‘LOVE-TOHATE’ (http://lovetohate.bio.uth.gr), θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία και αξιολόγηση ενός
νέου πλαισίου για την αξιολόγηση της τοξικότητας των γ.φ. στους μικροοργανισμούς του
εδάφους χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία της μοριακής βιολογίας που είναι πλέον πλήρως
αποδεκτές. Η επίδραση των γ.φ. chlorpyrifos (CHL), isoproturon (IPU), και tebuconazole
(TCZ) στηναφθονία και ποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους μελετήθηκε τόσο σε
επίπεδο εργαστηρίου (worst case scenario, Tier I) και σε επίπεδο αγρού (realistic exposure
Tier II). Στοπείραμαεργαστηρίου, εφαρμόστηκαν στοέδαφοςδόσεις φαρμάκου 0x, 1x, 2xκαι
10xτης συνιστώμενης, σε αντίθεση με το πείραμα αγρού όπου οι δόσεις που αξιολογήθηκαν
ήταν x0, x1, x2 andx5. Δείγματα εδάφους συλλέχθηκαν αμέσως μετά την εφαρμογή και σε
επιλεγμένους χρόνους μετά την εφαρμογή και ως και 126 ημέρες αργότερα. Η επίδρασητ ων
γ.φ. στην ποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους αξιολογήθηκε αρχικά μέσω
Automated-Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (A-RISA). Η επίδραση των γ.φ. στην
αφθονία των κυριοτέρων μικροβιακών ομάδων, όπως βακτήρια, αρχαία, μύκητες, 11
βακτηριακές τάξεις, και σε βασικές λειτουργικές ομάδες μικροογανισμών που συμμετέχουν
στου κύκλους C και Ν εκτιμήθηκε μέσω PCR πραγματικού χρόνου (ISO/DIS 170601).
Συνολικά δεν παρατηρήθηκαν ξεκάθαρα πρότυπα επιδράσεων των γ.φ. στους
μικροοργανισμούς του εδάφους τόσο σε επίπεδο ποικιλότητας όσο και σε επίπεδο
λειτουργίας. Συνολικά τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με βάση την
επίδραση δύο παραγόντων: χρόνος και δόση γ.φ.
Λέξεις-κλειδιά: οικοτοξικότητα γεωργικών φαρμάκων, μικροοργανισμοί του εδάφους,
μικροβιακή ποικιλότητα, μικροβιακή αφθονία
H συγκεκριμένη εργασία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΙΑΡΡ ΜarieCurie ερευνητικού
έργου LOVETOHATE που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
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Involvement of soil microorganisms in the biodegradation of lignocellulosics: from
ecology to biotechnology
Baldrian P., Žifčáková L., Štursová M., Větrovský T., López-Mondéjar R.
Institute of Microbiology of the ASCR, Prague, Czech Republic
Biodegradation of lignocellulosic materials such as agricultural or forestry byproducts
receives considerable attention of the biotechnologists due to the fact that it offers the
potential to yield interesting products such as, for example, microbial protein, bioethanol, or
others. For a long time, fungi were considered as the major natural biodegraders of
lignocellulose and most attention was paid to the biotechnological potential of their enzymes.
This view was based on a rather limited set of model organisms which were studied in detail.
With the advance of the high-throughput-sequencing technologies and the connected fields of
microbial genomics, transcriptomics and proteomics, our ability to identify biodegraders of
lignocellulose decomposers in natural environments changed dramatically due to the fact that
the complex screening of microbial community composition and activity is at present
technically feasible. Here we show that in forest ecosystems, the use of stable isotope probing
and metatranscriptomics indicates that both fungi and bacteria substantially contribute to the
decomposition of lignocellulose in the form of plant litter. While fungi seem to be more
involved in lignocellulose decomposition, there are also many cellulolytic bacteria in the soil,
several of them belonging to the most abundant taxa in this environment. Following the
screening and selection of cellulose-degrading bacteria, candidate cellulose decomposers from
the genera Mucilaginibacter, Paenibacillus and Luteibacter were studied by genome
sequencing and the analysis of their proteomes after cultivation in cellulose and wheat straw.
The results show that while these common soil bacteria are all active cellulose decomposers,
the composition of their lignocellulolytic systems is strikingly dissimilar and composed of a
rich array of enzymes. As a consequence, current methods open the possibility to screen
whole microbial communities for the potential to produce important enzymes with
biotechnological relevance and to study the regulation of their transcription. The high
diversity of genes involved in lignocellulose decomposition in soil also points to the high
diversity of active decomposers representing potential targets for biotechnological
exploration. Hopefully, the analysis of microbial activity in natural ecosystems can boith
advance our understanding of decomposition processes and yield microbial strains applicable
in applied biotechnological processes.
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Μορφολογικός και µοριακός χαρακτηρισµός µυκητόφιλων µυκήτων της Ελλάδας
Μπαρδάνη Ε., Πυρρή Ι., Παρµακέλης Α., Γκόνου-Ζάγκου Ζ.
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα
Οι µυκητόφιλοι µύκητες αποτελούν µια ιδιαίτερη οικολογική οµάδα που περιλαµβάνει
µύκητες που αναπτύσσονται πάνω σε άλλους µύκητες, δηµιουργώντας ποικίλες
αλληλεπιδράσεις και τροφικές σχέσεις. Οι µυκητόφιλοι µύκητες είναι κυρίως Ασκοµύκητεςαναµορφικοί µύκητες, και σε µικρότερο ποσοστό Ζυγοµύκητες ή Βασιδιοµύκητες. Οι
µύκητες-ξενιστές τους µπορούν να ανήκουν σε όλες τις ταξινοµικές οµάδες µυκήτων, µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν ως υποστρώµατα οι αναπαραγωγικές δοµές των
Βασιδιοµυκήτων (βασιδιοκάρπια) και Ασκοµυκήτων (ασκοκάρπια), γνωστές κοινώς ως
µανιτάρια. Οι µυκητόφιλοι µύκητες αποτελούν µια πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς και σχετικά
ανεξερεύνητη οµάδα, που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα οικοσυστήµατα που
συµµετέχει. Επιπλέον, εµφανίζει πρακτικό και οικονοµικό ενδιαφέρον, αφού µπορούν να
αξιοποιηθούν οι ίδιοι οι µύκητες ή/και τα µεταβολικά τους προϊόντα σε ποικίλες εφαρµογές,
όπως βιοέλεγχο και παραγωγή βιοενεργών ουσιών. Στην Ελλάδα η ποικιλότητα της οµάδας
αυτής των µυκήτων είναι ελάχιστα γνωστή, αν και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη.
Στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας, επιλέχθηκαν προς µελέτη 26 στελέχη µυκήτων, που
αποτελούν αναµορφές Ασκοµυκήτων. Τα στελέχη αποµονώθηκαν κυρίως από βασιδιοκάρπια
από διάφορες περιοχές και ενδιαιτήµατα της Ελλάδας και φυλάσσονται στη Συλλογή
Καλλιεργειών Μυκήτων της Μυκητοθήκης ATHUM του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το σύνολο
των στελεχών µελετήθηκε ως προς την µακρο- και µικρο- µορφολογία τους, ενώ 14 από αυτά
επιλέχθηκαν για µοριακή ανάλυση της ITS περιοχής (ITS1-5,8S-ITS2) του πυρηνικού
ριβοσωµικού DNA, της rns µικρής υποµονάδας του µιτοχονδριακού ριβοσωµικού DNA,
καθώς και του γονιδίου του µεταγραφικού παράγοντα επιµήκυνσης tef1.
Κατά την παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν συνολικά 9 είδη, που ανήκουν σε 6 γένη
Ασκοµυκήτων-αναµορφικών µυκήτων και 1 γένος Βασιδιοµύκητα. Τα είδη αυτά είναι τα
Sepedonium microspermum, S. ampullosporum, S. tulasneanum, Paecilomyces marquandii,
Calcarisporium arbuscula, Papulaspora sp., Fusarium sp., Hypocrea protopulvinata και
Punctularia atropurpurascens. H µοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα της
µορφολογικής µελέτης, ενώ επιπλέον πραγµατοποιήθηκε φυλογενετική ανάλυση που
αποτυπώνει τη σχέση µεταξύ των µελετηθέντων ελληνικών ειδών και των ίδιων ή άλλων
συγγενικών τους µε διαφορετική προέλευση.
Η έρευνα έχει εν µέρει χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα «Βιοποικιλότητα επιλεγµένων
περιοχών της Ελλάδας», ΕΚΠΑ, ΕΛΚΕ 2013 14.
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Morphological and molecular characterization of fungicolous fungi in Greece
Bardani E., Pyrri I., Parmakelis A., Gonou-Zagou Z.
Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, National and Kapodistrian
University of Athens, Greece
The term fungicolous or mycophilic fungi refers to species of fungi that are consistently
associated with other fungi forming various trophic relationships. This ecological group of
fungi comprises species that belong mainly to Ascomycota-anamorphic fungi and, to a lesser
degree, to Zygomycota or Basidiomycota. Fungicolous fungi can use as substrates fungi
belonging to all taxonomic groups. However, they have a particular preference for the fruitbodies of Ascomycota (ascocarps) and Basidiomycota (basidiocarps). They form a very
interesting and not well known group of fungi, which plays an important role in ecosystems.
Furthermore, they are of economic interest, as these fungi can be used for biocontrol and/or
their metabolic products may be valuable as bioactive compounds. In Greece they are poorly
studied, although they seem to be widespread in nature.
In the terms of a diploma thesis, 26 strains of fungi were selected for study. These strains
have been isolated from basidiocarps from different regions and habitats in Greece and they
are kept in the Culture Collection of Fungi of the Mycetotheca ATHUM in the University of
Athens. In addition to the morphological study of these strains, 14 of them were selected for
molecular analysis of the ITS region (ITS1-5,8S-ITS2) of the nuclear ribosomal DNA, the
small rns subunit of the mitochondrial ribosomal DNA, and the gene of the transcription
elongation factor tef1.
During this study the following 9 species have been identified: Sepedonium microspermum, S.
ampullosporum, S. tulasneanum, Paecilomyces marquandii, Calcarisporium arbuscula,
Papulaspora sp., Fusarium sp., Hypocrea protopulvinata and Punctularia atropurpurascens.
The molecular analysis of the strains have verified their morphological characterization and a
phylogenetic tree was constructed revealing the relationship between the greek species, the
same species of different geographical origin and other closely related species.
The research is partly funded by the project “Biodiversity of selected regions of Greece”,
NKUA, ELKE 2013 14.
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Εδαφική βακτηριακή ποικιλότητα και βλάστηση σε Μεσογειακά οικοσυστήματα της
Κρήτης
Μπεκρής Φ.1, 2, Tom L.2, Piceno Y.2, Πανόπουλος N.1, 3, Andersen G.2, Πυρίντσος Σ.1, 3
1
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών και Διαχείρισης
Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο
2
Lawrence Berkeley National Laboratory, Earth Sciences Division, Berkeley, CA 94720, USA
3
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βοτανικός Κήπος, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο
Οι μικροοργανισμοί του εδάφους αποτελούν τον αθέατο κόσμο των χερσαίων
οικοσυστημάτων και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της
γενετικής ποικιλότητας της Γης. Πολλές από τις διεργασίες που επιτελούν καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό την δομή, την λειτουργία καθώς και την σταθερότητα των χερσαίων
οικοσυστημάτων. Παρά το σημαντικό ρόλο που τους έχει αποδοθεί εν τούτοις η γνώση μας
για αυτούς καθώς και για το λειτουργικού τους χαρακτήρα παραμένει περιορισμένη εξαιτίας
των δυσκολιών που παρουσιάζει η μελέτη τους σε σχέση με άλλες κατηγορίες οργανισμών.
Οι δυσκολίες αυτές οξύνονται περισσότερο όταν η μελέτη τους τοποθετείται σε φυσικά
οικοσυστήματα της Μεσογειακής λεκάνης στα οποία η ετερογένεια, η πολυπλοκότητα καθώς
και η γεωγραφική κατανομή είναι αρκετά μεγάλη. Επιπροσθέτως, ο ιδιαίτερος φυτικός
πλούτος της Μεσογείου (≈52% ενδημικά είδη) αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα
παραλλακτικότητας αναλογιζόμενοι την στενή συνύπαρξη και αλληλεπίδραση φυτώνμικροοργανισμών. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των προτύπων χωρικής
κατανομής της γενετικής ποικιλότητας των εδαφικών βακτηριακών κοινοτήτων σε
Μεσογειακά οικοσυστήματα της Κρήτης, και η περαιτέρω συσχέτιση με βιοκλιματικά και
εδαφολογικά δεδομένα. Ο πειραματικός σχεδιασμός βασίστηκε στην κατάταξη των υπό
μελέτη οικοσυστημάτων σύμφωνα με το σχήμα οικοτόπων NATURA 2000, και
περιελάμβανε 11 φυσικές περιοχές. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στις
τεχνικές T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Polymorphism) και PhyloChip (G3)
(φυλογενετικές μικροσυστοιχίες τρίτης γενεάς) χρησιμοποιώντας ως μοριακό δείκτη το 16S
rRNA γονίδιο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν εκείνες τις εδαφολογικές και βιοκλιματικές
μεταβλητές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των χωρικών προτύπων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα που προέκυψαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση καταγράφηκε και σε
σχέση με τις κυρίαρχες οικογένειες φυτικών ειδών. Οι οικογένειες Fabaceae, Cistaceae,
Oleaceae, Labiateae, Anacardiaceae, Rosaceae, Berberidaceae, Sapindaceae, Ramnaceae
και Fagaceae φάνηκε να έχουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση των χωρικών προτύπων των
βακτηριακών κοινοτήτων, πιθανώς μέσω λειτουργιών (functions) όπως η αλληλοπάθεια και η
αζωτοδέσμευση. Οι μικροσυστοιχίες PhyloChip (G3) ανίχνευσαν 6110 ΟΤUs που
περιελάμβαναν 722 βακτηριακά είδη συνολικά για όλες της περιοχές μελέτης, τα οποία
ανήκουν στα φύλλα Acidobacteria, Actinobacteria, Aquificae, Armatimonadetes,
Bacteroidetes, Chlorobi, Chloroflexi, Cyanobacteria, Elusimicrobia, Fibrobacteres,
Firmicutes, Gemmatimonadetes, Lentisphaerae, Nitrospirae, Planctomycetes, Proteobacteria,
Spirochaetes,
Synergistetes,
Tenericutes,
Thermi,
Thermodesulfobacteria
και
Verrucomicrobia.
Λέξεις-κλειδιά: T-RFLP, PhyloChip (G3), χερσαία οικοσυστήματα
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Soil bacteria diversity and vegetation in Mediterranean ecosystems of Crete
Bekris F.1, 2, Tom L.2, Piceno Y.2, Panopoulos N.1, 3, Andersen G.2, Pirintsos S.1, 3
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University of Crete, Department of Biology, Plant Ecology Terrestrial Ecosystem
Management Laboratory, P.O. 2208, 71409 Heraklion
2
Lawrence Berkeley National Laboratory, Earth Sciences Division, Berkeley, CA 94720, USA
3
University of Crete, Botanical Garden, Gallos Campus, 74100 Rethymno
Soil microorganisms constitute the unseen world of terrestrial ecosystems and are considered
to represent a big part of genetic diversity on Earth. Many microbial processes determine the
structure, function and stability of terrestrial ecosystems. Nevertheless our knowledge about
microorganisms and their processes is still limited due to the difficulties presented in their
study compared to other organisms. These difficulties are even greater when their study is
placed in natural ecosystems of the Mediterranean Basin in which heterogeneity, complexity
and geographical distribution of these ecosystems are extremely high. Additionally, the
unique plant diversity of Mediterranean Basin (≈52% endemic species) adds another
important factor of complexity taking into account the coexistence and close interactions
between plant and microbial communities. The aims of this study were to gain insight into
spatial patterns of genetic diversity of soil bacterial communities in Mediterranean
ecosystems of the island of Crete, and to correlate these with data about climate and soil
states. Our experimental design was based on the main habitat types found in Crete classified
according to the habitat type classification scheme of NATURA 2000 and included 11 natural
ecosystems. Our experimental approach was based on T-RFLP (Terminal Restriction
Fragment Polymorphism) and PhyloChip (G3) (phylogenetic microarrays) analysis using the
16S rRNA gene as a molecular marker. Our results revealed the bioclimatic and soil variables
that contribute in the formation of the spatial patterns. Our results also indicate that
statistically significant differentiation of genetic diversity recorded in relation to dominant
plant families of woody vegetation. Plants families of dominant woody species like Fabaceae,
Cistaceae, Oleaceae, Labiateae, Anacardiaceae, Rosaceae, Berberidaceae, Sapindaceae,
Ramnaceae and Fagaceae seems to have a central role on bacterial diversity patterns possibly
through indirect effects of functions, such as allelopathy and nitrogen fixation. Moreover,
PhyloChip (G3) microarrays detected a total of 6110 OTUs which included 722 bacterial
species for all studied areas, classified in the phyla Acidobacteria, Actinobacteria, Aquificae,
Armatimonadetes, Bacteroidetes, Chlorobi, Chloroflexi, Cyanobacteria, Elusimicrobia,
Fibrobacteres, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Lentisphaerae, Nitrospirae, Planctomycetes,
Proteobacteria, Spirochaetes, Synergistetes, Tenericutes, Thermi, Thermodesulfobacteria and
Verrucomicrobia..
Keywords: T-RFLP, PhyloChip (G3), terrestrial ecosystems
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Συγκριτικές μελέτες ελαιογένεσης σε ετερότροφους (Yarrowia lipolytica)
αυτότροφους (Chlorella sp. και Nannochloropsis salina) μικροοργανισμούς

και

Μπέλλου Σ., Τριανταφυλλίδου Ε. Ε., Αγγελής Γ.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα
Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα
Η συσσώρευση λιπιδίων στο κύτταρο των ελαιογόνων μικροοργανισμών
πραγματοποιείται υπό συνθήκες έλλειψης κάποιου θρεπτικού συστατικού, συνήθως του
αζώτου, από το μέσο καλλιέργειας, ενώ μετά την εξάντληση της πηγής άνθρακα πολλοί
ελαιογόνοι μικροοργανισμοί αποδομούν τα αποθεματικά λιπίδια προς παραγωγή ενέργειας
συντήρησης ή ακόμη και σύνθεσης νέας βιομάζας. Στην παρούσα εργασία απεδείχθη ότι τα
βιοχημικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά την ελαιογένεση στους αυτότροφους ελαιογόνους
μικροοργανισμούς εμφανίζουν ομοιότητες με εκείνα των ετερότροφων. Ωστόσο η διαδικασία
συσσώρευσης λιπιδίων διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των διαφόρων μικροοργανισμών.
Η συσσώρευση λιπιδίων στη ζύμη Yarrowia lipolytica καλλιεργούμενης επί
γλυκερόλης αποκλίνει από το τυπικό πρότυπο ελαιογένεσης δεδομένου ότι επάγεται από την
παρουσία αζώτου σε μικρές συγκεντρώσεις και την απουσία μαγνησίου από το μέσο
καλλιέργειας. Αποδόμηση των ενδοκυτταρικών λιπιδίων παρατηρήθηκε ακόμη και όταν η
γλυκερόλη βρισκόταν στο περιβάλλον της αύξησης σε υψηλές συγκεντρώσεις,
υποδεικνύοντας χαμηλό ρυθμό αφομοίωσης της γλυκερόλης. Παρά το γεγονός ότι μεταγραφή
των γονιδίων ACL1 και ACL2 που κωδικοποιούν το ένζυμο ATP-κιτρική λυάση (ATP:CL),
το οποίο καταλύει τη διάσπαση του κιτρικού προς ακετυλο-CoA και οξαλοξικό,
πραγματοποιείται ακόμη και σε μη ελαιογόνες συνθήκες, υψηλή ενεργότητα ATP:CL
ανιχνεύτηκε μόνο σε ελαιογόνες συνθήκες κατά τις οποίες η ενεργότητα της ισοκιτρικής
αφυδρογονάσης (ICDH), που εμπλέκεται στην αφομοίωση του ισοκιτρικού οξέος, ήταν
χαμηλή έως μηδενική, γεγονός που ευνοεί τη συσσώρευση κιτρικού οξέος στο κύτταρο. Η
ενεργότητα του μηλικού ενζύμου (ΜΕ), το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή αναγωγικής
δύναμης NADPH, ήταν χαμηλή υποδεικνύοντας ότι το ΜΕ ενδεχομένως δεν εμπλέκεται στη
διαδικασία ελαιογένεσης, το δε απαιτούμενο NADPH παρέχεται από εναλλακτική πηγή.
Tα μικροφύκη Chlorella sp. και Nannochloropsis salina καλλιεργούμενα σε
φωτοβιοαντιδραστήρα παρήγαγαν βιομάζα πλούσια σε αποθεματικά λιπίδια και σάκχαρα, τα
οποία όμως αποδομήθηκαν όταν η πυκνότητα της καλλιέργειας έφτασε μια μέγιστη τιμή
οπότε και δημιουργήθηκαν συνθήκες πενίας άνθρακα και ενέργειας (φωτός). Κατά την
αποδόμηση των σακχάρων ανιχνεύτηκε υψηλή ενεργότητα ATP:CL και χαμηλή ή μηδενική
ενεργότητα ICDH γεγονότα που υποδεικνύουν ότι τα μικροφύκη είναι ικανά να βιοσυνθέτουν
λιπίδια μέσω καταβολισμού των αποθεματικών σακχάρων χρησιμοποιώντας κιτρικό οξύ ως
δότη ακετυλο-CoA. Ωστόσο, η βιοσύνθεση λιπιδίων από σάκχαρα φαίνεται να περιορίζεται
από τη χαμηλή ενεργότητα του ME, ενώ ενδέχεται το απαιτούμενο NADPH να παρέχεται
από εναλλακτικές πηγές όπως η φωτοσύνθεση ή η καταβολικής οδός των φωσφοροπεντοζών.
Λέξεις-κλειδιά: ελαιογένεση, Yarrowia lipolytica, Chlorella sp., Nannochloropsis salina
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Comparative studies of lipid biosynthesis process in heterotrophic (Yarrowia lipolytica)
and autotrophic (Chlorella sp. and Nannochloropsis salina) microorganisms
Bellou S., Triantaphyllidou I. E., Aggelis G.
Laboratory of Microbiology, Division of Genetics, Cell Biology & Development, Department
of Biology, University of Patras, Patras 26504, Greece
Lipid accumulation process in oleaginous microorganisms takes place after the
depletion of an essential nutrient (usually nitrogen) in the growth medium, whereas when the
carbon source is exhausted some oleaginous microorganisms degrade the accumulated lipids
for maintenance purposes or for new biomass synthesis. In the current study it was proved
that the biochemical events occurring during lipid biosynthesis in autotrophic oleaginous
microorganisms resemble to those taking place in heterotrophs. However lipogenesis declines
significantly among the various oleaginous microorganisms.
The yeast Yarrowia lipolytica presented biochemical differentiation over the typical
oleaginous microorganisms when cultivated on glycerol, since lipid accumulation was
induced by the presence of nitrogen in low concentrations and the absence of magnesium in
the growth medium. Degradation of intracellular lipids was observed, even when significant
amounts of glycerol were found in the growth media, indicating low uptake of glycerol.
Although the transcription of the genes ACL1 and ACL2, encoding for ATP-citrate lyase
(ATP:CL), enzyme which cleaves citric acid into oxaloacetate and acetyl-CoA, was observed
even under non-oleaginous conditions, high activity of ATP:CL was only detected in
oleaginous conditions. Simultaneously, low or zero activity of isocitrate dehydrogenase
(ICDH), enzyme which plays a key role in isocitrate assimilation, was observed, conditions
that favor citrate accumulation within the cell. However, the low activity of malic enzyme
(ME), which participates in the production of NADPH, indicated that ME may not be
implicated in lipid biosynthesis, and the NADPH required for this process may be provided
by an alternative source.
The microalgae Chlorella sp. and Nannochloropsis salina cultivated in a
photobioreactor produced biomass rich in storage lipids and sugars, which were degraded
when the cell density increased resulting in carbon and energy (light) limiting conditions.
During sugars degradation, high activity of ATP:CL and low or zero activity of ICDH were
observed, indicating that microalgae are able to synthesize lipids via storage sugars
catabolism using citrate as donor of acetyl-CoA. However, sugar conversion to lipid might be
restricted by the low activity of ME, or the required NADPH may be provided by other
sources such as photosynthesis or pentose phosphate pathway.
Keywords: lipogenesis, Yarrowia lipolytica, Chlorella sp., Nannochloropsis salina
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Αναζήτηση μικροβιολογικών δεικτών για την απόδειξη ισχυρισμού άμεσης κατάψυξης
μετά την αλλίευση τσιπούρας
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Τα ψάρια χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ευπαθή τρόφιμα λόγω της γρήγορης
μικροβιολογικής αλλοίωσης που εμφανίζουν κατά την διάρκεια της συντήρησής τους υπό
ψύξη. Η μικροβιολογική αλλοίωση φαίνεται να οφείλεται κυρίως στα είδη βακτηρίων των
γενών Pseudomonas και Shewanella.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η προσπάθεια ανάδειξης μικροβιολογικών
δεικτών φρεσκότητας στην τσιπούρα, ώστε να τεκμηριώνεται η ιδιότητα του
«φρεσκοκατεψυγμένου», στηριζόμενοι σε ποσοτικές ή ποιοτικές διαφορές μεταξύ των
δεικτών.
Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν με κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους ψάρια απο 4
διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας: (ι) φρεσκοαλιευμένα (F), με μέγιστο χρόνο
ανάλυσης 8h μετά την αλίευση και (ιι) επεξεργασμένα ψάρια (PR), που αναλύθηκαν 24h μετά
απο την αλίευσή. Το μικροβιολογικό προφίλ των ψαριών κατά τη διάρκεια της συντήρησής
τους στους 0οC για 16 μέρες και στους -18οC για 18 μήνες καταγράφηκε σε 7 διαφορετικά
θρεπτικά υποστρώματα. Παράλληλα, με τη μοριακή τεχνική PCR-DGGE καταγράφηκε η
μικροβιακή ποικιλομορφία.
Σύμφωνα με τις κλασικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται ότι τα μηθειοαναγωγικά βακτήρια, ψευδομονάδες και θειοαναγωγικά βακτήρια αποτελούν την
κυρίαρχη μικροχλωρίδα στις φρεσκοαλιευμένες τσιπούρες αλλά και κατά τη διάρκεια
συντήρησής τους. Μετά απο 16 ημέρες συντήρησης στους 0 οC, οι κυρίαρχοι πληθυσμοί στις
τσιπούρες F έφτασαν το επίπεδο των 6-7 log CFU/g ενώ στις PR 5.6 log CFU/g. Με την
εφαρμογή της PCR-DGGE, παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών τόσο στα F
όσο και στα PR ψάρια, καθ’ όλη τη διάρκεια της συντήρησής τους. Από τα αποτελέσματα της
αλληλούχισης ταυτοποιήθηκαν τα ακολούθα γένη: Pseudoalteromonas, Shewanella,
Pseudomonas, Aeromonas, Psychrobacter, Yersinia, Xylosandrus, Oceanisphaera,
Arthrobacter, Hafnia, Exiguobacterium.
Μικροοργανισμοί που ανήκουν στα γένη
Psychrobacter και Aeromonas ανιχνεύτηκαν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ψαριών.
Αντιθέτως μικροοργανισμοί του γένους Oceanisphaera ταυτοποιήθηκαν κυρίως στα
επεξεργασμένα ψάρια. Επιπλέον το βακτήριο Xylosandrus germanus ανιχνεύτηκε κυρίως στις
τσιπούρες μετά απο 8 ημέρες συντήρησης στους 0 οC.
Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία
μιας πιο
ολοκληρωμένης εικόνας για τους αλλοιογόνους μικροοργανισμούς των τσιπούρων των
ελληνικών θαλασσών στα διάφορα στάδια συντήρησής τους αλλά και ανάλογα της
επεξεργασίας που έχουν υποστεί. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την
θέσπιση μικροβιολογικών δεικτών φρεσκότητας στις τσιπούρες, που θα αποτελέσει πολύτιμο
εργαλείο στον έλεγχο της ποιότητας τους.
Λέξεις-κλειδιά : Τσιπούρα, Δείκτες φρεσκότητας, PCR-DGGE, Αλληλούχιση.
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Fish is considered perishable food, with spoilage symptoms being associated with the
occurrence of undesirable growth of specific microorganisms to spoilage-causing levels. In
the case of seabream, pseudomonads and Shewanella species seem to be the dominant
spoilage organisms.
To assess the freshness of gilthead seabreams based on quantitative and qualitative
microbiological data, we hypothesized that the presence of specific microorganisms can be
used as a potential marker of freshness, or associated with certain storage duration, type of
processing (e.g., evisceration), or time of freezing after catching.
Freshly caught fish (F: max. 8 hour after catching) or processed fish (PR: eviscerated
and cleaned 24 h after catch) from 4 different Greek sea areas were analyzed with classical
microbiological methods before and during storage at 0 oC for 16 days and at -18oC for 18
months. Apart from the classical microbiological analysis, the presence of specific
microorganisms in fish was also monitored using PCR-DGGE, in order to characterize the
total microbial DNA extracted from the surface of the selective media plate carrying
measurable colonies used to quantify microbial populations.
Regarding the classical microbiological analysis, results showed that pseudomonads
(non H2S-producing) and H2S-reducing bacteria on CFC, Iron agar and Tryptic Soy agar were
the dominant microorganisms of freshly caught, as well as of chilled-stored fish. After 16
days of storage at 0°C, the dominant populations on freshly caught fish, reached the level of
6-7 log CFU/g and 5.6 log CFU/g on processed fish. DGGE analysis revealed a great variety
of microorganisms during storage of PR and F seabream samples. 16S rDNA sequencing of
DNA of total microbiota extracted from the surface of selective media revealed the presence
of the following genera: Pseudoalteromonas, Shewanella, Pseudomonas, Aeromonas,
Psychrobacter,
Yersinia,
Xylosandrus,
Oceanisphaera,
Arthrobacter,
Hafnia,
Exiguobacterium. The genera Psychrobacter and Aeromonas were detected in all fishes. On
the other hand, Oceanisphaera was most frequently detected at processed fish, while
Xylosandrus germanus was mostly traced in fish after 8 days of storage at 0oC.
Such a study could give a better understanding in fish microbiota and qualify possible
microbial indicators of gilthead seabream freshness.
Keywords: gilthead seabream, freshness indicators, PCR-DGGE, Sequencing.
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L-proline is a proteinogenic amino acid with great importance for protein structure and
stability [Arst et al. 1980; Sophianopoulou and Scazzocchio 1989; Gross et al. 2008; Bach
and Takagi 2013]. Thus, many chemical analogues of proline have been studied in order to
expand our knowledge concerning its chemistry.
Along with others, L-Azetidine-2-carboxylic acid (AZC) is a toxic proline analogue, which is
synthesized by the flowering plant Convallaria majalis (lily of the valley). The physical role
of AZC in these plants is proposed to be a protectant against animal/insect digestion and
microbial infections [Fowden 1955 θαη 1956; Gross et al. 2008].
The imino acid AZC is suggested to mimic and act competitively to proline. During the first
step of protein synthesis an AZC-tRNA is formed and when, due to its stereochemical
similarity, is integrated instead of L-proline-tRNA to the growing polypeptide chain, a 15º
smaller polypeptide chain is produced. The result is a protein with an altered tertiary structure,
toxic for cells [Fowden and Richmond 1963].
However, different species have been isolated, which detoxify or even catabolize AZC
[Takagi et al. 2000, 2001; Gross et al. 2008; Bach and Takagi 2013]. Gross et al. (2008)
isolated a pseudomonas strain, expressing a hydrolase responsible for AZC detoxification.
This strain is also able to utilize AZC as sole carbon and nitrogen sources. Furthermore,
Takagi et al. (2000) isolated a novel gene encoding an acetyltransferase, from Σ1287b strain
of Saccharomyces cerevisiae, required for AZC resistance.
Interestingly, observations in our lab have shown that A. nidulans is not only resistant to but is
also able to utilize AZC as a sole nitrogen source. To this direction, homologous genes
encoding a hydrolase and an acetyltransferase of the fungus were revealed by in silico studies.
Mutants carrying deletions of these genes have been constructed and their study is in
progress. So far, our results indicate that the homologous hydrolase plays a major role in a
temperature-dependent AZC resistance of A. nidulans and suggest that AZC catabolism
follows the metabolic pathway of GABA (gamma-aminobutyric acid).
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Τίηλορ: To ηοξικό ανάλογο ηερ ππολίνερ, L-Azetidine-2-carboxylic acid,
αποηοξικοποιείηαι και καηαβολίδεηαι από ηο νεμαηοειδή μύκεηα Aspergillus nidulans.
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Η πξνιίλε είλαη πξσηετλνγελεηηθό ακηλνμύ θαη δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξόιν ζηε δνκή θαη
ζηαζεξόηεηα ησλ πξσηετλώλ. Η κειέηε ηνπ ξόινπ ηεο ζηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο ηνπ
θπηηάξνπ, έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθό πεδίν έξεπλαο [Arst et al. 1980; Sophianopoulou and
Scazzocchio 1989]. Παξάιιεια, κε ζθνπό ηε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο ησλ ρεκηθώλ ηδηνηήησλ
ηεο πξνιίλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθά αλάινγα ηεο.
Έλα από απηά, ην L-Azetidine-2-carboxylic acid (AZC) παξάγεηαη από ην αλζνθόξν θπηό
Convallaria majalis (θξίλν ηεο θνηιάδαο). Ο θπζηνινγηθόο ξόινο ηνπ AZC ζηα θπηά απηά,
πηζαλνινγείηαη πσο είλαη λα ηα πξνζηαηεύεη από ελδερόκελε βξώζε ηνπο από θπηά θαη
έληνκα, θαζώο θαη από πηζαλέο κηθξνβηαθέο κνιύλζεηο [Fowden 1955 θαη 1956; Gross et al.
2008].
Έρεη πξνηαζεί πσο ν ηξόπνο δξάζεο ηνπ AZC ζηα θύηηαξα, βαζίδεηαη ζην όηη κηκείηαη ηελ
πξνιίλε θαη δξα αληαγσληζηηθά σο πξνο απηήλ. Λόγσ ησλ ζηεξενρεκηθώλ ηνπο νκνηνηήησλ,
θαηά ην πξώην ζηάδην ηεο πξσηετλνζύλζεζεο έλα L-AZC-tRNA θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ
αξρηθνύ L-proline-tRNA. Με ηε ζεηξά ηεο, ε αληηθαηάζηαζε απηή πξνθαιεί αιιαγή ηεο
θπζηνινγηθήο α-έιηθαο δνκήο ηνπ πνιππεπηηδίνπ, ζρεκαηίδνληαο πνιππεπηίδην κε γσλίεο
κηθξόηεξεο θαηά 15°. Σπλαθόινπζα, επέξρεηαη αιιαγή ηεο 3-ηαγνύο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο, ε
νπνία ηελ θαζηζηά θπηηαξνηνμηθή [Fowden and Richmond1963].
Παξ’ όια απηά, έρνπλ απνκνλσζεί ζηειέρε κηθξννξγαληζκώλ ηα νπνία όρη κόλν
παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθόηεηα ζηελ ηνμηθόηεηα ηνπ AZC, αιιά ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη ζαλ
πεγή αδώηνπ [Takagi et al. 2000, 2001; Gross et al. 2008; Bach and Takagi 2013].
Σπγθεθξηκέλα, νη Gross et al. (2008) απνκόλσζαλ ζηέιερνο ςεπδνκνλάδνο κε ηθαλόηεηα
αλάπηπμεο ζε ζξεπηηθό ππόζηξσκα πνπ πεξηείρε σο κνλαδηθή πεγή αδώηνπ AZC. Ωο
ππεύζπλν γνλίδην ηαπηνπνηήζεθε κία πδξνιάζε. Επηπιένλ, νη Takagi et al. (2000)
απνκόλσζαλ έλα κνλαδηθό γνλίδην, ην νπνίν θσδηθνπνηεί γηα κία αθεηπινηξαλζθεξάζε, από
ην ζηέιερνο Σ1287b ηνπ Saccharomyces cerevisiae πνπ παξνπζηάδεη αλζεθηηθόηεηα ζην AZC.
Πξσηαξρηθά πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην καο, έδεημαλ πσο ν κύθεηαο A. nidulans είλαη
αλζεθηηθόο ζην AZC θαη επηπξόζζεηα ην ρξεζηκνπνηεί σο πεγή αδώηνπ. Πεξεηαίξσ
δηεξεύλεζε, κε in silico κειέηεο θαηέδεημαλ γνλίδηα νκόινγα ηεο πδξνιάζεο ηεο
ςεπδνκνλάδνο θαη αθεηπινηξαλζθεξάζε ηνπ S. cerevisiae. Η κειέηε ζηειερώλ κε απαινηθέο
ησλ γνληδίσλ απηώλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Τα έσο ηώξα απνηειέζκαηα καο θαηαδεηθλύνπλ
πσο ε νκόινγε πδξνιάζε εκπιέθεηαη ζηελ εμαξηώκελε από ηε ζεξκνθξαζία
απνηνμηθνπνίεζε ηνπ AZC θαη νηη ν θαηαβνιηζκόο ηνπ αθνινπζεί κεηαβνιηθό κνλνπάηη
παξόκνην κε απηό ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνύ νμένο (GABA).

29

Μελέτη της ικανότητας του βακτηρίου Salmonella Typhimurium να σχηματίζει βιουμένιο σε επιφάνεια πολυστυρενίου παρουσία μορίων-σημάτων διακυτταρικής
επικοινωνίας
Μπλάνα Β., Γκαριπόγκλι Ξ., Νυχάς Γ-Ι.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, Ελλάδα
Ο σχηματισμός βιο-υμενίου από το παθογόνο βακτήριο Salmonella enterica είναι πιθανό να
επηρεαστεί από την παρουσία ενδογενούς μικροχλωρίδας στον εξοπλισμό επεξεργασίας
τροφίμων. Η συγκεκριμένη μικροχλωρίδα δύναται να παράγει μόρια-σήματα διακυτταρικής
επικοινωνίας, όπως ακυλιωμένες λακτόνες της ομοσερίνης (AHLs) και αυτεπαγωγείς-2 (AI2), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τόσο το σχηματισμό όσο και τη διασπορά των βιουμενίων παθογόνων βακτηρίων. Αυτή η μελέτη είχε σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης
των AHLs μικροβιακής προέλευσης στην ικανότητα σχηματισμού βιο-υμενίου από το
βακτήριο S. enterica ορότυπος Typhimurium (SeT) σε αβιοτική επιφάνεια. Το SeT αφέθηκε
να σχηματίσει βιο-υμένιο σε μικροπλακίδιο πολυστυρενίου 96-βοθρίων στους 20˚C για
συνολικό χρονικό διάστημα 120 ωρών, με τη χρήση δύο μέσων ανάπτυξης (TSB και
αραιωμένο TSB, αTSB). Αμφότερα τα μέσα ανάπτυξης εμπλουτίστηκαν με AHLs, τα οποία
λήφθησαν μετά την εκχύλιση με οξικό αιθυλεστέρα καλλιέργειας Hafnia alvei, την εξάτμιση
του οργανικού διαλύτη και την επαναιώρηση στα προαναφερθέντα μέσα ανάπτυξης (50% ν/ν
AHLs). Η ικανότητα σχηματισμού βιο-υμένιου μετρήθηκε σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα εφαρμόζοντας χρώση με κρυσταλλικό ιώδες, ενώ η παρουσία AHLs και ΑΙ-2
δραστηριότητας στα βοθρία ελέγχθηκε με τη χρήση βιο-αισθητήρων. Ο σχηματισμός SeT
βιο-υμενίου ήταν πιο έντονος παρουσία περιορισμένων θρεπτικών συστατικών (αTSB) καθ’
όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης. Η προσθήκη των AHLs σε πλούσιες με θρεπτικά
συστατικά συνθήκες (TSB) δεν επηρέασε σημαντικά την ικανότητα σχηματισμού βιουμενίου του στελέχους στο σύνολο της μελετηθήσας περιόδου, ενώ η προσθήκη των AHLs
στην αTSB συνθήκη μείωσε σημαντικά την ικανότητα σχηματισμού βιο-υμενίου του SeT σε
σύγκριση με το μάρτυρα (0% ν/ν AHL). Η παρουσία των AHLs παρέμεινε σταθερή, ενώ
ανιχνεύτηκε μικρότερη ΑΙ-2 δραστηριότητα στο αTSB σε σχέση με το TSB μέσο ανάπτυξης,
ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη των AHLs, κατά την αποθήκευση. Τα μόρια-σήματα
διακυτταρικής επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσουν το σχηματισμό βιο-υμενίου του SeT, ενώ
ο αποτελεσματικός έλεγχος τους μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίμων.
Λέξεις-κλειδιά
Βιο-υμένια, Salmonella Typhimurium, διακυτταρική επικοινωνία, ακυλιωμένες λακτόνες της
ομοσερίνης, αυτεπαγωγείς-2
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Study on the ability of Salmonella Typhimurium to form biofilm on polystyrene surface
in the presence of cell-to-cell communication signal molecules
Blana A., Gkaripogkli X., Nychas G-J.
Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Department of Food Science and
Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens, Greece
The formation of biofilms by Salmonella enterica is likely to be affected by the simultaneous
presence of indigenous microflora on the food-processing equipment. This microflora may
also produce cell-to-cell communication signal molecules, like N-acyl-homoserine lactones
(AHLs) and autoinducer-2 (AI-2), which may influence both the formation and dispersal of
biofilms of pathogenic bacteria. Thus, this study aimed to evaluate the effect of microbial
AHL molecules on the biofilm-formation ability of S. enterica serovar Typhimurium (SeT) on
an abiotic substratum. SeT was left to form biofilms on 96-well polystyrene microplates at 20
˚C for a total period of 120h under two growth conditions (TSB and diluted TSB, dTSB).
Both growth media were supplemented by evaporated ethyl acetate AHL extracts of Hafnia
alvei culture re-diluted in the aforementioned media (50% v/v AHLs). The biofilm-forming
ability was measured at different time intervals using a crystal violet binding assay. The
presence of AHLs and AI-2 activity in the wells was monitored by biosensor-based bioassays.
SeT was found to form more biofilm under limited nutritional conditions (dTSB) during the
whole period of storage. The addition of AHLs under nutrient rich conditions (TSB) did not
significantly influence the biofilm-forming ability of the strain under the whole tested period,
while the addition of AHLs in the dTSB significantly reduced the biofilm-forming ability of
SeT compared to the control treatment (0% v/v AHLs). AHL content in the wells remained
stable, whereas there was less AI-2 activity detected in dTSB compared to TSB, regardless of
the AHL content, throughout storage. Cell-to-cell communication signal molecules can affect
biofilm-forming ability of SeT, while their effective control may improve food safety.
Key-words
Biofilms, Salmonella Typhimurium, cell-to-cell communication, N-acyl-homoserine lactones,
autoinducer-2
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Επίδραση μικροβιακών μορίων-σημάτων επικοινωνίας αυταπαγωγέων-2 στις κινητικές
παραμέτρους αύξησης μεμονωμένων κυττάρων Salmonella enterica και του ανθεκτικού
στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus
Μπλάνα B., Λιανού A., Νυχάς Γ-Ι.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της δραστηριότητας
μορίων-σημάτων διακυτταρικής επικοινωνίας αυτεπαγωγέων-2 (ΑΙ-2) στην κινητική
συμπεριφορά αύξησης μεμονωμένων κυττάρων δυο στελεχών Salmonella enterica (ορότυποι
Enteritidis και Typhimurium), και ενός στελέχους Staphylococcus aureus ανθεκτικού στη
μεθικιλλίνη (MRSA). Η ανάπτυξη μεμονωμένων κυττάρων των παθογόνων
πραγματοποιήθηκε απουσία (0% v/v) και παρουσία (20% v/v) μικροβιακού εκχυλίσματος
(ME) του στελέχους S. Typhimurium CDC 6516-60, και o προσδιορισμός του μέγιστου
ειδικού ρυθμού αύξησης (μmax) και της φάση προσαρμογής (λ) μεμονωμένων κυττάρων κάθε
στελέχους πραγματοποιήθηκε μέσω μετρήσεων οπτικής πυκνότητας (600 nm). Μολονότι ο
μmax των μικροοργανισμών που εξετάσθηκαν ήταν παρόμοιος σε όλες τις συνθήκες που
μελετήθηκαν, η επίδραση της δραστηριότητας ΑΙ-2 στη λ μεμονωμένων κυττάρων
διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το στέλεχος. Με σημείο αναφοράς το στέλεχος S.
Typhimurium, τόσο το σχήμα όσο και η κατανομή της λ (σε μικρότερο βαθμό),
επηρεάστηκαν από την παρουσία δραστηριότητας ΑΙ-2. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της λ
μεμονωμένων κυττάρων για τις μεταχειρίσεις 0% και 20% ΜΕ ήταν 2.26 και 1.81 ώρες,
αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές του συντελεστή παραλλακτικότητας (τυπική
απόκλιση/μέση τιμή), εκφράζοντας την παραλλακτικότητα της λ μεμονωμένων κυττάρων,
ήταν 41.6 και 69.8%. Παρ’ όλα αυτά, παρόμοια επίδραση δεν παρατήθηκε για το στέλεχος S.
Enteritidis, δεδομένου ότι οι υπολογισθείσες κατανομές της λ ήταν όμοιες για όλες τις υπό
μελέτη μεταχειρίσεις. Αντίθετα, η μέση τιμή της λ μεμονωμένων κυττάρων του MRSA
αυξήθηκε σημαντικά παρουσία ΑΙ-2 δραστηριότητας, ενώ η παραλλακτικότητα των
μεμονωμένων κυττάρων αυτής της παραμέτρου δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Τα ευρήματα
της μελέτης, μέρος των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, δίνουν το έναυσμα
ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος των μορίων-σημάτων διακυτταρικής επικοινωνίας στην
ανάπτυξη μεμονωμένων κυττάρων σημαντικών παθογόνων, γνώση που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των παθογόνων in situ.
Λέξεις-κλειδιά
Διακυτταρική επικοινωνίας, αυτεπαγωγέας-2, μεμονωμένα κύτταρα, Salmonella enterica,
ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus
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Effect of microbial supernatants containing autoinducer-2 signal molecules on the
growth kinetic behavior of Salmonella enterica and methicillin-resistant Staphylococcus
aureus single cells
Blana A., Lianou A., Nychas G-J.
Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Department of Food Science and
Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens, Greece
The objective of this study was the in vitro evaluation of the effect of autoinducer-2 (AI-2)
quorum sensing (QS) signal molecules on the single-cell growth kinetic behavior of two
Salmonella enterica strains (serotypes Typhimurium and Enteritidis), and a methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) strain. The single-cell growth behavior of the
pathogens was monitored in the absence (0% v/v) and presence (20% v/v) of microbial
supernatant (MS), produced by S. Typhimurium CDC 6516-60. The values of the maximum
specific growth rate (μmax) and lag phase duration (λ) at the abovementioned conditions were
estimated for each strain based on optical density (600 nm) measurements. Although the μmax
of the tested organisms was similar under all conditions studied, AI-2 had a strain-dependent
effect on the single-cell λ. With reference to the S. Typhimurium strain, the shape and, to a
smaller extent, the position of the λ distribution were both affected in the presence of AI-2:
the mean single-cell λ in 0% and 20% MS was 2.26 and 1.81 h, respectively, while the
corresponding values of the percent coefficient of variation (standard deviation/mean),
reflecting the single-cell variability of λ, were 41.6 and 69.8%. Nonetheless, such an effect
was not observed for the S. Enteritidis strain, where the estimated λ distributions were similar
under all conditions tested. On the other hand, the mean single-cell λ of MRSA was
significantly increased in the presence of AI-2, but the single-cell variability of this parameter
was not importantly affected. The findings of this study, part of which have also been
presented in international conferences, constitute preliminary data on the role of QS
molecules on the single-cell growth behavior of important pathogens, knowledge that maybe
useful in the control of such pathogens in situ.
Key-words
Quorum sensing, Autoinducer-2, single-cell, Salmonella enterica, methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
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Οη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζκέλεο πξσηεΐλεο ηεο νηθνγέλεηαο NCS1 (Nucleobase Cation
Symport 1), ζπλαληώκελεο ζε βαθηήξηα, κύθεηεο θαη θπηά, απνηεινύλ δηακεκβξαληθνύο
ζπκκεηαθνξείο:H+ (ή Na+), εμεηδηθεπκέλνπο πξνο ηε κεηαθνξά πνπξηλώλ, ππξηκηδηλώλ θαη
ζρεηηδόκελσλ κεηαβνιηηώλ(όπσο βηηακίλεο θαη θάξκαθα). Οη κεηαθνξείο ηεο NCS1
ραξαθηεξίδνληαη από 12 δηακεκβξαληθά ηκήκαηα δνκήο α έιηθαο (TMSs, TransMembrane
Segments), 10 εθ ησλ νπνίσλ είλαη δηεπζεηεκέλα ζε δύν αλεζηξακκέλεο επαλαιήςεηο 5
ειίθσλ. Μέζσ θπινγελεηηθώλ αλαιύζεσλ ηεο NCS1, αλαδεηθλύνπκε ηελ αλεμάξηεηε
πξνέιεπζε ζηνπο κύθεηεο θαη ηα θπηά κέζσ νξηδόληηαο κεηαθνξάο από πξνθαξπσηηθνύο
νξγαληζκνύο, αιια θαη ηε κεηέπεηηα επέθηαζε ηνπο,κέζσ γνληδηαθώλ δηπιαζηαζκώλ, θαη ηε
δεκηνπξγηα δύν ππννηθνγελεησλ, Fur θαη Fcy, ζηνποκύθεηεο. Γηα λα θαηαλνεζεί ε εμέιημε ηεο
ιεηηνπξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπκκεηαθνξέσλ ηεο νηθνγελείαο, ραξαθηεξίζηεθαλ νη 7
πξσηεΐλεο ηεο ππννηθνγέλεηαο Fur ζηνλ Aspergillus nidulans, απνθαιύπηνληαο πξσηύηεξα
άγλσζηεο εμεηδηθεύζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. Οη κνξηαθνί κεραληζκνί νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ηε
ιεηηνπξγηθή
δηαθνξνπνίεζε,
ηαπηνπνηήζεθαλ
κέζσ
πξσηεΐληθήο
ζπγθξηηηθήο
κνληεινπνίεζεο, docking ππνζηξσκάησλ θαη κνξηαθήο δπλακηθήο (MD) ζε ηξεηο εθηελώο
ραξαθηεξηζκέλνπο κεηαθνξείο ηεο ππννηθνγέλεηαο Fur, κε δηαθνξεηηθά πξνθίι εμεηδίθεπζεο
(FurD: νπξαθίιε, FurA: αιιαληνΐλε, FurE: νπξηθό νμύ-νπξαθίιε-αιιαληνΐλε).
Ταπηνπνηήζεθαλ θαηάινηπα θξίζηκα γηα ηε πξόζδεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηελ εμεηδίθεπζε
ππνζηξώκαηνο, επηβεβαηώλνληαο γελεηηθά ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ηνπο κέζσ ζπζηεκαηηθώλ
κεηαιιαγώλ. Απνδεηθλύεηαη πσο ε εμεηδίθεπζε ησλ κεηαθνξέσλ δελ θαζνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά από θαηάινηπα ηνπ ελεξγνύ θέληξνπ (TMS1, TMS3, TMS6 θαη TMS8), αιιά
θαη από κία ιεηηνπξγηθώο απηνηειή πεξηνρή εληνπηζκέλε ζην TMS10, ε νπνία απνηειεί κία
ππνζεηηθή εμσζηξεθή (outward-facing) πύιε. Τν εύξεκα απηό εληζρύεη ηηο ελδείμεηο ύπαξμεο
πεξηνρώλ παξόκνησλ κε ηηο «πύιεο» ησλ θαλαιηώλ ζηνπο κεηαθνξείο, αλαδεηθλύνληαο ηηο σο
έλα θξίζηκν ζηνηρείν θαζνξηζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ ελ ιόγσ κεηαθνξέσλ.
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Origin, functional diversification and substrate specificity determinants in the family of
NCS1/FUR transporters
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Functionally characterised NCS1 (Nucleobase Cation Symport 1) proteins in bacteria, fungi
and plants are substrate:H+(or Na+)symporters, specific for the salvage of purines, pyrimidines
andrelated metabolites, such as vitamins and drugs. NCS1 proteins possess 12 α-helical
TransMembraneSegments (TMS), 10 of which are arranged in two inverted repeats of 5
helices. We present a phylogenetic analysis of NCS1 proteins, suggesting their independent
origin through horizontal gene transfer from prokaryotes, and expansion by gene duplication
of the two fungal NCS1 subfamilies (Fur and Fcy). Plant NCS1 are also shown to originate
from prokaryotes, whereas NCS1 proteins are absent in protozoa and metazoa. To understand
theevolution of the functional diversity of the NCS1 proteins, we characterized all 7
NCS1/Fur proteins, of the model fungus Aspergillus nidulans,uncovering previously unknown
functions and specificities.To understand the molecular details that distinguish members of
the Fur subfamily, we performed homology modelling, substrate docking and molecular
dynamics (MD) in three major Fur transporters, with distinct specificities (FurD: uracil; FurA:
allantoin, FurE: uric acid, uracil, allantoin). We identify residues critical for substrate binding,
transport and specificity, in TMS1, TMS3, TMS6 and TMS8 and confirm their functional
importance through a systematic mutational analysis. We predict and confirm that substrate
specificity determinants are located not only in the major substrate-binding site (TMS1,
TMS3, TMS6 and TMS8), but also in a putative outward-facing gate (TMS10).This result
supports emerging evidence for the presence of channel-like gates in transporters and extends
their role in substrate selection.
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Convergent evolution and orphan genes in the Fur4p like family and characterization of a
general nucleoside transporter in Aspergillus nidulans. Mol Microbiol. 2009 Jul;73(1):43 57.
2. Simmons K.J., Jackson S.M., Brueckner F., Patching S.G., Beckstein O., Ivanova E., Geng
T., Weyand S., Drew D., Lanigan J., Sharples D.J., Sansom M.S., Iwata S., Fishwick C.W.,
Johnson A.P., Cameron A.D., Henderson P.J. Molecular mechanism of ligand recognition by
membrane transport protein, Mhp1. EMBO J. 2014 Aug 18;33(16):1831 44.

35

Σύγκριση δυναμικού αλλοίωσης αλλοιωγόνων μικροοργανισμών ιχθύων
Καποδίστριας Α.1, Παρλαπάνη Φ.Φ.2, Μποζιάρης Ι.Σ.2*
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Η αλλοίωση των αλιευμάτων είναι αποτέλεσμα κυρίως της μεταβολικής
δραστηριότητας των ειδικών αλλοιωγόνων μικροοργανισμών οι οποίοι κατά την
αύξησή τους στη σάρκα των ιχθύων παράγουν μεταβολίτες οι οποίοι ευθύνονται για
την οργανοληπτική τους απόρριψη. Ωστόσω η δυνατότητα αλλοίωσης εξαρτάται από
την ικανότητα των μικροοργανισμούν να παράγουν τέτοιες ουσίες σε ικανές
ποσότητες (δυναμικό αλλοίωσης). Οι σύνηθεις αλλοιωγόνοι μικροοργανισμοί της
τσιπούρας είναι τα Pseudomonas και τα Lactobacillus σε συνθήκες αέρα και
τροποιημένης ατμόσφαιρας αντίστοιχα. Οι κυριότερες ομάδες μεταβολιτών είναι οι
πτητικές αζωτούχες και τα οργανικά οξέα.
Σε προηγούμενη μελέτη απομονώθηκαν για πρώτη φορά ως αλλοιωγόνοι
μικροοργανισμοί της τσιπούρας είδη των Psychrobacter και Carnobacterium. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν η συγκριτική α) παρακολούθηση των πληθυσμιακών
μεταβολών και των κινητικών παραμέτρων και β) προσδιορισμός του δυναμικού
αλλοίωσης των Pseudomonas, Psychrobacter, Carnobacterium και Lactobacillus.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στείρα μοντέλα υποστρώματα που
παρασκευάσθηκαν από ιχθυοζωμό τσιπούρας και άγαρ. Οι μικροοργανισμοί που
χρησιμοποιήθηκαν για ενοφθαλμισμό στα μοντέλα υποστρώματα ήταν μίγματα
Pseudomonas, Psychrobacter, Carnobacterium και Lactobacillus, οι οποίοι είχαν
απομονωθεί από αλλοιωμένα φιλέτα ιχθύος τσιπούρας έπειτα από συντήρηση σε
διάφορες συνθήκες και ταυτοποιηθεί με ανάλυση γονιδίου 16S rRNA. Τα
ενοφθαλμισμένα μοντέλα υποστρώματα αποθηκεύθηκαν υπό αερόβιες συνθήκες και
συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας (CO2/O2/N2:60/10/30) στους 0 και 5 οC.
Δείγματα λαμβάνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για μικροβιολογικές και
χημικές αναλύσεις. Οι χημικές αναλύσεις αφορούσαν τον προσδιορισμό του Ολικού
Πτητικού Βασικού Αζώτου (ΟΠΒΑ) και της ογκομετρούμενης οξύτητας (ΟΥ).
Οι πληθυσμοί των Pseudomonas, Psychrobacter και Carnobacterium
έφθασαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα Lactobacillus και ήταν γενικότερα
υψηλότεροι σε αερόβιες συνθήκες. Τα Pseudomonas και Psychrobacter παρήγαγαν
υψηλότερες ποσότητες ΟΠΒΑ σε σχέση με τα οξυγαλακτικά. Σε συνθήκες
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, οι τιμές του ΟΠΒΑ ήταν χαμηλότερες σε όλες τις
περιπτώσεις. Τα Lactobacillus και τα Carnobacterium έδωσαν υψηλότερες τιμές ΟΥ
σε σχέση με τα Psychrobacter και Pseudomonas, κυρίως σε αερόβιες συνθήκες και
σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Σε συνθήκες τροποιημένης ατμόσφαιρας η μεταβολή
της ΟΥ ήταν μικρότερη για όλους τους μικροοργανισμούς. Συγκριτικά τα
Psychrobacter παρήγαγαν συγκρίσιμες ποσότητες ΟΠΒΑ με τα Pseudomonas,
ιδιαίτερα σε αερόβια συντήρηση ενώ το CO2 της τροποποιημένης ατμόσφαιρας
επιβράδυνε, όπως και τα Pseudomonas, την αύξηση και τον μεταβολισμό τους
ιδιαίτερα στους 0 οC. Η αύξηση των Carnobacterium φάνηκε να μην επηρρεάζεται
από το CO2 της τροποποιημένης ατμόσφαιρας σε σχέση με τα Lactobacillus, ενώ η
παραγωγή οξέως ήταν ίδια με αυτή των Lactobacillus σε όλες τις περιπτώσεις.
Συμπερασματικά τα Psychrobacter και Carnobacterium έχουν συγκρίσιμο
δυναμικό αλλοίωσης με τα Pseudomonas και Lactobacillus αντίστοιχα.
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Spoilage potential of fish spoilage bacteria
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Fish and seafood spoilage occurs due to the metabolic activity of specific spoilage
organisms, which as they proliferate on fish flesh produce metabolites responsible for
the organoleptic rejection of the product. However, spoilage potential is defined by
the ability of microorganisms to produce such odorous compounds at amounts high
enough to cause product rejection. Specific spoilage organisms of gilt head sea bream
are the Pseudomonas and Lactobacillus under aerobic and modified atmosphere
storage respectively. The main metabolic products responsible for the spoilage are the
volatile nitrogen compounds and the organic acids.
In a previous study for the first time Psychrobacter and Carnobacterium were
isolated from spoiled sea bream. Aim of this work is the comparative study of a)
population changes and kinetic parameters and b) spoilage potential, of Pseudomonas,
Psychrobacter, Carnobacterium and Lactobacillus.
Sterile model substrates were prepared using sea bream fish juice and agar and
inoculated with monocultures of Pseudomonas, Psychrobacter, Carnobacterium and
Lactobacillus strains which had been isolated from spoiled sea bream fillets and
identified by 16S rRNA gene analysis. The inoculated sterile fish juice substrates
were stored under air and modified atmosphere package (MAP-CO2/O2/N2:60/10/30)
at 0 and 5 οC. Samples were taken for determination of population changes, total
volatile base nitrogen (TVB-N) and acid value (AV).
The populations of Pseudomonas, Psychrobacter and Carnobacterium reached
higher levels compared to Lactobacillus, especially under aerobic storage.
Pseudomonas and Psychrobacter produced more TVB-N compared to
Carnobacterium and Lactobacillus, while under MAP, TVB-N values were lower in
all cases. Lactobacillus and Carnobacterium produced more acid compared to
Pseudomonas and Psychrobacter, especially under aerobic storage and higher
temperatures, while under MAP AVs were lower in all cases. Psychrobacter were
produced TVB-N as much as Pseudomonas, especially under air, while the increased
CO2 of MAP inhibited growth and metabolism of both Psychrobacter and
Pseudomonas, especially at 0oC. Growth of Carnobacterium was not affected by CO2
of MAP in contrast to Lactobacillus, while acid production was comparable of that of
Lactobacillus in all cases.
Concluding Psychrobacter and Carnobacterium, exhibited comparable
spoilage potential to Pseudomonas and Lactobacillus respectively
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Biocide action in multispecies biofilms
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Microbial life abounds on surfaces in natural, medical and industrial environments. A solid
substrate, water and some nutrients are sufficient to allow the construction of a microbial
fortress, a so-called biofilm. A better understanding of the functioning of these microbial
communities is a challenging and crucial issue, as it constitutes a prerequisite to the
optimization of control strategies. Survival properties developed by these surface-associated
ecosystems are beginning to be deciphered in the context of rudimentary axenic laboratory
biofilms. Gelatinous organic matrices consisting of complex mixtures of self-produced
biopolymers ensure the cohesion of these biological structures and contribute to their
resistance and persistence on surfaces. Far from being just simple three-dimensional
assemblies of identical cells, biofilms are composed of heterogeneous sub-populations with
distinctive behavior that contribute to their global ecological success. There is also growing
evidence that interspecies interactions may profoundly alter the response of the community to
biocide exposure. Heterogeneity appears now as an intrinsic and multi-origin feature of
microbial populations and is a major determinant of their beneficial or detrimental functional
properties. Recent advances in the development of fluorescence-based approaches dedicated
to single-cell analysis provide the opportunity to study microbial communities with an
unprecedented level of resolution and to obtain detailed insights on the cell structure,
metabolism activity, multicellular behavior and bacterial interactions in complex
communities.
Keywords: biofilms, biocides, bacterial pathogens, multispecies interactions, real-time
confocal imaging.
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The isolation and characterization of bacteria able to degrade the fungicide iprodione
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Iprodione is a fungicide commonly used in a range of crops resulting in its common
detection in natural water resources. Biological degradation constitutes its major
dissipation processes controlling its soil dissipation. We aimed to isolate and characterize
soil bacteria able to metabolize iprodione and its key metabolite 3,5-DCA. A slow
degradation of iprodione was observed in a pristine acidic soil without previous exposure
to the fungicide. Subsequent enrichment cultures from the same soil as well as from a
soil with previous exposure to iprodione resulted in the isolation of two bacterial cultures
(C2.7 and A1.4) that degraded iprodione and 3,5-DCA respectively, all obtained from the
pristine soil. Molecular fingerprinting revealed that C2.7 was composed of two strains,
identified via cloning as Arthrobacter spp. (C1) and Achromobacter spp. (C2), whereas
A1.4 was pure and was identified as Pseudomonas spp. Degradation studies with the
purified strains C1, C2 and their combination in minimal and rich media showed that C1
was the key iprodione-degrader, whereas C2 was only able to slowly co-metabolize
iprodione. Transformation of iprodione by C1 resulted in the formation of
isopropylamine which could be used by the strain as C and N source. This finding
suggests that iprodione degradation by our isolate proceeds via the formation of
intermediate metabolites before final hydrolysis to 3,5-DCA. C1 showed max iprodione
degradation and 3,5-DCA formation at the higher pH-temperature combination (7.537°C) and maintained its degradation capacity in the presence of a mixture of pesticides
expected to co-occur in on-farm biobed systems. On-going studies will elucidate the
metabolic pathway of iprodione by the isolated strains.
Keywords: iprodione; 3,5-dichloraniline; biodegradation; Arthrobacter spp.; Achromobacter spp.
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Το iprodione αποτελεί ένα μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες
καλλιέργειες και η ευρεία χρήση του έχει οδηγήσει στην συχνή ανίχνευση του στους
φυσικούς υδάτινους πόρους. Η βιολογική αποδόμηση αποτελεί την κύρια διεργασία
απομάκρυνσης των υπολειμμάτων του από το περιβάλλον και ειδικότερα σε αλκαλικά
εδάφη όπου έχει παρατηρηθεί επιτάχυνση τόσο των βιοτικών όσο και των αβιοτικών
διεργασίων. Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την απομόνωση και χαρακτηρισμό
βακτηρίων, από όξινα εδάφη χωρίς ιστορικό προηγούμενης έκθεσης στο iprodione, τα
οποία έχουν την ικανότητα να αποδομούν το iprodione και το κύριο τοξικό μεταβολίτη
του 3,5-dichloroaniline (3,5-DCA). Το iprodione αποδομήθηκε αργά στο όξινο έδαφος
χωρίς ιστορικό προηγούμενης έκθεσης. Εμπλουτισμένες καλλιέργειες εμβολιασμένες με
το παραπάνω όξινο έδαφος οδήγησαν στην απομόνωση δύο βακτηριακών καλλιεργειών
(C2.7 and A1.4) που είχαν την ικανότητα να διασπούν τα iprodione και 3,5-DCA
αντίστοιχα. Μοριακή αποτύπωση της καλλιέργειας C2.7 έδειξε την παρουσία δύο
βακτηρίων που με κλωνοποίηση και αλληλούχιση του 16S rRNA γονιδίου τους
ταυτοποιήθηκαν ως Arthrobacter spp. (C1) και Achromobacter spp. (C2), ενώ η
καλλιέργεια A1.4 ήταν αμιγής και ταυτοποιήθηκε ως Pseudomonas spp. Περαιτέρω
μελέτες με τα αμιγή βακτήρια C1, C2 και συνδυασμούς τους (C1+C2) σε εκλεκτικά
(iprodione ως μοναδική πηγή C ή C και Ν) και πλούσια θρεπτικά μέσα (LB) έδειξαν ότι
το βακτήριο C1 ήταν υπεύθυνο για την ταχύτατη αποδόμηση του iprodione, ενώ το C2
ήταν ικανό μόνο να συμμεταβολίζει αργά το iprodione. Η αποδόμηση του iprodione από
το στέλεχος C1 οδήγησε στον σχηματισμό isopropylamine που χρησιμοποιείται από το
βακτήριο ως πηγή C και Ν. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η αποδόμηση
του iprodione από τα βακτηριακά στελέχη που έχουμε απομονώσει προχωρά μέσω της
παραγωγής ενδιάμεσων μεταβολικών προϊόντων πριν την τελική τους υδρόλυση προς
3,5-DCA. Το στέλεχος C1 παρουσίασε μέγιστη αποδομητική ικανότητα iprodione και
παραγωγή 3,5-DCA σε συνθήκες υψηλού pH και θερμοκρασίας (7.5-37°C). Μελέτες σε
εξέλιξη στοχεύουν στην πλήρη διευκρίνηση του μεταβολικού μονοπατιού του iprodione
από τα απομονωθέντα βακτήρια.
Keywords: iprodione; 3,5-dichloraniline; βιοαποδόμηση; Arthrobacter spp.; Achromobacter spp.
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Ένα νέο υπολογιστικό εργαλείο για εξελικτική ανάλυση μεγάλης κλίμακας των
συνθετασών του αμινοακυλο-tRNA και εντοπισμό θραυσμάτων παράλογων γονιδίων με
πιθανό βιολογικό ρόλο
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Οι αμινοάκυλο-tRNA συνθετάσες (AARSs) αντιπροσωπεύουν μία οικογένεια ενζύμων που
είναι υπεύθυνα για την πιστότητα του γενετικού κώδικα, καθώς διαμεσολαβούν για την
σύνδεση των αμινοξέων με τα αντίστοιχα tRNAs τους. Θεωρούνται πολύ παλαιά ένζυμα και
παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συντήρηση σε ειδικά δομικά μοτίβα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι ομόλογα θραύσματα των AARSs έχουν επιπλέον δομικές περιοχές και
παρουσιάζουν ποικίλες βιολογικές λειτουργίες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς. Οι νέοι ρόλοι και οι ποικίλες λειτουργίες των
θραυσμάτων ή και σε ορισμένες περιπτώσεις τα διπλασιασμένα γονίδια των AARSs
σχετίζονται με μονοπάτια εκτός της μετάφρασης, σε διαδικασίες όπως είναι η επεξεργασία
και η αντίσταση στα αντιβιοτικά στα βακτήρια καθώς και η ογκογένεση στον άνθρωπο. Στην
παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική συγκριτική ανάλυση εκατοντάδων
ορθόλογων γονιδίων για κάθε συνθετάση, από όλα τα βασίλεια της ζωής. Στη συνέχεια,
αναπτύχθηκε ένα νέο εργαλείο που βασίζεται σε Hidden Markov Models (HMMs) των
μοτίβων που φέρει κάθε συνθετάση. Αυτά τα μοντέλα (HMMs) χρησιμοποιήθηκαν για να
ελεγχθούν περισσότερα από 2500 δημοσιευμένα προκαρυωτικά γονιδιώματα για ίχνη
AΑRSs, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν γονιδιακοί διπλασιασμοί και θραύσματα
παράλογων γονιδίων με πιθανό βιολογικό ρόλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας οργανώθηκαν
σε μία βάση δεδομένων SQL με σκοπό τη διερεύνηση και οπτικοποίησή τους. Η ανάλυση
μας απεικονίζει μία πιο ακριβή εξελικτική ιστορία των συνθετασών, η οποία αντανακλάται
στον δομικό πλουραλισμό ανάμεσα στα μέλη των δύο κατηγοριών.
Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή υποστηρίζεται από την ερευνητική επιχορήγηση του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος " Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής,
Διαγνωστικοί Δείκτες", κωδικός 3817, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Η εργασία αυτή επίσης υποστηρίχθηκε
οικονομικά εν μέρει και διενεργήθηκε υπό την αιγίδα της δράσης 'ΑΡΙΣΤΕΙΑ' του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και National Resources
(MIS 1225, No D608 to C.S.).
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A novel computational tool for large-scale evolutionary analysis of aminoacyl-tRNA
synthetases and detection of paralog fragments with putative biological role
Chaliotis A. 1, Vlastaridis P.1, Mossialos D. 1, Ibba M.2,3, Stathopoulos C.
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Aminoacyl-tRNA synthetases (AARSs) represent an essential family of enzymes responsible
for the fidelity of the genetic code and mediate the accurate esterification of amino acids to
their cognate tRNAs. Interestingly, paralog fragments of AARSs have been identified in
recent years in almost all organisms. The new roles of the AARS fragments or, in some cases,
their gene duplicates are mostly related to pathways outside translation, spanning from editing
and antibiotic resistance in bacteria to regulation of tumorigenesis in human. The domain
architecture of AARSs seems to be critical for conferring additional functions, however the
exact repertoire of those domains when they act in trans still remains elusive. Interestingly,
manipulation of such domains showed recently their direct involvement in many metabolic
networks which regulate essential cellular processes. In the present study, we performed
extensive comparative analyses of hundreds of annotated orthologs from all the kingdoms of
life for each synthetase. Next, we developed a novel tool of hidden markov models (HMMs)
based on the highly conserved motifs of each synthetase. These HMMs were used to scan
more than 2500 publicly available genomes for traces of AARSs, in an effort to detect gene
duplications and paralog fragments with putative biological role. The above findings were
organized in an SQL database for querying and visualization. Our analysis illustrates a more
accurate evolutionary history of synthetases, which is reflected on the structural plurality
among members of the two classes.
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supported in part and implemented under the "ARISTEIA" Action of the "OPERATIONAL
PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG LEARNING" and is co-funded by the
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Παραδοσιακή “λειτουργική” φέτα µε χρήση Lactobacillus plantarum µε προβιοτικό
δυναµικό
Χωριανόπουλος Ν., Παπαδοπούλου Ο., Βαρζάκης Ε., Αργύρη Α. και Τάσσου Χ.
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων,
Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, Αττική, Ελλάδα
Τα προβιοτικά προϊόντα απασχολούν τα τελευταία χρόνια την αγορά τροφίµων ως προϊόντα
που προωθούν την υγιεινή διατροφή. Η πρόσληψη των προβιοτικών ευνοεί την ανάπτυξη των
ευεργετικών µικροοργανισµών, µειώνει τα επίπεδα των παθογόνων και βοηθάει το
ανοσοποιητικό σύστηµα, µειώνοντας τον κίνδυνο των γαστρεντερικών παθήσεων. Ο σκοπός
της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της χρήσης του στελέχους Lactobacillus plantarum T571 µε προβιοτικό δυναµικό ως πρόσθετη καλλιέργεια στην παραγωγή της φέτας. Η
παρασκευή της φέτας πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταγή, χωρίς
(µάρτυρας) ή µε προσθήκη του προβιοτικού στελέχους. Όλα τα δείγµατα εµβολιάστηκαν
επίσης µε τον παθογόνο µικροοργανισµό Listeria monocytogenes (3 στελέχη) µε αρχικό
επίπεδο εµβολιασµού 5 log CFU/g. Οι µικροβιολογικές αναλύσεις παραγµατοποιούνταν κατά
την ωρίµανση και µέχρι το τέλος της συντήρησης του προϊόντος στους 4 και 12°C,
παράλληλα µε µετρήσεις pH, τιτλοδοτούµενης οξύτητας και οργανοληπτικού ελέγχου της
φέτας. Η παρουσία των στελεχών των Lb. plantarum και L. monocytogenes ελέγχθηκε
χρησιµοποιώντας την τεχνική της Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι την πρώτη µέρα της ωρίµανσης οι πληθυσµοί των οξυγαλακτικών
βακτηρίων βρισκόταν πάνω από το επίπεδο των 8 log CFU/g για όλα τα δείγµατα, ενώ µέχρι
το τέλος της συντήρησης οι πληθυσµοί έφθασαν στο επίπεδο των 6.5 log CFU/g. Εντούτοις,
στα προβιοτικά προϊόντα παρατηρήθηκαν µεγαλύτερες τιµές τιτλοδοτούµενης οξύτητας,
µικρότερο pH, καθώς και χαµηλά επίπεδα του L. monocytogenes. Τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των προβιοτικών δειγµάτων, όσον αφορά τον οργανοληπτικό έλεγχο
χαρακτηρίστηκαν καλύτερα σε σχέση µε του µάρτυρα. Από τα αποτελέσµατα της PFGE
επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στελέχους Τ-571 του Lb. plantarum strain σε υψηλά επίπεδα.
Μολονότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας ήταν
ενθαρρυντικά για την παραγωγή προβιοτικής φέτας µε υψηλή προστιθέµενη αξία και
ασφάλεια.
Ευχαριστίες: Το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα “PROBIODAIRYMEAT” 11ΣΥΝ_2_571
χρηµατοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εµβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συµπράξεις
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς
Τοµείς του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΣΠΑ 2007
2013, www.antagonistikotita.gr, 801 11 36 300), το οποίο
συνχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς πόρους.
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Traditional “functional” Feta cheese using a Lactobacillus plantarum strain with
probiotic potential
Chorianopoulos Ν, Papadopoulou Ο., Varzakis Ε., Argyri Α. and Tassou C.
Hellenic Agricultural Organisation “DEMETER”, Institute of Technology of Agricultural
Products, Sof. Venizelou 1, 14123 Lycovrissi, Attiki, Greece
Recently, probiotic foods receive much attention while they demonstrate great potential in
promoting human health. Intake of probiotics stimulates the growth of beneficial
microorganisms, reduces the amount of pathogens and can help boost the immune system,
lowering thus the risk of gastro-intestinal diseases. Aim of the current study was to evaluate
the use of Lactobacillus plantarum T-571 strain with probiotic potential as co-starter culture
in Feta production. Feta cheese was manufactured according to the traditional method,
without (control) or with the addition of the probiotic strain. All samples were also inoculated
with Listeria monocytogenes (3 strains) at inoculum level of 5 log CFU/g. Microbiological
analysis was performed during ripening and until the end of the shelf life of the product stored
at 4 and 12°C, in parallel with pH, titratable acidity and sensory analysis of the product. The
presence of Lb. plantarum and L. monocytogenes strains was determined using Pulsed Field
Gel Electrophoresis (PFGE). Results showed that on the 1st day of manufacture the population
levels of lactobacilli exceeded 8 log CFU/g in all samples, while by the end of shelf life, their
population levels in probiotic samples were 6.5 log CFU/g. However, the probiotic samples
resulted to significantly higher acidity, lower pH and reduced counts of L. monocytogenes.
The quality characteristics of probiotic samples were found to be better than those of the
control, according to the taste panel evaluation. PFGE showed that Lb. plantarum strain was
recovered in high percentages. Although further research is needed, the results of the present
study are promising for the production of probiotic Feta with high added value and safety.
Acknowledgment: This work has been co-financed by the European Regional Development
Fund (ERDF) of the EU and by National Resources under the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN II), Action "COOPERATION 2011", Project
"ProbioDairyMeat" 11SYN_2_571.
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Παραγωγή Ελληνικού γιαουρτιού µε τη χρήση πρόσθετης καλλιέργειας στελέχους
Lactobacillus plantarum µε προβιοτικό δυναµικό
Χωριανόπουλος Ν., Αργύρη Α., Βαρζάκης Ε., Παπαδοπούλου Ο. και Τάσσου Χ.
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων,
Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, Αττική, Ελλάδα
Τα προβιοτικά προϊόντα είναι σε γενικές γραµµές ζυµούµενα τρόφιµα που περιέχουν έναν
αριθµό ζωντανών και ενεργών µικροοργανισµών τόσον ώστε να µπορούν να φτάνουν στον
εντερικό σωλήνα και να έχουν σηµαντική δράση στην εντερική µικροχλωρίδα. Ο σκοπός της
παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση του Lactobacillus plantarum T-571 στελέχους µε
προβιοτικό δυναµικό ως πρόσθετη καλλιέργεια κατά τη ζύµωση γιαουρτιού. Γάλα χαµηλής
παστερίωσης εµβολιάστηκε µε καλλιέργεια γιαούρτης αποτελούµενη από τους Streptococcus
thermophilus και Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus χωρίς (µάρτυρας) ή µε την
προσθήκη του Lb. plantarum και επωάστηκε στους 42°C για 5h. Αµέσως µετά, τα δείγµατα
συντηρήθηκαν στους 4 και 12˚C µέχρι το τέλος του χρόνου ζωής του προϊόντος. Όλα τα
δείγµατα επίσης εµβολιάστηκαν µε το παθογόνο βακτήριο Listeria monocytogenes (3
στελέχη) σε δύο αρχικά επίπεδα εµβολιασµού (3 και 7 log CFU/g). Η µικροβιολογική
ανάλυση των δειγµάτων έγινε παράλληλα µε τη φυσικοχηµική καθώς και µε την
οργανοληπτική αξιολόγηση των προϊόντων. Η παρουσία των στελεχών των Lb.
plantarum και L. monocytogenes ελέχθηκε χρησιµοποιώντας την τεχνική της Pulsed Field
Gel Electrophoresis (PFGE). Κατά τη συντήρηση, οι πληθυσµοί όλων των οµάδων
µικροοργανισµών ήταν πάνω από το επίπεδο των 7 log cfu/g σε όλες τις περιπτώσεις. Ο
πληθυσµός της L. monocytogenes µειώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια συντήρησης τόσο
στο µάρτυρα όσο και στο προβιοτικό προϊόν. Το προβιοτικό γιαούρτι που παράχθηκε
παρουσίασε καλύτερο οργανοληπτικό προφίλ σε σύγκριση µε το µάρτυρα, ενώ τα
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά βρέθηκαν να είναι παρόµοια και στις δύο περιπτώσεις.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της PFGE, το στέλεχος Lb. plantarum ανακτήθηκε σε υψηλά
ποσοστά κατά τη διάρκεια της συντήρησης του προβιοτικού προϊόντας και στις δύο
θερµοκρασίες.
Ευχαριστίες: Το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείτε από τη Δράση Εθνικής
Εµβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε
Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΣΠΑ 2007
2013,
www.antagonistikotita.gr, 801 11 36 300), το οποίο συνχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς
πόρους.
Λέξεις ευρετηρίασης: λειτουργικά τρόφιµα, προβιοτικά, ασφάλεια, γιαούρτι, PFGE
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Production of Greek yoghurt using a Lactobacillus plantarum strain with probiotic
potential as starter adjunct
Chorianopoulos Ν., Argyri Α.Α., Varzakis Ε., Papadopoulou Ο. and Tassou C.
Hellenic Agricultural Organisation DEMETER, Institute of Technology of Agricultural
Products, Sof. Venizelou 1, 14123 Lycovrissi, Attiki, Greece
Probiotic food products are in general fermented foods containing an amount of viable and
active microorganisms large enough to reach the intestine and exert an equilibrating action on
the intestinal microflora. The aim of the study was to evaluate the performance of
Lactobacillus plantarum T-571 strain with probiotic potential as co-starter culture in Greek
set-type yoghurt fermentation. Low-pasteurized milk was inoculated with Streptococcus
thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus without (control) or with Lb.
plantarum and incubated in 42°C for 5h. Subsequently, samples were stored at 4 and 12˚C
until the end of shelf life of the product. All samples were also inoculated with Listeria
monocytogenes (3 strains) at two inoculum levels (3 and 7 log CFU/g). Microbiological
analysis was performed in parallel with physicochemical and sensory analysis of the
product. The presence of Lb. plantarum and L. monocytogenes strains was determined using
Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). During storage, the population levels of all counts
were slightly elevated on probiotic samples compared to the control ones, whereas they
exceeded the 7 log cfu/g at all cases. L. monocytogenes counts reduced significantly during
storage. Probiotic yoghurt produced with Lb. plantarum strain exhibited a better sensory
profile, with a rich traditional taste, but with similar physicochemical properties to the
control. According to PFGE, the Lb. plantarum strain was recovered in high percentages
during the products shelf life at both temperatures.
Acknowledgment: This work has been co-financed by the European Regional Development
Fund (ERDF) of the EU and by National Resources under the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN II), Action "COOPERATION 2011", Project
"ProbioDairyMeat".
Keywords: functional foods, probiotics, safety, yoghurt, PFGE
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Culture-dependent and culture-independent studies shed light in the prokaryotic
diversity of microbes in the Kolumbo volcano and Santorini caldera, Greece
Christakis C.1,2, Polymenakou P.N.1, Mandalakis M.1, Oulas A.1, Kotoulas G1. ,
Gontikaki E.3, Smyrli M.1,4, Katharios P.1, Nomikou P.2, Magoulas A.1
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Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine
Research, Heraklion, Crete, Greece
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Faculty of Geology and Geoenvironment, National and KapodistrianUniversity of Athens,
Panepistimiopoli Zografou, Athens, Greece
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Institute of Biological and Environmental Sciences, Oceanlab, University of Aberdeen,
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Hydrothermal fields are habitats with worldwide distribution in the seafloor where
chemosynthetic primary producers form the basis of life. In this study, we examined
microbial mat communities from volcanic sites within the Hellenic Volcanic Arc (HVA)
located in the Aegean Sea.
The HVA is a unique site geologically due to the occurrence of volcanism and hydrothermal
activity at a thinned continental crust associated with the Eurasian-African subduction zone.
Samples were taken from the relatively warm (up to 70oC) and CO2-rich environment of the
Kolumbo volcano and from the low temperature (up to 22oC) and CO2-poor environment of
the Santorini caldera.
Cultures in multiple media and conditions were performed from microbial mats, sediments
and water samples above the most active hydrothermal chimneys of the Kolumbo volcano.
Over 280 strains were isolated, most of them members of phyla detected in culture
independent studies but allowing detection to the Genus level.
Analyses of membrane lipids (PLFA) were performed to provide information on the
phenotype and activity of the microorganisms in the environment and also used to identify the
metabolically active part of the prokaryotic community.
Amplicon pyrosequening was applied to 16 samples and subsamples which were collected
from the coating and the inside of 9 different hydrothermal chimneys of the Kolumbo
volcano. The subsamples were collected according to the chimneys’ different geochemical
properties. The taxonomic diversity was high with a great number of unidentified bacteria.
Beta diversity analyses suggest that each chimney is a unique habitat providing a multitude of
niches while their biochemical constituency is not the determinant factor affecting the
diversity.
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Μελέτες ανεξάρτητες ή μη καλλιεργειών φωτίζουν τη προκαρυωτική ποικιλότητα στο
Ηφαίστειο του Κολούμπου και στη καλντέρα της Σαντορίνης, Ελλάδα

Χρηστάκης Χ.1,2, Πολυμενάκου Π.Ν.1, Μανδαλάκης Μ.1, Ούλας Α.1, Κωτούλας Γ.1,
Γωντικάκη Ε.3, Σμυρλή Μ.1,4, Καθάριος Π.1, Νομικού Π.2, Μαγουλάς Α.1
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό
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Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
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Τα υδροθερμικά πεδία είναι οικότοποι με παγκόσμια κατανομή στο θαλάσσιο πυθμένα όπου
η χημειοσυνθετικοί πρωτογενείς παραγωγοί σχηματίζουν τη βάση της ζωής. Σε αυτή τη
μελέτη εξετάσαμε κοινωνίες μικροβιακών ταπήτων από ηφαιστειακά σημεία στο Ελληνικό
Ηφαιστειακό Τόξο (ΕΗΤ).
Το ΕΗΤ είναι ένα μοναδικό πεδίο γεωλογικά εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστειότητας και
υδροθερμικής δραστηριότητας στο λεπτό ηφαιστειακό φλοιό που σχετίζεται με
Ευρασιατική Αφρικανική ζώνη υποβύθισης. Δείγματα συλλέχθηκαν από σχετικά θερμό
μέχρι 70oC) και πλούσιο σε CO2 περιβάλλον του ηφαιστείου του Κολούμπου και από το
χαμηλής θερμοκρασίας (μέχρι 22oC) και φτωχού σε CO2 περιβάλλοντος της καλντέρας της
Σαντορίνης.
Διεξήχθησαν καλλιέργειες σε πληθώρα μέσων και συνθηκών σε δείγματα από μικροβιακούς
τάπητες, ιζήματα και δείγματα νερών πάνω από τις πιο ενεργές υδροθερμικές καμινάδες του
Ηφαιστείου του Κολούμπου. Πάνω από 280 στελέχη απομονώθηκαν, τα περισσότερα από τα
οποία είναι μέλη Φύλων που ανιχνεύθηκαν και σε μελέτες ανεξαρτήτων από καλλιέργειες,
όμως επέτρεψαν την ταυτοποίηση στο επίπεδο του Γένους.
Αναλύσεις μεμβρανικών λιπιδίων (PLFA) έγιναν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το
φαινότυπο και τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών στο περιβάλλον και επίσης για την
ταυτοποίηση του ενεργού μεταβολικά μέρους της προκαρυωτικής κοινωνίας.
Πυροαλληλούχιση Amplicon διεξήχθηκε σε 16 δείγματα και υποδείγματα που συλλέχθηκαν
από το εξωτερικό και εσωτερικό 9 διαφορετικών υδροθερμικών καμινάδων του ηφαιστείου
του Κολούμπου. Η ταξινομική ποικιλότητα ήταν υψηλή με μεγάλο τμήμα αταυτοποιήτων
βακτηρίων. Η βήτα ποικιλότητα υποδεικνύει πως καθεμιά καμινάδα αποτελεί ένα μοναδικό
ενδιαίτημα που παρέχει μια πληθώρα θώκων ενώ η βιοχημική τους σύσταση δεν είναι ο
καθοριστικός παράγοντας καθορισμού της ποικιλότητας.
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Μικροβιακή διαχείριση πόρων για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών σε άγονα
οικοσυστήµατα και κάτω από συνθήκες ξηρασίας
Daniele Daffonchio
Division of Biology, Environmental Science & Engineering, KAUST, King Abdullah
University of Science & Technology, Thuwal, Jeddah, Saudi Arabia
Με τις υπάρχουσες ανάγκες σε παραγωγή τροφίµων και µε την ανάγκη να συντηρείται ένας
αυξανόµενος ανθρώπινος πληθυσµός, το νερό εξελίσσεται σε έναν σπάνιο πόρο. Η ξηρασία
αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στρες που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των
καλλιεργειών και µειώνει δραµατικά τις αποδόσεις της παραγωγής. Η αρνητική επίδραση της
ξηρασίας γίνεται εµφανής όχι µόνο σε περιοχές µε χρόνιο έλλειµµα νερού, αλλά επίσης όταν,
παρά τη θετική ετήσια βροχόπτωση στην ισορροπία της κατανάλωσης εξάτµισης νερού, η
κατανοµή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της
βλαστικής περιόδου των φυτών, ως συνέπεια της συνεχιζόµενης κλιµατικής αλλαγής.
Μικρόβια του εδάφους και της ριζόσφαιρας είναι δυνητικοί παράγοντες που µπορούν να
εξουδετερώσουν το στρες της ξηρασίας στα φυτά. Για την ορθή διαχείριση των µικροβιακών
πόρων στο ριζικό σύστηµα η κατανόηση της οικολογίας και ο ρόλος των µικροοργανισµών
που σχετίζονται µε τη ριζόσφαιρα στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, και την
προώθηση της ανάπτυξης των φυτών κάτω από ξηρασία θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Στην παρούσα εργασία, η
σηµασία και το δυναµικό των βακτηρίων και της βακτηριακής ποικιλότητας που σχετίζεται
µε το ριζικό σύστηµα για την ανακούφιση από το στρες της ξηρασίας συζητείται υπό το
πρίσµα της µικροβιακής οικολογίας του ριζικού συστήµατος και τις πιθανές επιπτώσεις στην
φυσιολογία της ρίζας του φυτού στο πλαίσιο της στρατηγικής "Γεωργία Ερήµου", όπως και η
γενική πρακτική διαχείρισης των καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται συχνά σε άγονες
περιοχές.
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The microbial resource management for plant growth promotion under drought in arid
ecosystems
Daniele Daffonchio
Division of Biology, Environmental Science & Engineering, KAUST, King Abdullah
University of Science & Technology, Thuwal, Jeddah, Saudi Arabia
Freshwater is becoming a scarce resource given the current and future needs for a food
production capable of sustaining the growing human population. Drought represents a major
stress factor that negatively affects crop growth and development and dramatically reduces
production yields. The negative effect of drought is becoming evident not only in regions with
chronic soil water deficit, but also where, despite a positive annual precipitation to
evaporation/water consumption balance, the distribution of the precipitations is altered during
plant vegetative season as a consequence of the ongoing climate changes. Soil and
rhizosphere microbes are potential resources for counteracting drought stress in plants. For a
proper microbial resource management in the root system the understanding of the ecology
and the role of microorganisms associated to the rhizosphere and the root endosphere in
retaining soil moisture and promoting plant growth under drought is a key for improving the
water use efficiency. Here, the importance and potential of bacteria and bacterial diversity
associated to the root system for alleviating drought stress is discussed in the light of the
microbial ecology of the root system and the potential effects on the plant root physiology
under the strategy of “Desert Farming”, the general crop management practice that is
frequently used in arid regions.
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Ανακάλυψη εν δυνάμει αντικαρκινικών ενώσεων που αυξάνουν τη θερμοδυναμική
σταθερότητα μεταλλαγμένων μορφών της p53
Δεληβοριά Δ.Χ.1,2, Σκρέτας Γ.1
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα, Ελλάδα
1.

2.

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα

Η ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη p53 κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του
γονιδιώματος από την καρκινογέννεση, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες, ενεργοποιείται
μετά από βλάβες στο DNA και οδηγεί σε καταστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και σε
κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Στο 15-20% των ανθρώπινων περιπτώσεων καρκίνου, η p53
είναι αποσταθεροποιημένη λόγω μεταλλάξεων, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η αποπτωτική
της δράση και να παρατηρείται ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός. H Y220C είναι η
πιο συνήθης μεταλλαγή αυτού του είδους και συνεπώς αποτελεί έναν πολύ σημαντικό
θεραπευτικό στόχο κατά του καρκίνου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανακάλυψη εν
δυνάμει αντικαρκινικών ενώσεων με την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τη μεταλλαγμένη
p53(Y220C) σταθεροποιώντας τη θερμοδυναμικά και επαναφέροντας τη αποπτωτική της
δράση στα φυσιολογικά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε μία καινοτόμο μεθοδολογία,
η οποία σε αντίθεση με τις συμβατικές προσεγγίσεις, επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη
εξέταση μίας πολύ μεγάλης βιβλιοθήκης ενώσεων. Συγκεκριμένα, έχουμε τροποποιήσει
γενετικά βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli με σκοπό: (1) να παράγουν μία βιβλιοθήκη
~10.000.000 διαφορετικών ενώσεων και (2) να επιτρέπουν την ανίχνευση των βιοδραστικών
ενώσεων μέσω ενός απλού συστήματος υψηλής απόδοσης που συσχετίζει την αύξηση της
σταθερότητας της εν λόγω μεταλλαγής με της εμφάνιση ενός διακριτού κυτταρικού
φαινότυπου. Εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας οδήγησε στην ανακάλυψη μίας ένωσης
που αλληλεπιδρά με την p53(Y220C) και αυξάνει τη θερμοδυναμική της σταθερότητα. Η
ικανότητα της ένωσης αυτής να επαναφέρει την αποπτωτική ικανότητα της p53(Y220C)
μελετάται περαιτέρω, με την προοπτική να αποτελέσει εν δυνάμει θεραπευτική ένωση κατά
ενός μεγάλου εύρους μορφών καρκίνου.
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Identification of potentially therapeutic compounds that enhance the thermodynamic
stability of a carcinogenic p53 variant
Delivoria D. C.1,2, Skretas G.1
1.

Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research
Foundation, Athens, Greece
2.

School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece

The tumour suppressor protein p53 plays a very important role in protecting the cells from
carcinogenesis. In physiological conditions, p53 is activated by DNA damage and other stress
signals, and leads to cell cycle arrest and apoptosis of damaged cells. However, in 15-20% of
human cancer cases, p53 is destabilised by missense mutations. In this way, the apoptotic
activity of p53 is inhibited and thus, uncontrolled proliferation of malignant cells occurs.
Y220C is the most common mutation of this type and so, comprises an important target for
cancer therapy. The aim of this work is the discovery of compounds that bind to p53(Y220C),
stabilise its structure and restore its physiological activity. We propose a novel method, which
contrary to conventional approaches, enables us to quickly and easily test a large library of
compounds. Specifically, we have genetically modified Escherichia coli cells in order to: (1)
produce a library of ~10.000.000 different compounds and (2) allow the identification of the
bioactive molecules through a simple and high-throughput screen that links the stability
increase of p53(Y220C) with a selectable phenotype. Application of the above procedure
resulted in the identification of one compound that interacts with p53(Y220C) and increases its
stability. The ability of this compound to restore the proapoptotic function of p53(Y220C) is
further tested, with the hope of becoming a drug candidate against a broad range of human
cancers.
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Model fungi as unique systems for understanding the function of eukaryotic
transporters
George Diallinas
Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens 15781, Greece,
diallina@biol.uoa.gr

ABSTRACT
Transporters are essential transmembrane proteins mediating the translocation of solutes,
metabolites and drugs across cell membranes, a biological process involved in nutrition,
signaling, neurotransmission and cell communication. Their function or malfunction is also
linked with more than 60 human genetic diseases and in phenomena of drug or antibiotic
resistance. Despite their biological and pharmacological importance however, we know
relatively little in respect to their regulation of expression or structure-function relationships
underlying their kinetic and specificity characteristics. The reasons for this are directly related
to their transmembrane nature, which makes the application of structural and functional
methodologies extremely laborious. The methodological difficulties are even more
pronounced for eukaryotic transporters, the expression of which is controlled by complex
mechanisms at the level of membrane trafficking and turnover.
Here I am going to highlight how specific model ascomycetes, such as Aspergillus
nidulans, can be used as paradigmatic genetic systems for unraveling the molecular basis of
transport function and specificity. I will present our methodological approaches and data
concerning the study of purine-pyrimidine transporters, and give particular emphasis on a
novel concept emerging from our studies. This concept concerns the existence, in
transporters, of channel-like gating domains controlling substrate binding and transport. The
concept of gates in transporters breaks the dogmatic distinction of transporters and channels
and rationalizes how transporter specificity can be modified by genetic alterations of not only
the major substrate-binding site, but also of the gating domains. I will show how the concept
of gates, discovered basically through genetic, cellular and biochemical approaches in A.
nidulans, is actually supported by modeling and structural studies in other transporters.
Finally, I will also discuss a second novel issue coming from our studies with fungal
transporters. This concerns how eukaryotic cells sense the dynamic conformational changes
accompanying transporter activity and accordingly regulate their turnover for achieving cell
homeostasis in specific physiological or stress conditions. The main lesson to be taken from
these studies is that approaches, uniquely applicable in model fungi, provide new light on the
molecular basis of transporter regulation, function specificity.
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Πρόησποι μύκηηες ως ιδανικά ζσζηήμαηα για ηην καηανόηζη ηων μοριακών μητανιζμών ποσ
καθορίζοσν ηη λειηοσργία εσκαρσωηικών μεηαθορέων
Γιώργος Διαλλινάς
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Πανεπιζηιμιούπολις 15781, Αθήνα, Ελλάδα.
e mail: diallina@biol.uoa.gr
Οη μεηαθορείς είλαη δηακεβξαληθέο πξσηεΐλεο πνπ δηακεζνιαβνύλ ζηε θπηηαξηθή πξόζιεςε θαη εθξνή
κεηαβνιηηώλ, νξγαληθώλ νπζηώλ θαη θαξκάθσλ. Η ζεκαζία ηνπο εηλαη πξνθαλήο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
θπηηαξηθήο ζξέςεο, ζηε κνξηαθή ζεκαηνδόηεζε, ζηε λεπξνδηαβίβαζε θαη γεληθά ζηελ επηθνηλσλία
ησλ θπηηάξσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Οη πξσηεΐλεο απηέο ζπλδέεηαη επίζεο κε πεξηζζόηεξεο από 60
αλζξώπηλεο γελεηηθέο αζζέλεηεο θαη θαηλόκελα θπηηαξηθεο αλζεθηηθόηεηαο ζε αληηβηνηηθά θαη
θαξκαθα. Ωζηόζν, γλσξίδνπκε ζρεηηθά ιίγα ζρεηηθά γηα ηελ θπηηαξηθή ξύζκηζε ηεο έθθξαζεο ή γηα
ηηο ζρέζεηο δνκήο ιεηηνπξγίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη εμεηδίθεπζε ησλ κεηαθνξέσλ. Απηό
νθείιεηαη ζηε δηακεκβξαληθή θύζε κεηαθνξέσλ πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά επίπνλε ηελ εθαξκνγή
δνκηθώλ θαη βηνρεκηθώλ κεζνδνινγηώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε κνξηαθό επίπεδν.
Τα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα είλαη αθόκε πην απμεκέλα ζηε κειεηε ησλ εσκαρσωηικών κεηαθνξέσλ
ησλ νπνίσλ ε έθθξαζε ειέγρεηαη κε πνιύπινθνπο θπηηαξηθνύο κεραληζκνύο θαη ζην επίπεδν ηεο
κεβξαληθεο δηαθίλεζεο θαη ζηόρεπζεο ηνπο.
Σηελ παξνπζίαζε κνπ ζα αλαπηύμσ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύκε
πξόηππνπο αζθνκπθήηεο, όπσο ν Aspergillus nidulans, σο παξαδεηγκαηηθά γελεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ
θαηαλόεζε ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία επθαξπσηηθώλ κεηαθνξέσλ.
Θα πεξηγξάςσ πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κειέηε ησλ κεηαθνξέσλ πνπξηλώλ θαη ππξηκηδηλώλ θαη ζα δώζσ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κηα λέα «ηδέα» πνπ αλαδύεηαη από ηηο κειέηεο απηέο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ύπαξμε
δπλακηθώλ πεξηνρώλ, ζηνπο κεηαθνξείο, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο κνξηαθέο «πύιεο», ειέγρνληαο ηελ
επηιεθηηθή κεηαθνξά ππνζηξώκαησλ. Η έλλνηα ησλ «ππιώλ» ζε κεηαθνξείο θαηαξίπηεη ηε δνγκαηηθή
δηάθξηζε κεηαθνξέσλ θαη θαλαιηώλ θαη εμεγεί πώο ε εμεηδίθεπζε ησλ κεηαθνξέσλ κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί κέζσ κεηαιιάμεσλ, όρη κόλν ζην βαζηθό θέληξν δέζκεπζεο ππνζηξσκάησλ, αιιά θαη
ζηηο «πύιεο» απηέο. Επηπιένλ, ζα δείμσ όηη ε ύπαξμε «ππιώλ» ζε κεηαθνξείο, ε νπνία αλαπηύρζεθε
από γελεηηθέο, θπηηαξηθέο θαη βηνρεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ A. nidulans, ππνζηεξίδεηαη απν πξόζθαηα
δεδνκέλα δνκηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζε δηάθνξνπο κεηαθνξείο. Τέινο, ζα αλαπηύμσ έλα δεύηεξν ζέκα
πνπ πξνέξρεηαη από ηηο κειέηεο καο κε ηνπο κεηαθνξείο ηνπ A. nidulans, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πώο ηα
επθαξπσηηθά θύηηαξα αληηιακβαλόληαη δνκηθέο δηακόξθσζεηο ησλ κεηαθνξέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαιόγσο ξπζκίδνπλ ηελ απνδόκεζε ηνπο κέζσ ελδνθύηησζεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαξκνζηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θπζηνινγηθέο ή ζηξεζνγόλεο ζπλζήθεο. Τν θύξην κύλεκα ηεο
παξνπζίαζεο απηήο είλαη όηη ε ρξήζε πξόηππσλ κπθήησλ, κε ην εμαηξεηηθό νπινζηάζην
κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ παξέρνπλ, καο νδεγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαλόεζε ηεο
κνξηαθήο βάζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επθαξπσηηθώλ κεηαθνξέσλ.
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Μελέτη της διασποράς και της παθογένειας του μύκητα F. oxysporum f. sp. lentis σε
καλλιέργεια φακής
Δημητρακάς Β.1, Χατζηβασιλείου Ε. 1, Παπλωματάς Ε. 1
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
Η φακή αποτελεί μια αναδυόμενη καλλιέργεια για την Ελλάδα, λόγω της μεγάλης ζήτησης και
της ελλειμματικής της παραγωγής. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το
ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην έξαρση διάφορων
ασθενειών. Μεταξύ των ασθενειών της καλλιέργειας ιδιαίτερα σοβαρή είναι η «φουζαρίωση» της
φακής, που προκαλείται από το μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. lentis. Ο μύκητας είναι ένα
παθογόνο εδάφους που προσβάλλει τα φυτά της φακής από το ριζικό σύστημα, τόσο κατά το
φύτρωμά τους, όσο και κατά την άνθιση και την καρποφορία τους. Αποτέλεσμα της προσβολής
είναι το γρήγορο κιτρίνισμα και η ξήρανση των φυτών, με συνέπεια τη δραστική μείωση του
πληθυσμού των φυτών και κατά συνέπεια την αναμενόμενη παραγωγή. Το παθογόνο διατηρείται
στο έδαφος έως και 10 χρόνια χάρη στα χλαμυδοσπόρια που παράγει, ενώ δεν υπάρχει χημική
καταπολέμηση. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΑΚΗΣ» της πράξης ΘΑΛΗΣ, έγιναν συστηματικοί έλεγχοι σε φυτά και
σπόρους φακής από πειραματικούς αγρούς. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων με κλασσικές
μικροβιολογικές μεθόδους, εντόπισαν προσβολή των σπόρων φακής από το μύκητα F.
oxysporum f. sp. lentis σε ποσοστό 0,64 %. Από τα φυτά και τους σπόρους φακής που βρέθηκαν
προσβεβλημένα έγινε εξαγωγή DNA, και πραγματοποιήθηκε PCR για ενίσχυση της περιοχής
ITS4 και ITS5. Η αλληλούχιση των προϊόντων του PCR έδειξε ομολογία με την ITS περιοχή του
μύκητα F. οxysporum. Είναι σε εξέλιξη επιπλέον μελέτες για τον χαρακτηρισμό του και τον
έλεγχο της παθογένειας του μύκητα.

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
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Dispersion and pathogenicity study of the fungus F. oxysporum f. sp. lentis in lentil’s crop
Dimitrakas V.1, Chatzivassiliou E. 1, Paplomatas E. 1
Agricultural University of Athens, Department of Phytopathology, Athens, Greece

Lentils are an emerging crop within Greek agriculture, as a result of a high demand for the
product combined with the current low levels of production. In the following years it is expected
that the percentage of land used for the cultivation of lentils will increase significantly, which in
turn may lead to outbreaks of various diseases. One such disease that could potentially become a
major problem because of particular circumstances is that of fusarium wilt, caused by the
pathogen Fusarium oxysporum f. sp. lentis. This pathogen is a soil borne fungus that infects lentil
plants from the roots, not only during seed germination but also during the flowering and pod
filling stages. The symptoms of a resulting infection caused by this pathogen include the rapid
yellowing and drying of the foliage ultimately causing the death of the whole plant thus resulting
in a drastic loss of plant population and a reduction in crop yields. The pathogen is able to remain
in the soil for up to 10 years as a result of the chlamydospores that it produces and there is no
means of chemical control. Under the THALES program titled "SELECTION FOR
PERFORMANCE AND RESISTANCE TO VIRUSES AND VASCULAR WILT DESEASES
IN TRADITIONAL POPULATIONS OF THE LENTIL PLANT" systematic tests were carried
out on plants and seeds from experimental fields. The results of these tests using classical
microbiological methods showed that the percentage of lentil seeds infected with Fusarium
oxysporum f. sp. lentis stood at 0.64%. DNA extraction was carried out on the infected plants and
seeds and PCR was performed for amplification of the region ITS4 and ITS5. Sequencing of PCR
products showed homology to the ITS region of the fungus F. oxysporum.

This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF) and
national funds through the Operational Programme «Education and Lifelong Learning», the
National Strategic Reference Framework (NSRF)
Research Funded Project: THALES.
Investing in the society of knowledge throug the European Social Fund.
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Βιολογική αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων: η εφαρμογή βιολογικών
παραγόντων στο σπορείο οδηγεί σε προστασία των φυτών στον αγρό
Β. Δημητρακάς, Σ.Ε. Τζάμος, Δ.Ι. Τσιτσιγιάννης, Ε.Ι. Παπλωματάς
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Οι ασθένειες που οφείλονται στους εδαφογενείς μύκητες Verticillium dahliae και
Fusarium oxysporum προκαλούν ετησίως μεγάλες οικονομικές απώλειες στο
αγροτικό εισόδημα, κυρίως λόγω της αδυναμίας χημικής αντιμετώπισης τους.
Συνεπώς, καθίσταται σημαντική η ανάπτυξη μεθόδων βιολογικής αντιμετώπισης των
προαναφερθέντων παθογόνων. Σε προγενέστερες ερευνητικές εργασίες
απομονώθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την κατασταλτική τους δράση εναντίον
εδαφογενών παθογόνων οι βιολογικοί παράγοντες Paenibacillus alvei K165 και
Fusarium oxysporum F2. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η
ανάπτυξη σε μορφή σκευάσματος για ευρεία χρήση των στελεχών Κ165 και F2 και η
αξιολόγηση τους εναντίον των παθογόνων μυκήτων V. dahliae, F. ox. f. sp. radicis
cucumerinum και F. ox. f. sp. radicis lycopersici. Για το σκοπό αυτό,
παρασκευάσθηκε σκεύασμα των δύο μικροοργανισμών με τη μορφή σκόνης και
ανάμειξη του σε αναλογία 5 και 10% με φυτόχωμα όπου αναπτύχθηκαν φυτά
μελιτζάνας, τομάτας και αγγουριού. Επίσης, σπόροι των προαναφερθέντων φυτών
επικαλύφθηκαν με τα σκευάσματα των στελεχών Κ165 και F2 και αναπτύχθηκαν σε
φυτόχωμα. Τα φυτά των διαφόρων εφαρμογών μεταφέρθηκαν στο στάδιο του 2-3ου
φύλλου σε τεχνητά μολυσμένο φυτόχωμα με μικροσκληρώτια ή χλαμυδοσπόρια των
αντίστοιχων μυκήτων. Παρατηρήθηκε ότι το στέλεχος Κ165 προστατεύει σημαντικά
τα φυτά εναντίον και των τριών παθογόνων σε σχέση με το μάρτυρα, ενώ το στέλεχος
F2 ήταν αποτελεσματικό εναντίον των μυκήτων V. dahliae και F. ox. f. sp. radicis
cucumerinum.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διμερής Ε&Τ
συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013-2015»
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Biological control of soilborne plant pathogens: biocontrol agent application in
the nursery leads to plant protection in the field
V. Dimitrakas, S.E. Tjamos, D.I. Tsitsigiannis, E.J. Paplomatas
Plant Pathology Lab, Agricultural University of Athens, Greece
Vascular wilt diseases caused by soil borne pathogens like Verticillium dahliae and Fusarium
oxysporum, result to billions of dollars in crop losses worldwide, mainly due to the lack of
chemical control. Therefore, the development of alternative control methods, such as the
use of biocontrol agents (BCAs) seem an appealing management strategy for the farming
industry. The aim of this study was to investigate the efficacy of two different BCA release
strategies: seed coating and incorporation in the transplant soil plug, of the already known
BCAs Paenibacillus alvei strain K165 and Fusarium oxysporum strain F2 against V. dahliae,
Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum and Fusarium oxysporum f. sp. radicis
lycopersici. For this purpose, seeds of eggplant, tomato and cucumber were either coated
with a powder formulation of K165 or F2 or planted in pots containing soil amended with
powder formulation of each BCA at a rate of 5 and 10% (v/v). At the third leaf stage,
eggplant, tomato and cucumber plants were transplanted to soil infested with V. dahliae
microsclerotia, F. ox. f. sp. radicis lycopersici or F. ox. f. sp. radicis cucumerinum
chlamydospores, respectively. It was revealed that strain K165 protected significantly the
plants against the three pathogens and strain F2 was effective against V. dahliae and F. ox. f.
sp. radicis cucumerinum.
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Η κυκλοφιλίνη ppiB δρα ως ένας νέος ρυθμιστής της βακτηριακής κυτταρικής
διαίρεσης
Δήμου Μ., Σκαγιά Α., Βεζύρη Ε., Σιγάλα Μ., Βενιεράκη Α., Κατινάκης Π.
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Η πρωτεΐνη ppiB του E. coli είναι μια πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράση με δράση
τσαπερόνης. Το ΔppiB στέλεχος όπως και το στέλεχος αγρίου τύπου στο οποίο
υπερεκφράζεται η ppiB χαρακτηρίζονται από κυτταρικούς φαινότυπους με ανωμαλίες στην
κυτταρική διαίρεση, οι οποίες περιλαμβάνουν έντονη κυτταρική επιμήκυνση και ακανόνιστο
εντοπισμό πυρηνοειδών. Προκειμένου να εντοπιστούν τα δομικά χαρακτηριστικά της ppiB,
τα οποία απαιτούνται για την in vivo δράση της πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκαν σημειακές
μεταλλάξεις στο ενεργό κέντρο του ενζύμου καθώς και τυχαίες αμινοξικές υποκαταστάσεις
και μελετήθηκε ο κυτταρικός φαινότυπος όταν η κάθε πρωτεΐνη υπερεκφράστηκε στο
στέλεχος αγρίου τύπου. Η ενεργότητα πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράσης καθώς και
άλλες δομικές περιοχές εκτός του ενεργού κέντρου φαίνεται να είναι απαραίτητες για την
παρατηρούμενη κυτταρική επιμήκυνση. Προκειμένου να κατανοήσουμε το μοριακό
μηχανισμό της δράσης της ppiB στην κυτταρική διαίρεση υποθέσαμε πως η επίδρασή της
επιτυγχάνεται μέσω των αλληλεπιδράσεών της με συγκεκριμένες πρωτεΐνες στόχους.
Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση εντοπισμού πιθανών στόχων της ppiB στοχεύσαμε στον
εντοπισμό πρωτεΐνών καταστολέων του ΔppiB φαινότυπου όταν αυτές υπερεκφράζονται στο
ΔppiB στέλεχος. Βασιζόμενοι σε δεδομένα πρωτεΐνικών αλληλεπιδράσεων της βάσης
δεδομένων IntAct θεωρήσαμε τις υπάρχουσες πρωτεΐνες στόχους της ppiB ως πιθανές
αλληλεπιδρούσες πρωτεΐνες. Υπερεκφράζοντας την κάθε μία από αυτές στα ΔppiB κύτταρα,
μελετήσαμε την επαναφορά του κυτταρικού μεγέθους στα φυσιολογικά επίπεδα. Επιπλέον,
εξετάσαμε πιθανές πρωτεΐνικές αλληλεπιδράσεις της ppiB με διάφορες πρωτεΐνες που
εμπλέκονται άμεσα στην κυτταρική διαίρεση σε φυσιολογικές ή αποδιατακτικές, για την
πρωτεΐνη στόχο, συνθήκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η ppiB μπορεί να αλληλεπιδρά με
την ftsZ πρωτεΐνη της κυτταρικής διαίρεσης ενώ είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία
και άλλων πρωτεΐνών που σχετίζονται με την κυτταρική διαίρεση. Επιπλέον, και άλλες
πρωτεΐνες στόχοι της ppiB, οι οποίες δε σχετίζονται άμεσα με την κυτταρική διαίρεση,
μπορούν να επαναφέρουν τον ΔppiB φαινότυπο στα φυσιολογικά επίπεδα, υποδεικνύοντας
την περιπλοκότητα στη ρύθμιση της βακτηριακής κυτταρικής διαίρεσης.
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Cyclophilin ppiB acts as a novel regulator of bacterial cell division
Dimou M., Skagia A., Vezyri E., Sigala M., Venieraki A., Katinakis P.
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Department of Crop Science,
Agricultural University of Athens, Athens, Greece
E. coli ppiB is a peptidyl-prolyl cis/trans isomerase with chaperone activity. ΔppiB deletion
strain and ppiB over expression wild type strain are both characterized by cell phenotypes
with defects in cell division involving filamentation and abnormal nucleoid staining patterns.
To address the ppiB structural features required for in vivo function we used active site point
mutations and random amino acid substitutions and checked for cell division defects when
either protein was over expressed in the wild type strain. Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase
activity and structural features in addition to its active site appear to be necessary for the
observed cell filamentation. In order to understand the molecular mechanism of ppiB action
we hypothesized that the effect of ppiB on cell division is likely accomplished via its protein
interactions. Using a candidate approach we aimed to identify multicopy suppressors of the
ΔppiB phenotype. Based on data provided by IntAct database we considered available ppiB
prey proteins as putative interacting partners. We over expressed each of them in ΔppiB cells
and checked for restoration of cell length. We also examined possible interactions among
ppiB and various proteins directly involved in bacterial cell division under native or
denaturing prey conditions. Our results indicate that ppiB interacts with ftsZ cell division
protein and it is necessary for the proper function of other cell division associated proteins.
Further, additional putative prey proteins, not directly associated with cell division, are able to
restore the ΔppiB phenotype demonstrating the complexity of bacterial cell division
regulation.
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Spiroplasma ένα νέο συµβιωτικό βακτήριο στις µύγες τσε-τσε
Doudoumis V1, Augustinos A2, Parker AG2, Abd-Alla AMM2, Bourtzis K2, Tsiamis G1
1
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
Agrinio, Greece,
2
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food
and Agriculture, Vienna, Austria
Οι µύγες τσε-τσε (γένος Glossina) είναι οι κύριοι φορείς των Αφρικανικών τρυπανοσωµάτων
στην υποσαχάρια Αφρική που προκαλούν την ασθένεια του ύπνου στον άνθρωπο και την
αντίστοιχη ασθένεια στα ζώα, γνωστή ως ¨nagana¨. Η έλλειψη αποτελεσµατικών φαρµάκων
και µεθόδων ελέγχου των µυγών τσε-τσε, καθώς και ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας
στα εντοµοκτόνα, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον
τεχνικών περιορισµού των φορέων, όπως είναι η τεχνική του στείρου εντόµου (sterile insect
technique, SIT).
Τα βακτήρια του γένους Spiroplasma ανήκουν στην κλάση Mollicutes, και έχουν βρεθεί σε
πλήθος ξενιστών όπως αρθρόποδα (έντοµα και καρκινοειδή) και φυτά. Τα βακτήρια αυτά
έχουν αναπτύξει ποικίλες συµβιωτικές σχέσεις µε τους ξενιστές τους που κυµαίνονται από:
(a) οµοσιτισµό (τζιτζίκια και σκαθάρια), (β) ενίσχυση της άµυνας (φρουτόµυγες και αφίδες),
και (γ) παρασιτισµό (φυτά, έντοµα και καρκινοειδή). Επιπλέον, σε ορισµένα είδη εντόµων το
Spiroplasma προκαλεί αναπαραγωγικές ανωµαλίες όπως είναι η θανάτωση αρσενικών. Αυτά
τα βιολογικά χαρακτηριστικά του βακτηρίου µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία
καινοτόµων µηχανισµών ελέγχου επιβλαβών εντόµων και ασθενειών.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ανίχνευση και µοριακή
ταυτοποίηση του βακτηρίου Spiroplasma στη µύγα τσε-τσε. Πιο αναλυτικά, στην παρούσα
µελέτη πραγµατοποιήθηκε: (α) η ανίχνευση του βακτηρίου τόσο σε εργαστηριακούς όσο και
σε φυσικούς πληθυσµούς του γένους Glossina καθώς και ο µοριακός χαρακτηρισµός του
µέσω της προσέγγισης των πολλαπλών γενετικών τόπων (MLST), (β) η µελέτη της ρύθµισης
της βακτηριακής πυκνότητας σε σχέση µε το αναπτυξιακό στάδιο, το φύλο και τον ιστό του
ξενιστή, και (γ) η διερεύνηση του ρόλου που πιθανά διαδραµατίζει το Spiroplasma στην
κατάρρευση των αποικιών της µύγας τσε-τσε στη µαζική εκτροφή. Τα παραπάνω ευρήµατα
µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά σε µελλοντικές προσπάθειες βιολογικού ελέγχου των
µυγών τσε-τσε και των τρυπανοσωµιάσεων.
Λέξεις κλειδιά: Glossina, Spiroplasma, symbionts, qPCR, New generation sequencing
technologies
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Spiroplasma, a new symbiont in tsetse flies
Doudoumis V1, Augustinos A2, Parker AG, Abd-Alla AMM2, Bourtzis K2, Tsiamis G1
1
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
Agrinio, Greece,
2
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food
and Agriculture, Vienna, Austria
Tsetse flies (genus Glossina) are the sole vectors of the African trypanosomes that cause the
sleeping sickness in humans and the nagana in animals. Because of the lack of effective
vaccines and appropriate control methods of flies, as well as the environmental risks of the
acquisition of resistance to drugs, it is imperative to develop new environment-friendly
techniques for vector control such as the sterile insect technique (SIT). In the context of
application of novel SIT tsetse projects, occasionally entire colonies of tsetse flies collapsed
both in laboratory and mass rearing facilities due to either known parasites (salivary gland
hypertrophy virus, SGHV) or unknown factors.
Spiroplasma is a group of small bacteria without cell walls that belong to Mollicutes. They
have been found in a wide variety of hosts such as arthropods (insects and crustaceans) and
plants. Spiroplasma displays a wide array of associations ranging from gut commensalism in
leafhoppers and beetles, defensive role in fruit flies and aphids, and to pathogenicity in plants,
insects and crustaceans. Moreover, in insects, Spiroplasma infections have been associated
with reproductive alterations such as male-killing. These biological characteristics of the
bacterium can be used in the design and implementation of novel approaches for the control
of pests and diseases, and for a more efficient production of insects in mass rearing facilities.
In this study, we present the detection and molecular genotyping of Spiroplasma in Glossina
species. In more detail, the present study was focused on: (a) the detection of a Spiroplasma
strain in laboratory strains and natural populations of Glossina fuscipes fuscipes (Gff), (b)
MLST characterization of the Spiroplasma strain found in Gff, (c) the Spiroplasma density in
different tsetse developmental stages, and (d) the putative role of the Spiroplasma strain in
mass rearing facilities. These findings provide useful information for enhancing mass-rearing
conditions and controlling this devastating insect species.

Keywords: Glossina, Spiroplasma, symbionts, qPCR, New generation sequencing
technologies
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Αναγνώριση και χαρακτηρισµός συµβιωτικών βακτηρίων σε µυρµήγκια του γένους
Cataglyphis
Doudoumis V, Kaloudi L, Varka M, Koufogeorgou E, and Tsiamis G
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
Agrinio, Greece
Τα µυρµήγκια του γένους Cataglyphis ζουν στην έρηµο της Σαχάρας και θεωρούνται από τα
πιο θερµοανθεκτικά ζώα της γης. Έχουν βρεθεί και σε αλατούχες περιοχές στη Νότια
Τυνησία. Προγενέστερες εργασίες έδειξαν ότι τα µυρµήγκια του γένους Camponotus έχουν
αναπτύξει συµβιωτικές αλληλεπιδράσεις µε το ενδοσυµβιωτικό βακτήριο Blochmannia.
Πιθανά, αυτή η συµβιωτική σχέση συµβάλλει στην παροχή συµπληρωµατικών πηγών
αζώτου. Τα βακτήρια Spiroplasma, Wolbachia, Cardinium και Arsenophonus θεωρούνται
από τα πιο διαδεδοµένα συµβιωτικά βακτήρια στη φύση µε επαγωγή πολυποίκιλων και
σηµαντικών φαινοτυπικών επιδράσεων στους ξενιστές τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η ανίχνευση και ο µοριακός χαρακτηρισµός των παραπάνω τεσσάρων συµβιωτικών
βακτηρίων σε φυσικούς πληθυσµούς του γένους Cataglyphis. Συγκεκριµένα, ο έλεγχος
πραγµατοποιήθηκε σε δέκα πληθυσµούς Cataglyphis από την έρηµο Σαχάρα της Τυνησίας. Η
γενετική ταυτοποίηση και η φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου 16S rRNA πιστοποίησαν την
παρουσία Spiroplasma like βακτηρίων που είναι συγγενικά µε τα γένη Spiroplasma και
Mesoplasma της κλάσης Mollicutes. Η ταυτοποίηση µε τη χρησιµοποίηση της µικρής
ριβοσωµικής υποµονάδας υποδεικνύει είτε την ύπαρξη πολλαπλών Spiroplasma like
στελεχών, είτε το γονίδιο υπάρχει σε πολλαπλά αντίγραφα µε διαφορετικό ρυθµό εξέλιξης.
Οι φυσικοί πληθυσµοί που εξετάστηκαν δεν βρέθηκαν µολυσµένοι µε τα ενδοσυµβιωτικά
βακτήρια Wolbachia, Arsenophonus και Cardinium. Το επόµενο ερευνητικό βήµα θα είναι να
µελετηθεί πώς αυτοί οι Spiroplasma like συµβιωτικοί µικροοργανισµοί επηρεάζουν το
µεταβολισµό, τον προσανατολισµό, τη συµπεριφορά, τη λειτουργία, την εξέλιξη και την
αναπαραγωγή των Cataglyphis.
Λέξεις-κλειδιά: Cataglyphis, Spiroplasma, Mesoplasma, endosymbionts
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Detection and characterization of Spiroplasma-like symbionts in Cataglyphis desert ants
Doudoumis V, Kaloudi L, Varka M, Koufogeorgou E, and Tsiamis G
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Agrinio, Greece
Desert ants of the genus Cataglyphis are one of the most heat-resistant animals on earth. They
can be found also in large solar saltern areas, like the ones in Tunisia. So far, it is known that
the ants of the genus Camponotus harbor the intracellular endosymbiont Blochmannia
(Gammaproteobacteria) which probably involved in supplying complementary dietary
nitrogen. The genus of Spiroplasma, Wolbachia, Cardinium and Arsenophonus are considered
among the most widespread symbiotic bacteria in nature by inducing a variety of significant
phenotypic effects on their hosts. The objective of this study was the identification and
molecular characterization of these four symbiotic bacteria in natural Cataglyphis
populations. For this purpose ten populations of Cataglyphis from Tunisia were screened. The
sequencing and phylogenetic analysis of the 16S rRNA gene indicated the presence of
Spiroplasma like organisms that are related to the genera of Spiroplasma and Mesoplasma
(Class: Mollicutes). Our characterization indicated that, either the Spiroplasma like bacterium
detected in Cataglyphis populations of Tunisia exists in multiple copies or we have identified
multiple Spiroplasma like closely related strains in the Cataglyphis species. Additionally, the
analyzed Cataglyphis samples did not seem to harbour the endosymbionts Wolbachia,
Arsenophonus and Cardinium. Future experiments will focus on the role of these
Spiroplasma like symbiotic microorganisms and the affect that they have on the metabolism,
nutrition, navigation, behavior, development, evolution and reproduction of Cataglyphis ants.

Keywords: Cataglyphis, Spiroplasma, Mesoplasma, endosymbionts
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Ανθεκτικότητα βιο-υμενικών κυττάρων Salmonella Typhimurium και Staphylococcus
aureus υπό συνθήκες μονο- και μεικτής καλλιέργειας σε υποθανάτιες συγκεντρώσεις
χλωριούχου βενζαλκονίου , υπεροξικού οξέος και υποχλωριώδους νατρίου
Δουλγεράκη Α.Ι.1, Γκάνα Ε.1, Γκιαούρης Ε.2, Καθάριου Σ.3, Νυχάς Γ-Ι.Ε.1
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2
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος, Ελλάδα
3
Department of Food, Bioprocessing, and Nutrition Sciences, North Carolina State
University, USA
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Οι τροφοδηλητηριάσεις που αποδίδονται στα παθογόνα βακτήρια Salmonella enterica και
Staphylococcus aureus αυξάνονται συνεχώς. Ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με
την αύξηση του κίνδυνου αυτών σχετίζεται με την διασταυρούμενη επιμόλυνση όχι μόνο
στην βιομηχανία τροφίμων, αλλά και στους χώρους εστίασης, οικιακούς ή μη, ανάλογα με
τον εναπομείναντα πληθυσμό των κυττάρων στις αβιοτικές επιφάνειες μετά από τον
καθαρισμό και την απολύμανση. Στην παρούσα μελέτη μελετήθηκε η ανθεκτικότητα βιουμενικών κυττάρων Salmonella Typhimurium (ST) και Staphylococcus aureus (SA) (3
στελέχη ανά είδος), όταν αυτά αφέθηκαν να σχηματίσουν βιο-υμένια είτε σε συνθήκες μόνο ή
μεικτής καλλιέργειας σε επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα (SS), σε τρία διαφορετικά
απολυμαντικά (χλωριούχο βενζαλκόνιο BC, υπεροξικό οξύ ΡΑ και υποχλωριώδες νατρίου
SH). Για το σκοπό αυτό, ώριμο βιο-υμένιο (επώαση για 6 ημέρες στους 20°C) εκτέθηκε σε
υποθανάτιες συγκεντρώσεις BC (50ppm), PA (10ppm) και SH (10ppm) για 6 λεπτά.
Παράλληλα εξετάστηκε η επικράτηση του κάθε στελέχους κατά την δημιουργία του βιουμενίου με την τεχνική PFGE. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συνθήκες μεικτής
καλλιέργειας οδήγησαν σε μείωση του πληθυσμού των βιο-υμενικών κυττάρων (0.6 και 1.1
log cfu/cm2 για ST και SA, αντίστοιχα), σε σύγκριση με τις συνθήκες μονο-καλλιέργειας.
Φάνηκε ότι το BC ήταν το πιο αποτελεσματικό απολυμαντικό στις δύο περιπτώσεις βιουμενικών κυττάρων. Το PA ήταν πιο αποτελεσματικό στην απολύμανση ST βιο-υμενικών
κυττάρων και στις δύο συνθήκες καλλιέργειας. Παρατηρήθηκε ότι, η παρουσία ST μείωσε
σημαντικά την αντίσταση των SA βιο-υμενικών κυττάρων στο PA. Επιπρόσθετα, με την
τεχνική PFGE φάνηκε ότι τα διαφορετικά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν στην
συγκεκριμένη μελέτη είχαν διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά την ικανότητα
δημιουργίας βιο-υμενίου και την αντίσταση στα απολυμαντικά. Τα αποτελέσματα της
μελέτης αυτής μπορούν να βοηθήσουν στην διεύρυνσης της γνώσης σχετικά με την
φυσιολογία των βιο-υμενικών κοινοτήτων υπό συνθήκες μεικτής καλλιέργειας τροφιμογενών
παθογόνων βακτηρίων.
Λέξεις-κλειδιά: βιο-υμένιο, παθογόνα, απολύμανση, μικροβιακές αλληλεπιδράσεις
Ευχαριστίες: Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την πράξη Θαλής: «Βιολογική ολιστΙκη
πρΟσέγγιση της δΥναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνωΝ βακτηρΙακών σχημΑτισμών ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ)."
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Resistance of biofilm cells of Salmonella Typhimurium and Staphylococcus aureus under
mono- and dual-species conditions to sub-lethal concentrations of benzalkonium
chloride, paracetic acid and sodium hypochlorite
Agapi I Doulgeraki1, Eleni Gkana1, Efstathios Giaouris2, Sophia Kathariou3, George
John E. Nychas1
1

Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens,
Athens, Greece
2
Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Lemnos Island, Greece
3
Department of Food, Bioprocessing, and Nutrition Sciences, North Carolina State
University, USA
Food-borne diseases caused by pathogenic bacteria such as Salmonella enterica and
Staphylococcus aureus, are a major health concern worldwide. A significant factor linked
with the risk of these is associated with cross contamination events in within the food
industry and / or inside the domestic environment, depending on the remaining population of
pathogenic cells on abiotic surfaces following cleaning and disinfection procedures. Ιn this
study, the resistance of sessile cells of Salmonella Typhimurium (ST) and Staphylococcus
aureus (SA) (3 strains per species), when these were left to form biofilms under either monoor dual-species conditions on a stainless steel surface, to 3 different disinfectants
(benzalkonium chloride BC, paracetic acid PA and sodium hypochlorite SH) was
investigated. To achieve this, formed biofilms (incubation at 20°C for 6 days) were exposed
to sub lethal concentrations of BC (50ppm), PA (10ppm) and SH (10ppm) for 6 minutes. The
dominance of each strain in the sessile communities was monitored using PFGE. Results
showed that dual-species conditions seem to lead to a reduction in the number of sessile cells
(0.6 and 1.1 log cfu/cm2 for ST and SA, respectively), compared to mono-species conditions.
Regarding the disinfection resistance, in general BC was found to be more effective in both
mono- and dual-species biofilm communities. PA was more effective against ST biofilm cells
under both conditions. Interestingly, the presence of ST strongly decreased the resistance of
SA biofilm to PA. PFGE analysis interestingly revealed that the different strains here
employed behaved differently with regard to biofilm formation ability and antimicrobial
resistance. This research will hopefully improve our knowledge on the physiology of multispecies biofilms formed by foodborne pathogenic bacteria.
Keywords: biofilm, pathogens, disinfection, microbial interactions
Acknowledgments: This work was found by the action THALIS: “Biological Investigation
Of the Forces that Influence the Life of pathogens having as Mission to Survive in various
Lifestyles; BIOFILMS”, falls under the Operational Programme (OP) "Education and Lifelong
Learning (EdLL)" and is co-financed by the European Social Fund (ESF) and National
Resources
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Αξιοποίηση επιλεγμένων ενδογενών στελεχών Oenococcus oeni για την βελτιστοποίηση
της μηλογαλακτικής ζύμωσης των οίνων της ποικιλίας Αγιωργίτικο
Δούρου Δ., Διαμαντέα Ε., Τάσσου Σ., Νησιώτου Α.
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Ελληνικός Γεωργικός
‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής, Ελλάδα

Οργανισμός

Στην οινοποίηση, μια δευτερογενής ζύμωση γνωστή ως μηλογαλακτική (ΜΓΖ) διεξάγεται
συχνά μετά το τέλος της αλκοολικής (ΑΖ) από τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος (ΒΓΟ) είτε
αυθόρμητα από τα ενδογενή στελέχη είτε μετά από εμβολιασμό με εμπορικές καλλιέργειες
του είδους Oenococcus oeni. Ωστόσο, τα ενδογενή ΒΓΟ μπορεί να παράγουν σημαντικές
ποσότητες βιογενών αμινών ενώ τα εμπορικά συχνά αποτυγχάνουν να διεξάγουν την ΜΓΖ
καθώς δεν είναι εγκλιματισμένα στις συνθήκες των τοπικών οίνων. Με σκοπό την
αξιοποίηση της ενδογενούς μικροχλωρίδας για την επίτευξη της ΜΓΖ στους οίνους της
ποικιλίας Αγιωργίτικο εξετάστηκε μίγμα δύο στελεχών O. oeni απομονωμένων κατά την
διάρκεια αυθόρμητων ΜΓΖ σε οινοποιείο της Νεμέας. Τα στελέχη είχαν προηγουμένως
ελεγχθεί ως προς την αντοχή τους στην αιθανόλη, το SO2, την παραγωγή βιογενών αμινών
και την αποικοδόμηση του μηλικού οξέος. Το μίγμα των στελεχών εμβολιάστηκε είτε στην
αρχή της ΑΖ (24h μετά την προσθήκη της ζύμης Saccharomyces cerevisiae-ταυτόχρονος
εμβολιασμός) ή μετά την ολοκλήρωση της ΑΖ (διαδοχικός εμβολιασμός). Ο ταυτόχρονος
εμβολιασμός δεν επηρέασε την κινητική αύξησης του S. cerevisiae ή την κινητική της ΑΖ, η
οποία ολοκληρώθηκε σε 7 ημέρες. Τόσο στον ταυτόχρονο όσο και στον διαδοχικό
εμβολιασμό ο πληθυσμός του O. oeni σημείωσε μικρή πτώση αμέσως μετά την προσθήκη
του στο γλεύκος/κρασί και στην συνέχεια αυξήθηκε σε περίπου 7 log cfu/ml μέχρι το τέλος
της ΜΓΖ. Σε σύγκριση με το διαδοχικό, ο ταυτόχρονος εμβολιασμός μείωσε σημαντικά το
συνολικό χρόνο ζύμωσης κατά περίπου 10 ημέρες. Κατά τον ταυτόχρονο εμβολιασμό, τα
ενδογενή στελέχη αποικοδόμησαν ταχύτερα το μηλικό οξύ σε σύγκριση με την εμπορική
καλλιέργεια (77% και 5%, αντίστοιχα στο τέλος της ΑΖ). Τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης αναδεικνύουν την ικανότητα επιλεγμένων ενδογενών στελεχών O. oeni να διεξάγουν
αποτελεσματικά την ΜΓΖ και τον ταυτόχρονο εμβολιασμό ζύμης και γαλακτικών βακτηρίων
ως μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την βελτιστοποίηση της οινοποίησης του
Αγιωργίτικου.
Λέξεις κλειδιά: μηλογαλακτική ζύμωση, Oenococcus oeni, πρωτόκολλο εμβολιασμού,
Αγιωργίτικο
Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ
(WILDWINE 315065, FP7-SME-2012-2) (www.wildwine.eu).
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Use of selected indigenous Oenococcus oeni strains for optimization of Agiorgitiko wine
malolactic fermentation
Dourou D., Diamantea E., Tassou C., Nisiotou Α.
Institute of Technology of Agricultural Products, Hellenic Agricultural Organization
‘DEMETER’, Sofokli Venizelou 1, 14123 Lycovrissi Attiki, Greece
In winemaking, the malolactic fermentation (MLF) is often conducted after the completion of
alcoholic fermentation (AF) either spontaneously by indigenous lactic acid bacteria (LAB) or
by inoculating with commercial starter cultures of Oenococcus oeni. However, indigenous
LAB may produce significant amounts of biogenic amines while commercial O. oeni strains
may not actualize MLF effectively as they are not acclimated to the conditions of local wines.
To exploit the indigenous microbiota for MLF optimization of Agiorgitiko wines a mixture of
two O. oeni strains isolated during spontaneous MLF in a Nemea winery were examined
during microvinifications. Both strains were selected for their resistance to ethanol and SO2,
zero biogenic amine production and efficient malic acid degradation. The mixture of the
strains was inoculated either at the onset of AF, i.e. 24h after the addition of the yeast
Saccharomyces cerevisiae (simultaneous inoculation) or after completion of AF (sequential
inoculation). Simultaneous inoculation did not affect the growth kinetics of S. cerevisiae or
AF course, which was completed in seven days. In both simultaneous and sequential
inoculation protocol, the population of O. oeni slightly declined immediately after addition in
the must/wine and then increased to about 7 log cfu / ml by the end of mMLF. Simultaneous
inoculation resulted in significant reduction of the overall fermentation time for about 10 days
compared to sequential inoculation. In simultaneous inoculation, indigenous strains degraded
malic acid faster compared to the commercial culture (77% and 5%, respectively at the end of
the AZ). Present results reveal the ability of selected indigenous O. oeni strains to efficiently
actualise MLF and propose simultaneous inoculation as a promising strategy for optimizing
Agiorgitiko fermentation process.
Keywords: malolactic fermentation, Oenococcus oeni, inoculation regime, Agiorgitiko
Acknowledgements: This work is funded by EU FP7 under Grant Agreement 315065 –
WILDWINE (www.wildwine.eu).
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Microbial “dining" and social “networking" at deep ocean smorgasboards: activities
and interactions in deep Mediterranean haloclines
Virginia P. Edgcomb
Woods Hole Oceanographic Institution, Geology and Geophysics Department, Woods Hole,
MA 02543, USA
Deep-sea hypersaline anoxic basins (DHABs) in the Eastern Mediterranean Sea are
considered some of the most hostile environments on Earth. Little is known about the
biochemical adaptations of microorganisms living in these habitats. Investigations of protist
communities reveal unique populations of active single cell eukaryotes (protists) in different
DHAB haloclines and in some brines, and show that protist grazing on prokaryotic
communities in DHAB haloclines may represent a significant source of new labile carbon to
deep waters. Populations of ciliates have been investigated most thoroughly, and their
biogeography is shaped by the different DHAB chemistries. Scanning electron microscopy
reveals abundant ciliates hosting epibiotic bacteria. Metatranscriptome analyses of DHAB
halocline waters and sediments provide significant insights into shifts in metabolic activities
and strategies for coping with hypersalinity as physicochemical conditions transition from
deep Mediterranean sea water to brine.
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Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο τροφικό παθογόνο Salmonella enterica subsp.
enterica serovar Typhimurium ST4/74
Ευθυμίου Γ., Βρυωνίδου Μ.Λ., Τύπας Μ.Α., Παππά Α-Μ.
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσσια
15701, Αθήνα
Το Salmonella είναι παθογόνο βακτήριο μεγάλης σημασίας, κλινικής και οικονομικής, αφού
προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος (σαλμονελώσεις) και αποτελεί
μέγιστο πρόβλημα στους χώρους παραγωγής ή διάθεσης τροφίμων και στην κτηνοτροφία. Το
στέλεχος Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74 απομονώθηκε
από κρούσμα σαλμονέλωσης στη Μεγάλη Βρετανία το 1966 και εξετάστηκε στην παρούσα
εργασία ως στέλεχος για το οποίο προϋπήρχαν διαθέσιμα μοριακά εργαλεία. Ιδιαίτερo
ενδιαφέρον προσήλκυσε ο σχηματισμός βιοϋμενίων (biofilms) στο ST4/74, ο σχηματισμός
δηλαδή πολυκυτταρικών δομών ανώτερης οργάνωσης, που συγκροτούνται κατόπιν
επικοινωνίας, συνεργασίας και διαφοροποίησης των κυττάρων που τις απαρτίζουν. Οι δομές
αυτές καθιστούν τα βακτηριακά κύτταρα περισσότερο ανθεκτικά έναντι των παραγόντων που
χρησιμοποιούνται για αντιμικροβιακή θεραπεία, αντισηψία ή απολύμανση. Με βάση την
προϋπάρχουσα γνώση πάνω στα γονίδια που εμπλέκονται στο σχηματισμό βιοϋμενίων στο
Salmonella και με χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων, αναζητήθηκε η παρουσία ομολόγων
γονιδίων στο γονιδίωμα του ST4/74, συγκροτήθηκαν λειτουργικά δίκτυα στα οποία αυτά
συμμετέχουν, και εντοπίστηκαν υποσύνολα γονιδίων που μπορούν να εξυπηρετήσουν στη
δημιουργία μοριακών βιοδεικτών πρώιμου ή όψιμου σχηματισμού υμενίων. Σε φαινοτυπικό
επίπεδο, αξιολογήθηκε η δυνατότητα του ST4/74 να σχηματίζει βιοϋμένια σε αβιοτικές
επιφάνειες (ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικά πολυμερή και νιτροκυτταρίνη) ή βιολογικά υλικά
όπως το εκχύλισμα φυτικών ιστών. Με γνώμονα τον σχηματισμό βιοϋμενίων πάνω σε
επιφάνειες πολυστυρενίου (τρυβλία Petri), εξετάσθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας, του pH
και του θρεπτικού υλικού στη βιωσιμότητα των πλαγκτονικών ή βιοϋμενιακών κυττάρων και
στη δημιουργία βιοϋμενίων αυτήν καθ’ αυτήν. Βρέθηκε ότι το Salmonella σχηματίζει
περισσότερο βιοϋμένιο στους 25 οC και σε αλκαλικό pH μετά από 144 h (6 ημέρες), η δε
αλκαλικότητα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των βιοϋμενίων. Περισσότερο
βιοϋμένιο επίσης σχηματίστηκε σε συνθήκες τροφοπενίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
παραπάνω, καθώς και τις καθιερωμένες πρακτικές απολύμανσης, μελετήθηκε η επίδραση
αλκαλικού καθαριστικού επιφανειών και ειδικά ο ρόλος του EDTA και των δισθενών
κατιόντων στο σχηματισμό βιοϋμενίων Salmonella. Ο οργανισμός φάνηκε αρκετά ανθεκτικός
στο εν λόγω καθαριστικό συγκριτικά με άλλα βακτήρια, ο δε σχηματισμός υμενίων βρέθηκε
να εμποδίζεται από την παρουσία EDTA και χαλκού, ενώ αντιστρόφως να ενισχύεται από την
προσθήκη ασβεστίου, μαγγανίου και σιδήρου. Τα παραπάνω ενδιαφέρουν άμεσα τόσο σε
επίπεδο εφαρμογών, όσο και σε επίπεδο ανάλυσης των μοριακών μηχανισμών που τα
διέπουν.
Ευχαριστούμε το Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ‘ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ’ Κωδ. 63.0001».
Λέξεις-κλειδιά: Salmonella, βιοϋμένιο, τροφικά παθογόνα, αλκαλικά καθαριστικά
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Study of biofilm formation by the food-borne pathogen Salmonella enterica subsp.
enterica serovar Typhimurium ST4/74
Efthimiou G., Vryonidou M.L., Typas M.A., Pappas K.M.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupolis, Ilissia 15701, Athens
Salmonella is a bacterial pathogen of great clinical and economic importance, since it causes
serious gastrointestinal infections (salmonellosis) and poses as a major threat in the food and
animal-breeding industries. Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74
was isolated during a salmonella outbreak in Great Britain in 1966 and has been used in the
work herein as a study case for biofilm formation in the organism. Biofilms are highly
organized multicellular structures that are formed by bacteria engaging in cell-cell
communication, aggregation, and differentiation. In clinical environments or the food
industry, biofilms cause grave concern since they render the bacteria more tolerant to the
therapeutic and disinfecting agents used to combat them. Based on previous knowledge
regarding the genes involved in biofilm formation in Salmonella, and making use of
bioinformatic tools, the presence of homologs in the genome of ST4/74 was investigated,
functional gene networks were constructed, and subsets of candidates that may serve as
biomarkers for early or late biofilm maturation were selected. At a phenotypic level, the
ability of ST4/74 to form biofilms on abiotic surfaces (stainless steel, plastic polymers and
nitrocellulose) or biological materials such as plant extracts was examined. Based on biofilm
formation on polystyrene surfaces (Petri dishes), the effects of temperature, pH and growth
medium on the survival of planktonic or biofilm-associated cells was investigated, and the
formation of biofilms per se quantified. It was found that ST4/74 forms more biofilm at 25
ο
C, at alkaline conditions, and after 144 h (6 days), while alkalinity also seemed to enhance
long-term preservation of biofilms. More biofilm also formed under starvation conditions.
Based on the aforementioned and on standard disinfection practices, the effects of an alkaline
surface detergent, EDTA, and bivalent cations on biofilm formation by Salmonella were also
studied. The microorganism was found to be more tolerant to the detergent compared to other
bacteria, while biofilm formation was prevented by EDTA and copper, and contrarily
promoted by calcium, manganese and iron. These findings are of imminent interest towards
applications and serve as source for further analysis regarding the molecular mechanisms
involved.
We are thankful to the Network of Excellence «THALES

‘BIOFILMS’ Pr. No. 63.0001»
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Συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση του πλασμιδιώματος του Zymomonas mobilis
Εμμανουηλίδου Ε., Ταλιούρας Ν., Ταμπακοπούλου Β.O. και Παππά Κ.Μ.
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη 15701, Αθήνα
Το Zymomonas mobilis είναι ικανό να ζυμώνει σάκχαρα προς αιθανόλη ταχύτερα από τις ζύμες
και σε υψηλότερες αποδόσεις, γεγονός που το καθιστά υποψήφιο οργανισμό για βιομηχανική
παραγωγή βιοαιθανόλης. Έξι διαφορετικά στελέχη από τα κυριότερα υποείδη του Z. mobilis
βρίσκονται υπό αλληλούχηση στο DOE Jοint Genome Institute των ΗΠΑ σε συνεργασία με το
ΕKΠA (CSP_788284 (DNAseq); CSP_52 (RNAseq); http://jgi.doe.gov/why-sequencezymomonas-mobilis-strains/). Τα πλασμίδια των στελεχών αυτών χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
κι έχουν αλληλουχηθεί δύο φορές: μία στα πλαίσια ολικής γονιδιωματικής αλληλούχησης (WGS)
και μία χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα απομονωμένο πλασμιδιακό DNA. Όλα τα στελέχη
φέρουν πλασμίδια που κυμαίνονται σε αριθμό από δύο μέχρι οκτώ ανά στέλεχος, σε μέγεθος από
1.6 kb μέχρι 53 kb, και μπορούν να αποτελούν μέχρι και το 8% ενός γονιδιώματος. Τα μικρότερα
πλασμίδια είναι πολυαντιγραφικά, αναδιπλασιάζονται με μηχανισμό κυλιόμενου κύκλου και
ορισμένα κινητοποιούνται, ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα για κατασκευή φορέων
υπερέκφρασης ειδικών για τον οργανισμό. Τα μεγαλύτερα πλασμίδια είναι ολιγοαντιγραφικά,
αναδιπλασιάζονται με θήτα μηχανισμό και ενδιαφέρουν για τη δημιουργία σταθερότερων
οχημάτων εισαγωγής γονιδίων. Από τα 631 γονίδια που έχουν επισημειωθεί στα αλληλουχημένα
πλασμίδια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν όσα εμπλέκονται στον μεταβολισμό, τη
δημιουργία δομών, τη μεταγραφική ρύθμιση, την ανοσία (CRISPR), τη μετάθεση και την
ανθεκτικότητα σε αντιμικροβιακούς παράγοντες, καθώς και θεμελιώδη (housekeeping) γονίδια
που σχετίζονται με την αντιγραφή και τον καταμερισμό
ενεργό ή μεσολαβούμενο από
συστήματα τοξίνης-αντιτοξίνης. Αρκετά γονίδια είναι στελεχοειδικά ενώ άλλα εμφανίζουν
ομόλογα σε διαφορετικά στελέχη. Διακριτές περιοχές συνταινικότητας συναντώνται μεταξύ
πλασμιδίων διαφορετικών στελεχών, ωστόσο κανένα πλασμίδιο δε φαίνεται να έχει εξαπλωθεί
αυτούσιο μέσω οριζόντιας μεταφοράς, με εξαίρεση ένα πλασμίδιο 1.7-kb, που είναι κοινό
ανάμεσα σε δύο στελέχη. Τα χρωμοσώματα των στελεχών επίσης δεν φαίνεται να έχουν
ενσωματώσει πλασμιδιακό υλικό, παρά την πληθώρα των ΙS στοιχείων που φέρουν τα
περισσότερα από τα στελέχη. Μάλιστα, σε ένα στέλεχος (NCIMB 11163) εντοπίζεται μια
ολόκληρη συζευκτική περιοχή στο χρωμόσωμα κι όχι στα πλασμίδια αυτού ή άλλων στελεχών.
Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι το πλασμιδίωμα του Z. mobilis είναι υψηλά συντηρημένο,
γεγονός που ενισχύεται κι από τη σταθερότητα των περιοριστικών προτύπων των πλασμιδίων
διαφορετικών στελεχών μέσα στα χρόνια και μάλιστα τη χρήση αυτού για ταυτοποίηση των
στελεχών.
Ευχαριστούμε τα Προγράμματα ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ 70/4/7809 και 70/3/11239, και «Συνεργασία 2011
(ΕΣΠΑ) 11ΣΥΝ-7-1579».
Λέξεις κλειδιά: πλασμίδια, Z. mobilis, συγκριτική γονιδιωματική, βιοαιθανόλη
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Comparative genomic analysis of the Zymomonas mobilis plasmidome
Emmanouilidou Ε., Taliouras Ν., Tampakopoulou V.O., and Pappas K.M.
Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, NKUA, Panepistimiopolis 15701,
Athens, Greece
Zymomonas mobilis is candidate for large scale bioethanol production due to its ability to ferment
sugars to ethanol faster than yeasts and to higher final yields. Six different Z. mobilis strains,
belonging to its major subspecies, are being sequenced at the US Department of Energy Joint
Genome Institute in collaboration with the University of Athens (CSP_788284 (DNAseq);
CSP_52 (RNAseq); http://jgi.doe.gov/why-sequence-zymomonas-mobilis-strains/). The plasmids
of the examined strains have received special attention and have been sequenced twice: once in
terms of whole-genome-shotgun sequencing and once from plasmid material provided in
separate. All Z. mobilis strains harbor plasmids that range in numbers from two to eight per strain,
in sizes from 1.6 kb to 53 kb, and can sum up to 8% of a strain’s genome. The smallest plasmids
are high-copy, rolling-circle-replicating, and some are mobilizable. These plasmids are suitable
for the generation of species-specific vectors. The larger plasmids are low-copy, theta-replicating,
and are important for the creation of stable vehicles for gene introduction. Of the 631 annotated
genes on the Z. mobilis plasmids, of interest are genes involved in basic metabolism, structure
formation, regulation, transposition, immunity (CRISPR) and tolerance to adverse agents, as well
as housekeeping genes. Among these last, well discerned are replication, active partitioning, and
toxin-antitoxin genes. Plenty of the Z. mobilis plasmid genes are strain-specific, while others have
homologs in different strains. Distinct syntenic regions are found on plasmids of more than one
strain; however, no particular plasmid seems to have been horizontally dispersed between strains
in its entirety, with the exception of a 1.7-kb plasmid shared by two strains. Additionally, and
despite the plentiful IS elements harbored in most strains, strain chromosomes do not appear to
host plasmid material. In fact, in one strain (NCIMB 11163) an entire conjugative region is met
on the chromosome and not on any of the strains’ plasmids. This gives the impression that the
plasmidome of Z. mobilis is highly conserved, an observation reinforced by the fact that plasmids
of different Z. mobilis strains have exhibited consistent restriction profiles throughout the years
and have been used for strain-typing purposes.
We acknowledge the NKUA-ELKE grants 70/4/7809 and 70/3/11239, and Program «Cooperation
2011 (NSRF) 11SYN-7-1579».
Keywords: plasmids, Z. mobilis, comparative genomics, bioethanol
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Ορισμένες μη σωστά διπλωμένες παραλλαγές του μεταφορέα UapA καταστρέφονται με
ουβικιτινυλιοεξαρτώμενη επιλεκτική αυτοφαγία, ενδοκύτωση και αποικοδόμηση
συνδεόμενη με το ΕΔ
Ευαγγελινός Μ1, Αμίλλης Σ1 και Διαλλινάς Γ1
1
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη 15784, Αθήνα, Ελλάδα
Οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, όπως οι μεταφορείς, τα κανάλια και οι υποδοχείς, είναι
απαραίτητες για την θρέψη του κυττάρου, την επικοινωνία, την σηματοδότηση και την
απόκριση σε φάρμακα ή αντιβιοτικά. Με την μετάφραση τους αυτές οι πρωτεΐνες
μετατοπίζονται απευθείας στην μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ) και αν
διπλώσουν σωστά, μεταφέρονται μέσα σε κυστίδια στο σύμπλεγμα Golgi, και τελικά
τοποθετούνται στην πλασματική μεμβράνη ή την μεμβράνη κάποιου οργανιδίου. Αδυναμία
σωστού διπλώματος στο ΕΔ οδηγεί στην αποικοδόμηση των πρωτεϊνών αυτών κυρίως μέσω
του συστήματος πρωτεασώματος ή της αποικοδόμησης συνδεόμενης με το ΕΔ (ERAD).
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη εναλλακτικών μονοπατιών
καταστροφής. Ο νηματοειδής ασκομύκητας Aspergillus nidulans με την δυνατότητα του για
in vivo πολυδιάστατη μικροσκοπία αποτελεί ένα από τα καλύτερα γενετικά χαρακτηρισμένα
ελεγχόμενα συστήματα για μελέτες κυτταρικών διεργασιών που σχετίζονται με την
διακίνηση πρωτεϊνών. Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήσαμε τον μεταφορέα πουρινών της
πλασματικής μεμβράνης, UapA, του A. nidulans σαν πρωτεΐνη μοντέλο για την αναγνώριση
των μοριακών λεπτομερειών που σχετίζονται με τον μηχανισμό κράτησης στο ΕΔ και
δραματικής καταστροφής στο χυμοτόπιο ορισμένων μη σωστά διπλωμένων μεταλλαγών του
UapA. Το BsdA, ένας διαμεμβρανικός αντάπτορας της λιγάσης της ουβικιτίνης στο ΕΔ,
ταυτοποιήθηκε ως απαραίτητος για την καταστροφή των μεταλλαγών του UapA στο
χυμοτόπιο. Οι μεταλλαγές του UapA και το BsdA συνεντοπίζονται στο ΕΔ, αλλά δεν
συνεντοπίζονται με μοριακούς ιχνηθέτες για το Golgi. Απόλυτα σύμφωνα με αυτό, η
εξαρτώμενη από το BsdA καταστροφή του UapA δεν χρειάζεται μετακίνηση από το ΕΔ στο
Golgi. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν περαιτέρω ότι οι μη σωστά διπλωμένες μεταλλαγές
του UapA φαίνεται να καταστρέφονται με πολλαπλά μονοπάτια που περιλαμβάνουν την
επιλεκτική αυτοφαγία, την ενδοκύτωση και πιθανότατα την αποικοδόμηση συνδεόμενη με το
ΕΔ.
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Specific partially misfolded versions of the UapA transporter are turned-over by
ubiquitination-dependent selective autophagy, endocytosis and ERAD
Εvangelinos Μ1, Amillis S1 and George Diallinas1
1
Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis 15784, Athens, Greece
Transmembrane proteins, such as transporters, channels and receptors, are necessary for cell
nutrition, communication, signaling and response to drugs or antibiotics. Upon translation
these proteins translocate directly in the endoplasmic reticulum (ER) membrane and, if folded
properly, traffic as vesicular cargoes in the Golgi, and eventually localize in the plasma or
organellar membranes. Cargo misfolding in the ER leads to protein degradation mostly
through the ERAD/proteasome system. However, recent studies support the existence of
alternative degradation routes. The filamentous ascomycete Aspergillus nidulans with its
amenability to in vivo multidimensional microscopy is becoming one of the best genetically
tractable systems to study cellular processes related to protein trafficking. Here, we use the
plasma membrane purine transporter UapA of A. nidulans as a model cargo for identifying
the molecular details underlying the mechanism by which specific, partially misfolded,
mutant versions of UapA show ER-retention and dramatic vacuolar turnover. BsdA, a
transmembrane ER ubiquitin ligase adaptor is identified as essential for the vacuolar turnover
of UapA mutants. UapA mutants and BsdA co-localize in ER membranes, but not with Golgi
markers. In line with this, BsdA-dependent UapA turnover does not depend on ER to Golgi
trafficking. Our results further show that misfolded UapA mutants seem to be turned over by
multiple pathways, including BsdA-dependent selective autophagy, but also endocytosis and
probably ERAD.
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Ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας γονιδιακής λειτουργικής ανάλυσης βασισμένη στο
μεταθετό στοιχείο Minos
Ευαγγελινός Μ1, Καρβελά-Καλογεράκη Ηλ1, Αναγνωστόπουλος Γ1, Σταθοπούλου Π2,
Scazzocchio C3, Διαλλινάς Γ1.
1
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη 15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεφέρη 2 30100,
Αγρίνιο, Ελλάδα
3
Τμήμα Μικροβιολογίας, Imperial College London, Λονδίνο SW7 2AZ, Ηνωμένο Βασίλειο
Τα μεταθετά στοιχεία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την απενεργοποίηση γονιδίων, την
παγίδευση εξωνίων και υποκινητών και για την γενικότερη ανάλυση του γονιδιώματος. Το
μεταθετό στοιχείο Minos από τη Drosophila hydei, το οποίο ανήκει στην οικογένεια
μεταθετών Tc1/mariner, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τον ετερόλογη
μετάθεση σε πολλά έντομα και μετάζωα. Εμφανίζει υψηλές συχνότητες μετάθεσης, χωρίς να
παρουσιάζει «θερμά» σημεία ένθεσης και στις περισσότερες περιπτώσεις διακόπτει την
λειτουργία γονιδίων. Φορείς του Minos που περιέχουν εξωγενές DNA ανάμεσα στις
αντίστροφα επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του στοιχείου, είναι χρήσιμοι για
αλληλουχίσεις γονιδιωμάτων με σκοπό την ανακάλυψη νέων γονιδίων και τη μελέτη της
γονιδιακής έκφρασης. Στους νηματοειδείς μύκητες μόνο ένας περιορισμένος αριθμός
μεταθετών στοιχείων έχει μελετηθεί ως γενετικό εργαλείο, με πιο επιτυχημένο το Impala από
το Fusarium oxysporum. Για να ερευνήσουμε τη μετάθεση του Minos στον Aspergillus
nidulans κατασκευάστηκε μια μοριακή κασέτα η οποία περιείχε 2 γονίδια από τον A.
nidulans: τα yA+ και inoB+, που κωδικοποιούν για την λακκάση των κονδιοσπορίων και την
συνθετάση της 1-φωσφορικής-μύο-ινοσιτόλης. Η κασέτα Minos εισήχθη στο γονιδίωμα του
A. nidulans, με ομόλογο ανασυνδυασμό, στον υποκινητή του γονιδίου niaD (αναγωγάση των
νιτρικών) σε ένα στέλεχος ΔyA και ΔinoB. Το γονίδιο της τρανσποζάσης του Minos
εκφράσθηκε ανεξάρτητα υπό τον έλεγχο ενός υποκινητή του A. nidulans. Ξεκινώντας από
ένα συγκεκριμένο γενετικό τόπο (niaD) τo Minos μετατίθεται σε ένα νέο τυχαίο γενετικό
τόπο κάθε φορά. Η επιτυχής αυτή μεταφορά αποκαλύπτεται μέσω της αποκατάστασης της
ενεργότητας του niaD και την συνεχιζόμενη παρουσία των γονιδίων yA+ και inoB+. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι το Minos μετατίθεται αποτελεσματικά στον Aspergillus nidulans
(συχνότητα μετάθεσης = 10 5). Με βάση το σύστημα αυτό απομονώσαμε στελέχη ανθεκτικά
σε τοξικά ανάλογα και στελέχη που παρουσίαζαν διαφορετική μορφολογία, αναγνωρίζοντας
έτσι νέα, μη χαρακτηρισμένα. γονίδια. Επί του παρόντος ερευνάμε την τυχαιότητα μετάθεσης
του Minoς καθώς και ποιοι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα μετάθεσης. Το
έργο μας θα επιτρέψει την αξιολόγηση του Minos ως εργαλείο γονιδιωματικής ανάλυσης όχι
μόνο του A. nidulans αλλά και παθογόνων μυκήτων.
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The Minos transposon as a novel efficient tool for functional genomic analysis in
Aspergillus nidulans
Evangelinos Μ1, Karvela-Kalogeraki Il1, Anagnostopoulos G1, Stathopoulou P2,
Scazzocchio C3 & Diallinas G1
1
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2 Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
Seferi str 2., Agrinio 30100, Greece
3
Department of Microbiology, Imperial College London, London SW7 2AZ, United Kingdom.

Transposons constitute powerful genetic tools for gene inactivation, exon or promoter
trapping and genome analyses in general. The Minos element from Drosophila hydei, related
to the Tc1/mariner-like transposons, has proved as a very efficient tool for heterologous
transposition in several insects and metazoa. It is characterized by high transposition rates, it
does not show insertion site biases and most of its insertions disrupt gene function. Several
Minos-based vectors which contain exogenous DNA between the inverted terminal repeats of
the element have proved suitable for genome-wide screens for unraveling gene function and
studying gene expression. In filamentous fungi, only a handful of fungal-specific transposable
elements have been exploited as genetic tools, with the Impala element from Fusarium
oxysporum being the most successful. Here, we have developed a system to manipulate Minos
transposition through a two-component transposition system in Aspergillus nidulans. A
Minos derivative, carrying two Aspergillus genes: the yA and the inoB, coding for a conidial
laccase and myo-inositol-1-phosphate synthase was integrated, through homologous
recombination, in the promoter of the niaD gene (nitrate reductase). The Minos transposase
was autonomously expressed under an Aspergillus constitutive promoter. The strategy
involved starting from a specific genetic locus each time (niaD) and transposing to a new
random one. Successful transposition could be observed by the restoration of the niaD
activity, which was upholded by the initial insertion of the Minos element. Our results show
that Minos transposes efficiently in Aspergillus nidulans (frequency rate: 10 5). We could
obtain toxic analogue resistant and morphological mutants, revealing even uncharacterized
genes. We are at present investigating the randomness of Minos transposition by sequencing
integration sites, and how different genetic backgrounds affect transposition frequencies. Our
work will allow the evaluation of Minos as a tool for mutational genomic analysis in A.
nidulans and fungi.
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Η επίδραση των οξυγαλακτικών βακτηρίων Lactobacillus salivarius, Lactobacillus
reuteri και Pediococcus acidilactici στον νηματώδη Caenorhabditis elegans περιλαμβάνει
και πιθανή αντικαρκινική δράση
Φασσέας Μ.α*, Φασσέας Κ.β, Μουντζούρης Κ.Χ.γ και Συντυχάκη Π.α
α
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γ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών , Αθήνα, Ελλάς
*
τρέχουσα διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάς
β

Πολλά στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων έχουν χαρακτηριστεί και χρησιμοποιηθεί
εμπορικά ως προβιοτικά. Η θετική επίδραση των προβιοτικών στην υγεία των ζώων και του
ανθρώπου, που περιλαμβάνει τη βελτίωση της πέψης και της απορρόφησης θρεπτικών
ουσιών, τη βελτιωμένη αντίσταση σε παθογόνα, πιθανή αντικαρκινική δράση και
μακροζωία, έχει μελετηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, οι ακριβείς
μηχανισμοί δράσης των βακτηρίων αυτών δεν είναι πλήρως γνωστοί. Ο νηματώδης
Caenorhabditis elegans είναι ευάλωτος σε πολλά παθογόνα βακτήρια και έχει αποδειχθεί
χρήσιμο μοντέλο για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παθογόνου και ξενιστή,
προσφέροντας πολλά μοριακά και γενετικά εργαλεία. Καθώς οι μηχανισμοί δράσης των
παθογόνων είναι συντηρημένοι για πολλά είδη βακτηρίων και ξενιστών, ο νηματώδης έχει
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη παθογόνων όπως Salmonella enterica, Pseudomonas
aeruginosa και Leigonella pneumophila.
Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, ο C. elegans, να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μοντέλο και για τη μελέτη
των μηχανισμών δράσης προβιοτικών βακτηρίων. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να
εξεταστεί η επίδραση επιλεγμένων οξυγαλακτικών βακτηρίων στην ανάπτυξη, στη γήρανση,
στην ανοσολογική αντίδραση και στην ανάπτυξη όγκων στον C. elegans. Στελέχη των
Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri και Pediococcus acidilactici βρέθηκε να
εμποδίζουν την ανάπτυξη του νηματώδη. Σε σχέση με την Escherichia coli που
χρησιμοποιείται συνήθως ως τροφή για τον νηματώδη, τα L. reuteri και P. acidilactici
μείωσαν τον χρόνο ζωής των νηματωδών αγρίου-τύπου και των μεταλλαγμένων daf 16, τα
οποία έχουν μειωμένο χρόνο ζωής. Από την άλλη, ο L. salivarius επιμήκυνε τον χρόνο ζωής
την daf 16 όταν χορηγήθηκε ως ζωντανή καλλιέργεια, ενώ είχε το αντίθετο αποτέλεσμα όταν
χορηγήθηκε κατόπιν ακτινοβολίας UV ως νεκρή. Τα στελέχη που μελετήθηκαν αύξησαν την
μεταγραφή γονιδίων του C. elegans, που εμπλέκονται στην ανοσολογική αντίδραση σε
παθογόνα. Επίσης, περιόρισαν σημαντικά την ανάπτυξη όγκων ενώ δεν φάνηκε να επιδρούν
στην θέση του DAF16 στον πυρήνα ή στον αριθμό των νεκρών κυττάρων. Τα αποτελέσματα
μας δείχνουν πιθανή χρήση του νηματώδη ως μοντέλο για τη μελέτη της αντικαρκινικής
δράσης οξυγαλακτικών βακτηρίων. Η αρνητική επίδραση των βακτηρίων αυτών στην
ανάπτυξη του C. elegans ίσως έχει ενδιαφέρον για χρήση εναντίων παρασιτικών νηματωδών.
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Effects of Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri and Pediococcus acidilactici on
the nematode Caenorhabditis elegans include possible anti-tumor activity
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Many strains of lactic acid bacteria (LAB) have been described and exploited commercially
as probiotics. The positive effects of these strains on animal and human health, that include
improving digestion and nutrient uptake, increasing resistance to pathogenic bacteria, antitumor effects and increased longevity, have been the subject of many reviews. Nevertheless,
the mechanisms behind probiotic effects of bacteria are not entirely understood. The
nematode Caenorhabditis elegans is susceptible to a wide range of pathogens and has been
proven to be a very useful model for studying host-microbe interactions and virulence,
providing many genetic and molecular tools for this purpose. Virulence mechanisms have
been shown to be highly conserved among divergent hosts and the worm has been used to
study a wide range of pathogens such as Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa and
Leigonella pneumophila.
It is reasonable to consider that C. elegans should be useful in providing insight regarding
mechanisms by which probiotic bacteria exert beneficial effects. The aim of this study was to
examine the effect of selected LAB on growth, aging, immune response and tumor-like
growth in C. elegans. Specific strains of Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri and
Pediococcus acidilactici, were found to inhibit development and growth of the worm.
Compared to Escherichia coli, used as the control, L. reuteri and P. acidilactici reduced the
lifespan of wild-type and short-lived daf 16 worms. On the contrary, L. salivarius extended
the lifespan of daf 16 worms when used live, but reduced it as UV-killed bacteria. The three
LAB induced expression of genes involved in pathogen response and inhibited growth of
tumor-like germ cells, without affecting DAF16 localization or increasing corpse cells. Our
results suggest a possible use of C. elegans as a model for studying the anti-tumor attributes
of LAB. The negative effects of these LAB strains on the nematode also indicate a potential
use against parasitic nematodes.
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Αξιοποίηση βιομηχανικής γλυκερόλης και συνυποστρωμάτων γλυκερόλης-γλυκόζης από
την ζύμη Rhodosporidium toruloides προς παραγωγή βιομάζας, μικροβιακών λιπιδίων
και δευτερογενών μεταβολιτών.
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Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αξιοποίηση υποστρωμάτων γλυκερόλης (το κύριο
παραπροϊόν της παραγωγής βιοντήζελ) καθώς και συνυποστρωμάτων (μιγμάτων) γλυκόζηςγλυκερόλης από τον ζυμομύκητα Rhodosporidium toruloides NRRL Y-27012 προς
παραγωγή βιομάζας, και δευτερογενών μεταβολιτών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος όπως
ενδοκυτταρικό λίπος (SCO) και ενδοπολυσακχαρίτες (IPS). Το SCO θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 2ης γενιάς βιοντήζελ, ενώ οι πολυσακχαρίτες και περιζήτητα
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο μικροβιακό λίπος έχουν υψηλό
φαρμακευτικό και διατροφικό ενδιαφέρον. Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν σε κωνικές
φιάλες (250ml) υπό ανάδευση σε τέσσερα θρεπτικά μέσα με περιορισμό αζώτου και
συγκεκριμένα σε υπόστρωμα γλυκερόλης με συγκέντρωση 80 g/l όσο και σε υποστρώματα
μιγμάτων γλυκόζης-γλυκερόλης (συγκεντρώσεις 60-20, 40-40 και 20-60 g/l αντίστοιχα),
όπου η κινητική της κατανάλωσης των σακχάρων έδειξε έντονη κατανάλωση από τον μύκητα
πρώτα της γλυκόζης (τις πρώτες 80-100 ώρες) και στη συνέχεια κατανάλωση της
γλυκερόλης. Ο μύκητας έδειξε να αξιοποιεί πολύ καλά τη γλυκερόλη ως πηγή άνθρακα
καθώς καταγράφηκε στη γλυκερόλη συγκέντρωση μικροβιακής μάζας 18.7 g/l στις 168 ώρες
με δεύτερη καλύτερη απόδοση στο ίδιο χρονικό διάστημα του μίγματος γλυκόζηςγλυκερόλης 1/1 (17.6 g/l). Σε όλα τα υποστρώματα που μελετήθηκαν η ποσότητα των
ενδοπολυσακχαριτών παρουσίασε υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης στην αρχή των ζυμώσεων
(24 ώρες) έως και 48% επί του ξηρού βάρους της βιομάζας και μειωνόταν σταδιακά κατά την
πορεία της ζύμωσης φθάνοντας στο 16% επί της ξηρής βιομάζας στις 168 ώρες. Αντίθετη
πορεία έδειξε να ακολουθεί η απόδοση βιομάζας σε λίπος που παρουσίασε μέγιστες τιμές
συγκέντρωσης στις 168 ώρες 46,1% και 45,6% στη γλυκερόλη και στο συνυπόστρωμα
γλυκόζης-γλυκερόλης 1/1 αντίστοιχα. Όσον αφορά στο προφίλ των λιπαρών οξέων η
ανάλυση του κυτταρικού λίπους έδειξε ότι είναι πλούσιο σε παλμιτικό και ελαϊκό οξύ, που το
καθιστά κατάλληλο για την μετατροπή του σε βιοντήζελ.
H έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το έργο με τίτλο: BIO4OIL-ΝΕΕΣ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΗ
ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΑ.
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Exploitation of industrial glycerol and glucose-glycerol co-substrates by the yeast
Rhodosporidium toruloides for production of biomass, microbial lipids and secondary
metabolites
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of Food Microbiology & Biotechnology
2
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3
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The present work is investigating the utilization of glycerol (the main byproduct of biodiesel
production) and co-substrates (mixtures) of glucose-glycerol by the yeast Rhodosporidium
toruloides NRRL Y-27012 for production of biomass and secondary metabolites with
biotechnological interest as single cell oil (SCO) and intracellular polysaccharides (IPS). The
SCO can be converted into 2nd generation biodiesel, while polysaccharides and valuable
polyunsaturated fatty acids (PUFAs ) contained in microbial lipid have high medicinal and
nutritional interest. The fermentation was conducted in shake-flasks (250 ml) filled with four
substrates imposing nitrogen limitation i.e. on glycerol with a concentration 80 g/l and on
mixtures of glucose-glycerol (with concentrations 60-20, 40-40 and 20-60 g/l respectively),
where the kinetics of sugar consumption by the fungus showed remarkable decrease at first of
glucose (the initial 80-100 hours) and then consumption of glycerol. The yeast demonstrated
very good exploitation of glycerol as carbon source as microbial mass concentration of 18.7
g/l was recorded on glycerol in 168 hours of fermentation, while at the same time the mixture
glucose-glycerol 1/1 presented the second-best results (17.6 g/l). In all substrates studied the
synthesis of IPS was very high at the beginning of the fermentation (24 hours), showing
concentrations up to 48% of the dry biomass, while it progressively decreased during the
fermentation process to 16% at 168 hours. Controversial was the course of lipid accumulation
that presented at 168 hours maximum values of 46.1% and 45.6% on glycerol and on glucoseglycerol 1/1 mixture respectively. As regards the profile of fatty acids the analysis of cellular
lipid showed that it is rich in palmitic and oleic acid, which renders it suitable for its
conversion into biodiesel.
Financial support was kindly provided by BIO4OIL.
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Επίδραση των αιθερίων ελαίων αρωματικών φυτών της οικογένειας Lamiaceae εναντίον
φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων
Φιλιππούση Ρ.1, Οικονόμου Γ.2, Αντωνίου Π. Π 1.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο
Φυτοπαθολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα1
2
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο
Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα2
1

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αντιμικροβιακή (παρεμποδιστική) δράση των αιθέριων
ελαίων των αρωματικών φυτών Coridothymus capitatus (θυμάρι), Origanum onites (άγρια
ρίγανη), Satureja thymbra (θύμβρη), Origanum vulgare subsp. hirtum (ήμερη ρίγανη) στην
ανάπτυξη των φυτοπαθογόνων μυκήτων Penicillium digitatum, Verticillium dahliae, Botrytis
cinerea και Phytopthora sp. και των βακτηρίων Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis και Agrobactrerium tumefaciens. Η εξαγωγή των αιθέριων ελαίων
πραγματοποιήθηκε με υδροαπόσταξη και τα έλαια αναλύθηκαν σε GC-MS. Τα αποτελέσματα
ανάπτυξης των μυκήτων in vitro σε τρυβλία με PDA, παρουσία ή απουσία αιθέριων ελαίων
(2,4 μl, 4,5μl και 6μl /τρυβλίο), έδειξαν ότι μεταξύ των αιθέριων ελαίων που δοκιμάστηκαν
κυρίως το αιθέριο έλαιο του Coridothymus capitatus στις συγκεντρώσεις 4,5μl και 6μl
αιθερίου ελαίου/ τρυβλίο παρουσίασε ισχυρή μυκητοκτόνο δράση (παρεμπόδιση ανάπτυξης
100%) εναντίον των Penicillium digitatum, Verticillium dahliae, Botrytis cinerea και
Phytopthora sp.αλλά καθώς και βακτηριοκτόνο δράση εναντίον των Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis και Agrobactrerium tumefaciens. Στις συγκεντρώσεις
αυτές αξιόλογα αποτελέσματα έδωσαν και τα αιθέρια έλαια των Origanum hirtum και
Origanum onites καθώς παρεμπόδισαν την ανάπτυξη των V. dahliae, B. cinerea και
Phytopthora sp.αλλά όχι του P. digitatum. Τέλος, στις ίδιες συγκεντρώσεις, το αιθέριο έλαιο
του Satureja thymbra έδειξε να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μόνο του Phytopthora sp.. Όσον
αφορά στη χαμηλή συγκέντρωση των 2,4μl αιθέριου ελαίου/ τρυβλίο, η παρεμπόδιση της
ανάπτυξης όλων των παθογόνων σε σχέση με τον μάρτυρα κυμάνθηκε στα ποσοστά 68,882,7% στην επέμβαση με το Coridothymus capitatus, 47,9-87,1% το Origanum hirtum, 35,451,4% το Origanum onites και 20,6-31,3 με το Satureja thymbra. Η μυκητοκτόνος δράση
μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή συγκέντρωση της καρβακρόλης στα έλαια της ρίγανης (67%)
και του θυμαριού (72%). Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά για την αντιμετώπιση
φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων με τη χρήση αιθέριων ελαίων των αρωματικών
φυτών ως εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών.
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Effect of essential oils from aromatic plants of the Lamiaceae family against phytopathogenic
fungi and bacteria
Filippousi R.1, Oikonomou G.2, Antoniou P. P. 1
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2
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The aim of the present study was to evaluate the antimicrobial activity of the essential oils of the
aromatic plants Coridothymus capitatus (thyme), Origanum onites (margoran), Satureja thymbra
(thymbra, ping savory), Origanum vulgare subsp. hirtum (wild origano) against plant pathogenic
fungi Penicillium digitatum, Verticillium dahliae, Botrytis cinerea and Phytopthora sp. and bacteria
Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis and Agrobactrerium tumefaciens. The extraction of
essential oils was performed by hydrodistillation and oils were analyzed on GC-MS. The results
obtained on fungal cultures in vitro (Petri dishes with PDA medium), with the presence or absence of
essential oils (2.4, 4.5 and 6.0ml / plate) showed that among the essential oils tested mainly the
essential oil of Coridothymus capitatus (4.5 and 6.0 ml essential oil/ plate) shown strong fungicidal
activity against P. digitatum, V. dahliae, B. cinerea and Phytopthora sp. and bactericidal against C.
michiganensis subsp. michiganensis and A. tumefaciens. At the mentioned concentrations good
results were also obtained by the essential oils of O. hirtum and O. onites as they inhibited the growth
of V. dahliae, B. cinerea and Phytopthora sp. but not of P. digitatum. Finally, at the same
concentrations, the essential oil of Satureja thymbra shown to inhibit the growth only of Phytopthora
sp.. Regarding the low concentration of 2.4 ml essential oil/ plate, the inhibition of growth of all
pathogens (relatively to the control) ranged between 68.8 to 82.7% for Coridothymus capitatus, 47,987,1% for Origanum hirtum, 35,4-51,4% for Origanum onites, while it was significantly lower (20.6
to 31.3%) for Satureja thymbra treatment. The fungicidal activity can be attributed to the high
concentration of carvacrol in the oils of oregano (67%) and thyme (72%). These results are promising
for the control of phytopathogenic fungi and bacteria by the use of essential oils of aromatic plants as
an alternative method to chemical pesticides.
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Λειτουργική μελέτη συντηρημένων επιδρωσών πρωτεϊνών του εκκριτικού συστήματος
τύπου ΙΙΙ του Bradyrhizobium japonicum στο σακχαρομύκητα
Φωτιάδης Χ.1, Μακρής Α.2, Κατινάκης Π. 1 και Ταμπακάκη Π. Α. 1
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Tμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2
Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας/ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
1

Το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ (Τ3ΕΣ) στα ριζόβια επιτρέπει την απευθείας μεταφορά
επιδρωσών πρωτεϊνών (Τ3Ε) στα φυτικά κύτταρα και επηρεάζει το σχηματισμό φυματίων με
τρόπο εξαρτώμενο από τον ξενιστή. Μέχρι σήμερα, πολύ λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το
ρόλο των επιδρωσών πρωτεϊνών κατά τη συμβιωτική διαδικασία. Η αναστολή ανάπτυξης του
σακχαρομύκητα έχει καθιερωθεί ως ένας λειτουργικός δείκτης στη μελέτη επιδρωσών
πρωτεϊνών που παρεμβαίνουν και διαταράσσουν διεργασίες των ευκαρυωτικών κυττάρων.
Στην παρούσα μελέτη, έχει χρησιμοποιηθεί ο σακχαρομύκητας ως ετερόλογος ξενιστής για
να ταυτοποιηθούν επιδρώσες πρωτεϊνες του Bradyrhizobium japonicum, οι οποίες
διαταράσσουν συντηρημένες ευκαρυωτικές διεργασίες. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν
πρωτεϊνες που ανήκουν στις συντηρημένες οικογένειες YopT, IpaH και C48/SUMO, οι
οποίες απαντούν σε παθογόνα βακτήρια φυτών και ζώων. Οι πρωτεϊνες NopD1 και NopD2
που ανήκουν στην οικογένεια πρωτεασών C48/SUMO εκδηλώνουν πλειοτροπικές επιδράσεις
στο σακχαρομύκητα καθώς επηρεάζουν διαφορετικές βιολογικές διεργασίες. Η έκφραση των
NopD1 και NopD2 προκάλεσε έντονη αναστολή ανάπτυξης του σακχαρομύκητα
υποδηλώνοντας ότι επηρεάζουν βιολογικές διεργασίες ζωτικής σημασίας για τα ευκαρυωτικά
κύτταρα. Πράγματι, έκφραση είτε της NopD1 ή της NopD2 προκάλεσε αναστολή της
κυτταρικής αναπνοής. Η θνησιγόνος δράση των NopD πρωτεϊνών καταργήθηκε στο
μετάλλαγμα Δsod1 υποδεικνύοντας ότι οι NopDs πιθανά στοχεύουν είτε τη SOD1 του
σακχαρομύκητα ή λειτουργικά συναφείς πρωτεϊνες. Ανάλυση ελλειμματικών μορφών και
των δύο πρωτεϊνών έδειξε ότι οι επιδράσεις των NopDs στο σακχαρομύκητα οφείλονται στην
C48 πρωτεϊνική επικράτεια καθώς και σε μια περιοχή ανωφερικά αυτής. Αντίθετα με το
σακχαρομύκητα, οι πρωτεϊνες αυτές δεν επάγουν ένα ορατό νεκρωτικό φαινότυπο όταν
εκφράζονται σε φυτικά κύτταρα μέσω παροδικής έκφραση με το σύστημα του
Αγροβακτηρίου. Συμπερασματικά, η φαινοτυπική ανάλυση στο σακχαρομύκητα μπορεί να
διευκολύνει το λειτουργικό χαρακτηρισμό ριζοβιακών επιδρωσών πρωτεϊνών και να
συνδράμει στην κατανόηση του ρόλου τους κατά τη συμβιωτική διαδικασία.
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Functional analysis of conserved Bradyrhizobium japonicum type III effectors in yeast
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Type III effector proteins are delivered by many rhizobia via the type III secretion system into
host cells and affect the nodulation process in a host-dependent manner. So far, limited
information is available for their function during the symbiotic process. Yeast growth
inhibition has been established as a functional indicator for the study of bacterial effector
proteins interfering with eukaryotic cell processes. In this study, we employed yeast as a
surrogate host to identify rhizobial effectors of Bradyrhizobium japonicum that perturb
conserved eukaryotic processes. We screened six putative type III effectors belonging to the
conserved type III effector families YopT, IpaH and C48/SUMO present in both plant and
animal pathogenic bacteria. We found that members belonging to the C48/SUMO protease
family, NopD1 and NopD2, have pleiotropic effects in yeast since they affected different
biological processes. NopD1 and its paralog NopD2 caused severe yeast growth inhibition
indicating that they affect essential yeast biological processes. Indeed, expression of either
NopD1 or NopD2 resulted in growth arrest and inhibition of yeast respiration. The NopDinduced lethality was rescued in Δsod1 suggesting that NopD may target either yeast SOD1 or
a functionally related protein. Deletion analysis showed that the growth inhibitory phenotypes
of both NopD proteins require an intact C48 domain and a region upstream of it. In contrast,
both proteins did not elicit a visible necrotic phenotype when expressed in plant cells via
Agrobacterium-transient expression system. Taken together, the yeast-based phenotypic
screen can facilitate the functional characterization of rhizobial effectors and advance our
understanding of their role in the symbiotic strategies.
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Βιοποικιλότητα καλλιεργοφμενων μυκήτων που έχουν απομονωθεί από υγρά απόβλητα
ελαιουργείων
Φρυςούλη, Β.1, Δαγρέσ, Β.1, Κεφαλογιάννη, Η.1, Τύπασ, Μ.Α.2 και Ζερβάκησ, Γ.Ι.1*
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Τα υγρά απόβλθτα (ΥΑΕ) που παράγονται από τθ διαδικαςία ζκκλιψθσ του ελαιοκάρπου
αποτελοφν ζνα ςθμαντικό περιβαλλοντικό ηιτθμα για τισ ελαιοπαραγωγικζσ περιοχζσ, οι
οποίεσ εντοπίηονται κυρίωσ περιμετρικά τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου. Θ ρφπανςθ που
προκαλείται από τα ΥΑΕ αποτελεί πρόβλθμα με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, αφοφ θ
παραγωγι τουσ είναι χρονικά περιοριςμζνθ, ενϊ θ υψθλι περιεκτικότθτα τουσ ςε οργανικά
ςυςτατικά (π.χ. φαινολικζσ ενϊςεισ, οργανικά οξζα, ταννίνεσ) δυςχεραίνει ιδιαίτερα τον
χειριςμό τουσ μζςω ςυμβατικϊν μεκόδων επεξεργαςίασ. Θ απελευκζρωςθ τζτοιων
ενϊςεων ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ προκαλεί υποβάκμιςθ εδαφικϊν ι/και υδάτινων
οικοςυςτθμάτων που λειτουργοφν ωσ αποδζκτεσ. Τα παραπάνω αναδεικνφουν τθν
αναγκαιότθτα για τθν εφρεςθ ολοκλθρωμζνων μεκοδολογιϊν διαχείριςθσ των ΥΑΕ.
Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των μυκιτων
που αναπτφςςονται ςε ΥΑΕ ϊςτε επιλεγμζνα ςτελζχθ να αξιολογθκοφν και να
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αποτοξικοποίθςθ – βιομετατροπι του αποβλιτου. Σε πρϊτθ φάςθ
πραγματοποιικθκε θ απομόνωςθ μυκιτων από ΥΑΕ με τθ βοικεια διαδοχικϊν αραιϊςεων
και τθσ μεκόδου warcup χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ και υποςτρϊματα.
Αφοφ παραλιφκθκαν 107 ςτελζχθ ςε κακαρζσ καλλιζργειεσ, ςτθ ςυνζχεια ομαδοποιικθκαν
ςε 33 ομάδεσ (Operational Taxonomic Units, OTUs) με τθ βοικεια μικροςκοπικϊν και
καλλιεργθτικϊν χαρακτιρων ϊςτε να καταςτεί δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τουσ ςε επίπεδο
γζνουσ ι είδουσ. Ακολοφκωσ, αντιπροςωπευτικά ςτελζχθ από κάκε OTU υποβλικθκαν ςε
αλλθλοφχιςθ του rDNA γονιδίου (ITS1 5,8S ITS2 περιοχι). Θ μοριακι ανάλυςθ επζτρεψε τθν
κατάταξθ των OTUs ςε τζςςερισ μεγάλεσ ομάδεσ που ανικουν ςτουσ Αςκομφκθτεσ και
Ηυγομφκθτεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ταυτοποιικθκαν τα είδθ: Emericella variecolor, Aspergillus
fumigatus, A. niger, A. tubingensis, A. flavus, A. westerdijkiae, Geotrichum reessii, G.
candidum, Penicillium crustosum, P. commune, P. brevicompactum, Mucor racemosus, M.
circinelloides και M. fragilis. Επιπλζον, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιικθκε και
δεφτεροσ (επιλεγμζνοσ για κάκε περίπτωςθ) μοριακόσ δείκτθσ για να επιτευχκεί καλφτεροσ
διαχωριςμόσ μεταξφ ειδϊν που εμφάνιςαν υψθλι ταφτιςθ ςτισ ITS1 5,8S ITS2 αλλθλουχίεσ.
Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: ΘΑΛΘΣ – ΕΚΠΑ–MIS377062 με
τίτλο ''Μεταγονιδιωματικι ανάλυςθ λιγνινολυτικϊν μικροοργανιςμϊν
Βιομετατροπι
παραπροϊόντων φυτικισ προζλευςθσ ςε προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ''.
Λζξεισ κλειδιά: Υγρά απόβλθτα ελαιοτριβείων, καλλιεργοφμενοι μφκθτεσ, φυλογενετικι και
ταξινομικι μυκιτων

86

Diversity of cultivated fungi isolated from olive mill wastes
Fryssouli, V.1, Dagres, V.1, Kefalogianni, I.1, Typas, M.A.2 and Zervakis, G.I.1,*
1

Agricultural University of Athens, Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Iera
Odos 75, 11855 Athens, Greece (*e mail: zervakis@aua.gr)
2
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Genetics
and Biotechnology, Panepistemiopolis, 15701 Athens, Greece
Olive mill wastes (OMW) constitute an important environmental issue for the olive oil
producing countries, which are mainly located around the Mediterranean basin. The
pollution caused by OMW is a problem with particular characteristics, since the time period
during which they are generated is limited to just three four months, while the large amount
of the organic matter (e.g. phenolic compounds, organic acids, tannins) they contain
seriously hinders their processing through conventional treatment methods. The release of
such compounds in high concentrations leads to degradation of soil and/or aquatic
ecosystems receptors; therefore, the need to come up with sound solutions through
integrated OMW treatment methodologies is imperative.
The aim of this study was to investigate the diversity of fungi indigenous to OMW in order to
select adapted strains to be evaluated and used in the detoxification/bioconversion of the
effluent. Initially, fungi were isolated from OMW through the implementation of serial
dilutions and warcup techniques by using different temperatures and growth media. One
hundred and seven strains were isolated in pure cultures, and were grouped into 33
operational taxonomic units (OTUs) on the basis of common microscopic and culture
characters, which contributed at identifying them to genus or even species level.
Subsequently, one strain per each OTU was subjected to sequencing of the rDNA gene (ITS1
5.8S ITS2 region). Molecular analysis allowed the classification of OTUs into four major
taxonomic groups within the Ascomycota and Zygomycota; the following species were
identified: Emericella variecolor, Aspergillus fumigatus, A. niger, A. tubingensis, A. flavus, A.
westerdijkiae, Geotrichum reessii, G. candidum, Penicillium crustosum, P. commune, P.
brevicompactum, Mucor racemosus, M. circinelloides and M. fragilis. Moreover, for certain
cases, a second (selected for each particular case) molecular marker was used for obtaining
better delimitation among species possessing identical ITS1 5.8S ITS2 sequences.
Acknowledgements: This research has been co financed by European Union (European Social
Fund—ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and
Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) — Research
Funding Program entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms—Bioconversion of
plant by products into high added value products” (THALIS—UOA—MIS 377062).
Keywords: Olive mill wastewater, cultivated fungi, phylogenetics and taxonomy of fungi,
ascomycetes, zygomycetes
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Πολυγονιδιακή φυλογενετική ανάλυςη βαςιδιομυκήτων του γζνουσ Ganoderma με
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To γζνοσ Ganoderma (Basidiomycota, Agaricomycetes) παρουςιάηει παγκόςμια εξάπλωςθ
και περιλαμβάνει είδθ που προκαλοφν λευκζσ ςιψεισ ςε ξυλϊδθ υποςτρϊματα. Ολοζνα
αυξανόμενο ενδιαφζρον εμφανίηει θ ζρευνα και οι εφαρμογζσ που αφοροφν ςτθν
αξιοποίθςθ τουσ για τθ βιοαποκατάςταςθ υποβακμιςμζνων εδαφϊν, τθν αποτοξικοποίθςθ
αποβλιτων, τθν παραγωγι βιοδραςτικϊν ενϊςεων κ.ά. Η ςυςτθματικι των ειδϊν
Ganoderma ζχει απαςχολιςει ιδιαίτερα τθν επιςτθμονικι κοινότθτα κακϊσ ζχουν
επανειλθμμζνα επιςθμανκεί αςτοχίεσ ςε ορκοφσ προςδιοριςμοφσ ειδϊν αλλά και
λανκαςμζνθ αποτφπωςθ των ταξινομικϊν ςχζςεων εντόσ του γζνουσ. Αυτό αποδίδεται ςε
μεγάλο βακμό ςτθν υψθλι φαινοτυπικι διαφοροποίθςθ των βαςιδιομάτων, θ οποία ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ κακιςτά τουσ μορφολογικοφσ χαρακτιρεσ ανεπαρκείσ για τθν ακριβι
ταυτοποίθςθ ειδϊν Ganoderma.
Η παροφςα ζρευνα εςτιάηει ςτθ μελζτθ αντιπροςωπευτικϊν ειδϊν από τα δφο υπογζνθ του
γζνουσ Ganoderma (Elfvingia και Ganoderma). Μελετικθκαν περιςςότερα από 70 δείγματα
Ganoderma, προερχόμενα από διάφορα Ευρωπαϊκά μυκθτολογικά ερμπάρια και ςυλλογζσ
κακαρϊν καλλιεργειϊν, κάνοντασ καταρχιν ςυνδυαςμζνθ χριςθ μορφολογικϊν και
καλλιεργθτικϊν χαρακτιρων. Στθ ςυνζχεια αναλφκθκαν οι αλλθλουχίεσ που παραλιφκθκαν
από τθν εξζταςθ πζντε μοριακϊν δεικτϊν: τθσ ITS1 5,8S ITS2 περιοχισ και τθσ μεγάλθσ
υπομονάδασ (LSU) τθσ πυρθνικισ ριβοςωμικισ επανάλθψθσ (rRNA gene complex), των δφο
υπομονάδων τθσ RNA πολυμεράςθσ ΙΙ (rpb1 και rpb2) και του παράγοντα επιμικυνςθσ eEF
1μ, αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά τα γενικϊσ περιοριςμζνα μοριακά δεδομζνα που υπάρχουν
για είδθ του γζνουσ που απαντϊνται ςτθν Ευρϊπθ.
Τα ζωσ τϊρα αποτελζςματα ζδειξαν ςαφι διαχωριςμό του υπογζνουσ Ganoderma από
ςτελζχθ G. adspersum (αποτελεί αντιπροςωπευτικό είδοσ του υπογζνουσ Elfvingia),
προερχόμενων από το βόρειο θμιςφαίριο. Επιπλζον, είδθ του υπογζνουσ Ganoderma (π.χ.
G. lucidum, G. resinaceum και G. carnosum) διαφοροποιικθκαν ςαφϊσ τόςο από ςτελζχθ
“G. lucidum” από τθν Κίνα (γνωςτϊν πλζον ωσ G. lingzhi) όςο και από τθν ομάδα του G.
applanatum με δείγματα από Ευρϊπθ και Βόρεια Αμερικι. Υπό διερεφνθςθ βρίςκεται
ακόμθ θ φυλογενετικι κζςθ του G. pfeifferi, δείγματα του οποίου δίνουν αντικρουόμενα
αποτελζςματα. Τζλοσ, ζγινε ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των πζντε
μοριακϊν δεικτϊν που χρθςιμοποιικθκαν, ενϊ επαναπροςδιορίςτθκε θ διαγνωςτικι αξία
οριςμζνων μορφολογικϊν χαρακτιρων.
Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ–MIS377062 με
τίτλο ''Μεταγονιδιωματικι ανάλυςθ λιγνινολυτικϊν μικροοργανιςμϊν
Βιομετατροπι
παραπροϊόντων φυτικισ προζλευςθσ ςε προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ''.
Λζξεισ κλειδιά: Υπογζνθ Ganoderma και Elfingia, μοριακι ςυςτθματικι, φυλογενετικι,
μανιτάρια, ξυλοςθπτικοί βαςιδιομφκθτεσ
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The genus Ganoderma (Basidiomycota, Agaricomycetes) presents a worldwide distribution,
and includes wood decay fungi which cause white rots on their growth substrates. An ever
increasing number of applications are being developed aiming at their exploitation for soil
bioremediation, detoxification of wastes/pollutants, production of bioactive compounds,
etc. Ganoderma systematics has attracted the interest of the scientific community due to
the difficulties encountered at arriving to correct species identification while taxonomic
relationships remain ambiguous for certain groups within the genus. This is largely due to
the high phenotypic differentiation of basidiomes, which often renders morphological
characters insufficient for species delimitation.
This research focuses on the study of representative species of the two Ganoderma
subgenera, i.e., Elfvingia and Ganoderma. More than 70 specimens (originating from
different mycological herbaria and pure culture collections) were studied, initially through
the combined use of morphological and cultural characters. An analysis of their sequences,
obtained by examining five molecular markers, followed: the ITS1 5.8S ITS2 region and the
large subunit (LSU) of nuclear ribosomal repeat (rRNA gene complex), both subunits of RNA
polymerase II (rpb1 and rpb2) and the eEF 1m elongation factor. In this way, the rather
limited pertinent data available for the European species of the genus were significantly
increased.
The results so far have shown a clear separation of the subgenus Ganoderma from G.
adspersum (i.e., a typical species of the subgenus Elfvingia), the latter originating from the
northern hemisphere. Moreover, species of the subgenus Ganoderma (e.g. G. lucidum, G.
resinaceum and G. carnosum) were clearly differentiated from both the Chinese "G.
lucidum" (now known as G. lingzhi) and the group of G. applanatum represented by
specimens from Europe and North America. Additional work is currently underway in
establishing the phylogenetic position of G. pfeifferi since conflicting results were obtained.
Finally, the suitability of the five molecular markers used was evaluated together with the
assessment of the diagnostic value of certain morphological characters.
Acknowledgements: This research has been co financed by European Union (European Social
Fund—ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and
Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) — Research
Funding Program entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms—Bioconversion of
plant by products into high added value products” (THALIS—UOA—MIS 377062).
Keywords: subgenera Ganoderma and Elfvingia, molecular systematics, phylogenetics,
medicinal mushrooms, wood rot fungi
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Ξενοβιοτικός μεταβολισμός μικροοργανισμών: Συγκριτική λειτουργική μελέτη των Νακετυλοτρανσφερασών των αρυλαμινών (ΝΑΤ) σε βακτήρια και μύκητες
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Ως ξενοβιοτικές ορίζουμε τις οργανικές ενώσεις που είναι ξένες προς τον οργανισμό. Μπορεί
να αποτελούν φυσικά μεταβολικά προϊόντα άλλων οργανισμών, συνθετικά μόρια
ανθρωπογενούς προέλευσης ή προϊόντα φυσικών αβιοτικών διεργασιών του περιβάλλοντος.
Όλοι οι οργανισμοί εκτίθενται διαρκώς στις βλαβερές επιδράσεις του χημικού περιβάλλοντός
τους, αλλά η προσαρμοστική ευελιξία των κυτταρικών μεταβολικών μονοπατιών τους έχει
επιτρέψει να ανταπεξέλθουν κατά την εξέλιξη. Σήμερα, πολλοί μικροοργανισμοί
διερευνώνται για τη χρησιμότητά τους στην αποτοξικοποίηση ρύπων και τη
βιοαποκατάσταση. Η δε μεταβολική ικανότητα του ανθρώπου να αποτοξικοποιεί
ξενοβιοτικές ουσίες απασχολεί φαρμακολόγους και τοξικολόγους, όταν αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων ή εξετάζονται οι βλαβερές επιδράσεις
καρκινογόνων ή άλλων τοξικών ουσιών. Οι εξελίξεις στη Γονιδιωματική έχουν διευρύνει
σημαντικά τις δυνατότητες χαρακτηρισμού νέων ενζυμικών μονοπατιών του ξενοβιοτικού
μεταβολισμού σε ολόκληρο το φάσμα των οργανισμών.
Πραγματοποιούμε συστηματική αναζήτηση σε γονιδιωματικές βάσεις δεδομένων, με σκοπό
την ταυτοποίηση ομολόγων των Ν ακετυλοτρανσφερασών των αρυλαμινών (ΝΑΤ), ένζυμων
που καταλύουν τη βιομετατροπή αρωματικών αμινών και υδραζινών. Η αναζήτηση γονιδίων
ΝΑΤ στα αλληλουχημένα γονιδιώματα των βακτηρίων, αρχαίων, προτίστων και μυκήτων
επιτρέπει τη μελέτη και σύγκριση της χρωμοσωμικής οργάνωσής τους, καθώς και τη
διερεύνηση της φυλογενετικής ιστορίας τους. Για ένα υποσύνολο μικροβιακών γονιδίων
ΝΑΤ, διενεργούμε περαιτέρω συγκριτικές λειτουργικές μελέτες προς δύο κύριες
κατευθύνσεις: Στα βακτήρια, χαρακτηρίζουμε τη λειτουργία των ανασυνδυασμένων ενζύμων
ΝΑΤ διαφορετικών ειδών, κυρίως του γένους Bacillus και Streptomyces, που είναι γνωστό
ότι διαθέτουν μεγάλο εύρος βιοσυνθετικών και βιοαποικοδομητικών δυνατοτήτων. Στους
μύκητες, μελετούμε τις πρωτεΐνες ΝΑΤ των φυτοπαθογόνων ασκομυκήτων, όπου έχει
διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ενδοφυτικοί μύκητες χρησιμοποιούν τα ένζυμα ΝΑΤ προκειμένου
να προστατευτούν έναντι των αντιμικροβιακών ουσιών άμυνας που παράγονται από τα φυτάξενιστές τους. Τα μικροβιακά ένζυμα ΝΑΤ εμφανίζουν επιλεκτικότητα έναντι μεγαλύτερου
εύρους υποστρωμάτων σε σχέση με τα ομόλογά τους στους ανώτερους ευκαρυώτες.
Επιπλέον, οι παρατηρήσεις μας υποστηρίζουν ότι κάποια ένζυμα ΝΑΤ είναι πιθανό να
ενέχονται σε βιοσυνθετικά μονοπάτια του δευτερογενούς μεταβολισμού, ιδίως σε
στρεπτομύκητες και μυκοτοξιγόνους μύκητες. Οι τρέχουσες μελέτες μας επεκτείνονται στην
ποσοτικοποίηση των μεταβολών που προκύπτουν σε επίπεδο μεταγράφων και ενζυμικής
ενεργότητας ΝΑΤ στους μικροοργανισμούς ενδιαφέροντος, όταν επιδρούμε σε αυτούς με
ξενοβιοτικές ουσίες.
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Xenobiotics are organic compounds foreign to a living organism. They may represent natural
products, synthetic compounds or compounds derived from abiotic reactions. They are
abundant in nature and their environmental burden has increased sharply through human
activities. All organisms are constantly exposed to exogenous chemical influences, but
metabolic diversification and adaptability have enabled them to survive adverse chemical
environments over evolutionary time. Today, bacteria and fungi are employed in
bioremediation to detoxify industrial pollutants. The xenobiotic metabolizing capability of
humans is also investigated by pharmacologists and toxicologists when evaluating the safety
and efficacy of drugs, or the mutagenic potential of carcinogens. The explosion of Genomics
has generated immense opportunity to understand the evolution and function of xenobiotic
metabolizing systems in all major domains of life.
We undertake comprehensive genomic surveys identifying and annotating genes encoding for
arylamine N-acetyltransferases (NATs), a family of conjugation enzymes involved in the
biotransformation and detoxification of aromatic amines and hydrazines. We have screened
the sequenced genomes of bacteria, archaea, protists and fungi for NAT genes, exploring their
genomic organization (e.g. location within operons or gene clusters) and phylogeny. We are
currently functionally characterizing a subset of those genes in prokaryotic and eukaryotic
microorganisms, pursuing two main lines of investigation. In bacteria, we are characterizing
the function of recombinant NAT enzymes from a range of non-pathogenic Bacilli and
actinobacteria (mainly Streptomycetes) with diverse biosynthetic and biodegradative
capabilities. In fungi, we are performing similar investigations with plant-pathogenic
ascomycetes, revealing NAT-mediated resistance of certain endophytic fungi against the
defence antimicrobials of host plants. We have also established diverse selectivity of
microbial NAT enzymes against a range of acyl-group donor and acceptor substrates, not seen
in higher eukaryotes. Our observations further suggest that some NAT homologues could be
implicated in biosynthetic pathways of secondary metabolism, particularly in actinobacteria
and mycotoxigenic fungi. We are currently expanding our investigations of microbial NATs
to the quantification of transcript and enzyme activity changes upon challenge with
xenobiotics.
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Ο μύκητας Verticillium dahliae είναι ένας φυτοπαθογόνος εδαφογενής μύκητας
που προκαλεί αδρομυκώσεις και αποτελεί σημαντική απειλή για ετήσια και πολυετή
φυτά. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει χημική καταπολέμηση του παθογόνου έχει
οδηγήσει στην ανάλυση των μοριακών μηχανισμών παθογένειας του. Οι συζευγμένοι
πρωτεϊνικοί υποδοχείς με τις G πρωτεΐνες (GPCRs) συνιστούν τη μεγαλύτερη
οικογένεια διαμεμβρανικών υποδοχέων και παίζουν σημαντικό ρόλο στη
μορφογένεση, στη σύζευξη, στη μόλυνση και στην παθογένεια πολλών οργανισμών.
Μελέτη του γονδιώματος του V. dahliae οδήγησε σε επτά διαφορετικές ομάδες
GPCRs που διέφεραν ως προς το είδος των ερεθισμάτων που αντιλαμβάνονται. Οι
δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων είναι ενώσεις με διάφορους ρόλους όπως
παραγωγή τοξινών, κονιδιοποίηση και παραγωγή ουσιών με ιδιαίτερο βιοτεχνολογικό
ενδιαφέρον. Ο φυτοπαθογόνος μύκητας V. dahliae παράγει φυτοτοξίνες και άλλα
μόρια που επάγουν τον κυτταρικό θάνατο ή άλλες μορφές άμυνας του φυτού-ξενιστή
των οποίων η ακριβής φύση παραμένει ακόμη άγνωστη. Σε διάφορα είδη του γένους
Aspergillus το γονίδιο veA κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που ρυθμίζει το δευτερογενή
μεταβολισμό του μύκητα, επάγει τη διαφοροποίηση της ανάπτυξης του σε σχέση με
το φως, και ρυθμίζει την αναπαραγωγή και παθογένειά του. Η πρωτεΐνη VeA σε
συνεργασία με μία άλλη πρωτεΐνη (LaeA) σχηματίζει το πυρηνικό σύμπλοκο Velvet.
To γονίδιο laeA είναι ένας κεντρικός ρυθμιστής του δευτερογενούς μεταβολισμού και
κωδικοποιεί μια πυρηνική μεθυλτρανσφεράση η οποία είναι απαραίτητη για την
έκφραση πολλών γονιδίων του δευτερογενούς μεταβολισμού. Η παρουσία του
γονιδίου laeA κρίνεται απαραίτητη για τη βιοσύνθεση μυκοτοξινών, αντιβιοτικών και
διαφόρων μυκηλιακών χρωστικών. BLAST ανάλυση του γονιδιώματος του μύκητα V.
dahliae οδήγησε στην ανακάλυψη των ομόλογων γονιδίων VdSteA, VdLaeA and
VdVeA. Πραγματοποιήθηκε απενεργοποίηση των τριών γονιδίων στο μύκητα V.
dahliae μέσω Agrobacterium, ώστε να μελετηθεί περαιτέρω ο ρόλος τους στη
μορφολογία και παθογένεια του μύκητα. Δοκιμές παθογένειας έδειξαν ότι τα
μεταλλαγμένα στελέχη ΔVdSteA, ΔVdLaeA, ΔVdVeA προκαλούν μειωμένα
συμπτώματα της ασθένειας σε φυτά μελιτζάνας, τομάτας και Arabidopsis thaliana.
Παράλληλα παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το ρυθμό και τη μορφολογία
της μυκηλιακής ανάπτυξης και της παραγωγής μικροσκληρωτίων και του
προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου.Πειράματα ρύθμισης και έκφρασης των
γονιδίων VdLaeA, VdVeA and VdSteA in vitro και in planta θα παρουσιασθούν.
Συμπερασματικά, οι φερομονικοί υποδοχείς και οι δευτερογενείς μεταβολίτες
εμπλέκονται στη μολυσματική ικανότητα του V. dahliae.
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Novel virulence factors in the vascular wilt pathogen Verticillium dahliae
Α.Α. Gkatzouni, Α.Μ. Giannakopoulou1, Ι.Α. Stringlis2, I. Kalaitzoglou , A.
Antoniadi, M. Vlachou, Ε.J. Paplomatas and D.Ι. Τsitsigiannis*
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science,
Laboratory of Phytopathology, Athens, Greece
*Email: dimtsi@aua.gr
Verticillium dahliae is a soil-borne fungus causing severe wilt diseases in
several hosts. Successful control measures of Verticillium wilts do not exist and
research is focused on unraveling the molecular mechanisms of V. dahliae - host
interaction. G Protein-Coupled Receptors (GPCRs) represent the largest family of
transmembrane receptors. GPCRs are critical factors in regulating morphogenesis,
mating, infection and virulence in various organisms. Seven different groups of
GPCRs emerged from bioinformatics’ analysis in V. dahliae, varying in sensing
putative different environmental signals. Fungal secondary metabolites are
compounds with various roles concerning toxin production, sporulation processes and
biosynthesis of substances with biotechnological interest. V. dahliae produces
phytotoxins and other molecules that induce programmed cell death or other forms of
host resistance but the exact nature of these compounds remains unknown. In several
species of Aspergillus spp. the gene veA encodes a protein that regulates fungal
secondary metabolism, induce differentiation of fungal development in relation to
light, and regulate reproduction and pathogenicity. Along with VeA, a second protein
(LaeA) forms the nuclear Velvet complex. LaeA is a global regulator of secondary
metabolism encoding a nuclear protein required for the expression of secondary
metabolite genes while its presence is considered indispensable for mycotoxin,
antibiotic and mycelial pigment biosynthesis. BLAST analysis of V. dahliae genome
led to discovery of the homologous genes VdSteA, VdLaeA and VdVeA.
Agrobacterium mediated targeted deletion of these three genes in V. dahliae were
performed to study their role in virulence and physiology of the fungus. Pathogenicity
experiments revealed that the ΔVdSteA, ΔVdLaeA, ΔVdVeA mutants displayed
significant reduction in virulence in eggplants, tomatoes and Arabidopsis thaliana
hosts. Deletion strains were also altered in conidiation ability, rate of germinating
conidia, mycelial development, microsclerotia formation and programmed cell death.
Gene regulation and expression data of VdLaeA, VdVeA and VdSteA in vitro and in
planta will be also presented. In conclusion, pheromone responses and secondary
metabolites are involved in virulence of V. dahliae.
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Βακτηριακοί πυρήνες πάγου στο χιόνι
Γεωργακόπουλος Δ.Γ., Ζούλια Β.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75,
11855 Αθήνα
Η δημιουργία υετού στα νέφη ξεκινά με το καταλυτικό πήξιμο υδρατμών πάνω σε
σωματίδια-πυρήνες σε θερμοκρασίες ανώτερες των -39o C, διαδικασία που ονομάζεται
παγοπυρήνωση (ice nucleation). Υπάρχουν πολλοί τύποι πυρήνων πάγου, τόσο ως προς τη
φύση τους (ανόργανοι ή οργανικοί), όσο και ως προς την ενεργότητά τους μεταξύ -39 και 0ο
C: σωματίδια αργίλλου και εδαφικής σκόνης, ιωδιούχος άργυρος και άλλα άλατα, άνθρακας
από καυσαέρια, αλλά και σωματίδια βιολογικής προέλευσης, όπως ορισμένα βακτήρια,
μύκητες και γυρεόκοκκοι και θραύσματα αυτών.
Συλλέξαμε 17 δείγματα χιονιού από βουνά της Ελλάδας προκειμένου να μετρήσουμε και
ταυτοποιήσουμε σε αυτά βακτηριακούς πυρήνες πάγου. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από
περιοχές μακριά από ανθρωπογενείς επιρροές, συνήθως από την αλπική ζώνη, μέχρι 24 ώρες
μετά από χιονόπτωση. Το χιόνι έλιωσε σε θερμοκρασία δωματίου, μετρήθηκε ο όγκος του και
φιλτραρίστηκε ασηπτικά μέσω ηθμού 0,2μm. Τα φίλτρα τεμαχίστηκαν, τοποθετήθηκαν σε
σωλήνες Eppendorf με 2 mL δις αποστειρωμένου υπερκαθαρού νερού και αναδεύτηκαν
έντονα για ένα λεπτό. Το περιεχόμενο διαιρέθηκε σε μερίδες 200 μL σε σωλήνες Eppendorf,
οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε λουτρό στους -9o C για 3 λεπτά. Οι σωλήνες που πάγωσαν,
αφέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να λιώσει το περιεχόμενο και μοιράστηκαν σε 3
ομάδες. Στους σωλήνες της πρώτης ομάδας προστέθηκε διάλυμα λυσοζύμης. Οι σωλήνες της
δεύτερης ομάδας τοποθετήθηκαν στους 100o C για 15΄. Με τις επεμβάσεις αυτές
αδρανοποιούνται οι βακτηριακοί πυρήνες πάγου. Στην τρίτη ομάδα σωλήνων μετρήσαμε τον
αριθμό πυρήνων πάγου κάθε δείγματος με τη μέθοδο παγώματος σταγόνων του Vali, ώστε να
εκτιμήσουμε τον ολικό αριθμό πυρήνων πάγου. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία
χρησιμοποιώντας δις απεσταγμένο και αποστειρωμένο νερό, ως αρνητικό μάρτυρα.
Στα 15 από τα 17 δείγματα χιονιού αδρανοποιήθηκαν όλοι ή σχεδόν όλοι οι ενεργοί στους -9o
C πυρήνες πάγου και μετά την επώαση στους 100ο C και μετά την προσθήκη λυσοζύμης,
ένδειξη της βιολογικής τους φύσης. Νερό επιλεγμένων δειγμάτων από τους 100ο C
χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για ενίσχυση του ολικού 16S rDNA κάθε δείγματος. Το προϊόν
ενίσχυσης κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα pGEMT-Easy και τυχαίοι κλώνοι
στάλθηκαν για αλληλούχιση. Στα δείγματα ανιχνεύθηκαν βακτήρια των γενών Pseudomonas,
Ralstonia και Bacillus. Το προϊόν ενίσχυσης του ολικού 16S rDNA επιλεγμένων δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκε και ως πρότυπο για παραγωγή DNA (με κατάλληλα σχεδιασμένους
εκκινητές με βρόγχο GC) για ανάλυση σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (DGGE). Τα
αποτελέσματα της DGGE έδειξαν σημαντική ποικιλότητα βακτηρίων σε αρκετά δείγματα.
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Bacterial ice nuclei in snow
Georgakopoulos D.G., Zoulia V.
Agricultural University of Athens, Faculty of Crop Science, Iera Odos 75, 118 55 Athens,
Greece
The formation of precipitation in clouds is initiated by the catalytic freezing of water vapor
onto particles acting as nuclei at temperatures higher than -39o C, a process termed ice
nucleation. There are several types of ice nuclei by nature (inorganic and organic) and by
activity between -39 and 0o C: clay particles, soil dust, silver iodide and other salts, soot, as
well as biological particles such as certain bacteria, fungi, pollen, and their fragments.
We collected 17 snow samples from Greek mountains in order to count and identify bacterial
ice nuclei. The samples were collected at areas far from anthropogenic influences, usually
from the alpine zone within 24 hours after a snowfall. The snow was allowed to melt at room
temperature. We measured the volume of the samples and we filtered snow melt aseptically
through a 0,2 μm filter. Filters were cut in small pieces, placed in Eppendorf tubes with 2 mL
double-sterilized nanopure water and shaken intensively for one minute. The contents of each
tube was divided in 200 μL aliquots in Eppendorf tubes, which were then floated in a cooling
bath set at -9o C for 3 minutes. Tubes whose content froze were returned at room temperature
to allow melting and were divided in 3 groups. To tubes of the first group we added a solution
of lysozyme. Tubes of the second group were placed in a block heater at 100o C for 15
minutes. Tubes of the third group were used to count the ice nucleation activity of each
sample with Vali’s droplet freezing method. The same procedure was followed using doublesterilized nanopure water instead of snow melt, as a negative control.
In 15/17 snow samples all or most ice nuclei active at -9o C were inactivated by heat and by
lysozyme, indicative of their biological nature. Water from selected heat-treated samples was
used as template to amplify 16S rDNA. The amplicon was cloned into the pGEM T-Easy
plasmid vector and random clones were sequenced. In these samples we detected bacteria
belonging to the genera Pseudomonas, Ralstonia and Bacillus. The amplicon was also used as
template to amplify DNA (with appropriate primers containing a GC clamp) for DGGE
analysis. The results of DGGE showed significant diversity of bacteria in several samples.
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Βιοδραστικοί δευτερογενείς μεταβολίτες από ακτινοβακτήριο προερχόμενο από ίζημα
μεγάλου βάθους
Γεωργαντέα Π., Νικολακοπούλου Ε., Ιωάννου Ε., Ρούσσης Β.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Αθήνα, Ελλάδα

Φαρμακευτικής,

Τομέας

Τα φυσικά προϊόντα μικροβιακής προέλευσης αποτελούν μία σημαντική πηγή για την
ανακάλυψη νέων χημικών δομών με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών
σκευασμάτων. Μεγάλος αριθμός από ακτινοβακτήρια που έχουν απομονωθεί από ιδιαίτερα
οικοσυστήματα παράγουν μόρια που εμφανίζουν βιοδραστικότητα μέσω διαφορετικών
μηχανισμών. Το χερσαίο περιβάλλον έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα τη κύρια πηγή απομόνωσης
μικροοργανισμών που βιοσυνθέτουν βιοδραστικούς μεταβολίτες. Ωστόσο, το παραγωγικό
δυναμικό των μικροοργανισμών που απαντούν στα θαλάσσια οικοσυστήματα έχει μόλις τα
τελευταία χρόνια ξεκινήσει να μελετάται συστηματικά.
Στα πλαίσια των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων για την απομόνωση νέων βιοδραστικών
δευτερογενών μεταβολιτών από μακρο- και μικροοργανισμούς των Ελληνικών θαλασσών, έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 110 δειγματοληψίες ιζημάτων από περιοχές του Αιγαίου και
του Ιονίου Πελάγους με σκοπό την εκλεκτική απομόνωση ακτινοβακτηριακών στελεχών.
Προκαταρκτικός έλεγχος του προφίλ των σε μικρή κλίμακα υγρών καλλιεργειών των
ακτινοβακτηριακών στελεχών με LC-DAD-MS και NMR, καθώς και αξιολόγηση της
αντιβακτηριακής και κυτταροτοξικής τους δράσης οδήγησε στην επιλογή του στελέχους ΒΙ0383
για διεξοδική χημική ανάλυση και απομόνωση των δευτερογενών μεταβολιτών του.
Το στέλεχος ΒΙ0383, το οποίο απομονώθηκε από θαλάσσιο ίζημα που συλλέχθηκε ανατολικά της
Κύθνου σε βάθος 150 m, καλλιεργήθηκε σε κωνικές φιάλες με θρεπτικό μέσο με βάση το
θαλασσινό νερό υπό ανάδευση στους 25 ºC. Μετά τη παρέλευση μίας εβδομάδας, προστέθηκε
ρητίνη Amberlite XAD-7 στις κωνικές φιάλες και συνεχίστηκε η ανάδευση για 6 h. Στη
συνέχεια, η ρητίνη διηθήθηκε, εκπλύθηκε με απιονισμένο νερό και εκχυλίστηκε με ακετόνη. Το
ολικό εκχύλισμα, το οποίο προέκυψε μετά την εξάτμιση του διαλύτη υπό κενό, υποβλήθηκε σε
σειρά χρωματογραφικών διαχωρισμών που έχει οδηγήσει έως σήμερα στην απομόνωση δεκαέξι
ήδη γνωστών μεταβολιτών. Η ταυτοποίηση των μεταβολιτών βασίστηκε στην ανάλυση των
φασματοσκοπικών τους δεδομένων (NMR, MS, IR, UV) και στη σύγκριση αυτών με δεδομένα
της βιβλιογραφίας.
Οι μεταβολίτες που απομονώθηκαν περιλαμβάνουν μία οκταμελή και τέσσερεις φουρανικές
λακτόνες, τέσσερις δικετοπιπεραζίνες, τρία πολυκετίδια, δύο αλκαλοειδή, ένα αρωματικό οξύ και
έναν νουκλεοσίδη.
Ευχαριστίες: H παρούσα έρευνα υποστηρίζεται από το ερευνητικό έργο «BIOMARACT», το
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

96

Bioactive secondary metabolites from an actinobacterium isolated from a deep-sea sediment
Georgantea P., Nikolakopoulou E., Ioannou E., Roussis V.
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Pharmacy, Department of
Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, Athens, Greece
The screening of microbial natural products represents an important route to the discovery of
novel chemicals for the development of new therapeutic agents. Diverse actinobacteria isolated
from unique ecosystems have been shown to produce bioactive compounds which exert their
influence by processes that are not compromised by existing multidrug-resistance pathways.
Terrestrial habitats have been the major source of secondary metabolites producing
microorganisms. Nonetheless, microorganisms inhabiting the world’s oceans have largely been
understudied in this regard.
In search of new bioactive secondary metabolites from marine macro- and microorganisms found
in the Greek seas, we have performed more than 110 sediment collections from the Aegean and
the Ionian Seas aiming to selectively isolate actinobacterial strains. On the basis of preliminary
screening of the chemical profiles of small scale liquid cultures of the actinobacterial strains with
LC-DAD-MS and NMR, in conjunction with evaluation of their antibacterial and cytotoxic
activities, strain BI0383 was selected for further chemical investigation.
The bacterial strain BI0383, which was isolated from a marine sediment collected East of
Kythnos Island at a depth of 150 m, was cultured in Erlenmayer flasks containing a seawaterbased medium and shaken at 120 rpm at 25 ºC. After one week of cultivation, Amberlite XAD-7
resin was added to each flask and the slurry was shaken for 6 h. The resin was filtered through
cheesecloth, washed with deionized water and extracted with acetone. Removal of the solvent
under vacuum afforded the crude actinobacterial extract which was subjected to a multi-step
fractionation procedure that has led so far to the isolation of sixteen previously reported
metabolites. The structure elucidation and the assignment of the relative configurations of the
compounds were based on extensive analyses of their spectroscopic data (NMR, MS, IR, UV)
and comparison with literature data.
The isolated compounds include one eight-membered and four furan lactones, four
diketopiperazines, three polyketides, two alkaloids, one aromatic acid and one nucleoside.
Acknowledgements: This work is supported by the project “BIOMARACT”, which is
implemented under the “ARISTEIA” Action of the Operatıonal Programme “EDUCATION AND
LIFELONG LEARNING” and is co-funded by the European Social Fund (ESF) and National
Resources.
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Μελέτη του μικροβιακού δυναμικού διάσπασης της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας της
ελώδους περιοχής του Κεριού Ζακύνθου

Γεωργιάδου Δ.1, Γαλανοπούλου Α.1, Γεωργούλης Α.1, Δελέντα Σ. 1, Αβραμίδης Π.2,
Βοργιάς Κ.1 και Χατζηνικολάου Δ.1
1 Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2 Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα

Η λιγνινοκυτταρινούχος βιομάζα αποτελεί την πλέον άφθονη και ανανεώσιμη πρώτη ύλη για
τη μικροβιακή παραγωγή καυσίμων και χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αποτελείται από ένα ανθεκτικό στη διάσπαση σύμπλεγμα λιγνίνης, ημικυτταρίνης και
κυτταρίνης του οποίου η πλήρης αξιοποίηση απαιτεί τη συντονισμένη δράση ενζύμων με
διαφορετική εξειδίκευση. Στην παρούσα μελέτη μελετάται η ποικιλότητα των αερόβιων
βακτηριακών στελεχών που είναι ικανά να διασπούν τη λιγινινοκυτταρινούχο βιομάζα σε
εδαφικά δείγματα που συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία της περιοχής του Κεριού, στο νησί
της Ζακύνθου. Η ελώδης αυτή περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη αποικοδόμηση της
φυτικής βιομάζας και παράλληλα από υπεδάφια ροή φυσικών υδρογονανθράκων. Για την
απομόνωση των βακτηριακών στελεχών χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες εμπλουτισμού με
θρεπτικό μέσο ανόργανων αλάτων και μοναδική πηγή άνθρακα λιγνίνη, ημικυτταρίνη, ή
κυτταρίνη. Συνολικά, και από τις 3 καλλιέργειες εμπλουτισμού απομονώθηκαν 41
διαφορετικά βακτηριακά στελέχη που ανήκουν σε διάφορα γένη όπως Pseudomonas,
Microbacterium,
Cellulosimicrobium,
Rhodococcus,
Sphingobium,
Advenella,
Parapedobacter, Bordetella, Bacillus, Stenotrophomonas, Sphingobacterium, Ancylobacter,
Ochrobactrum, Paracoccus, Shinella, Achromobacter, Enterobacter, Alcanivorax,
Cellulomonas, Sinomicrobium και Sphingomonas. Τα στελέχη που απομονώθηκαν από
καλλιέργειες λιγνίνης κατανέμονται κυρίως ανάμεσα στα φύλα των γ και β πρωτεοβακτηρίων
ενώ α πρωτεοβακτήρια και sphingobacteria απαντούν κυρίως στις καλλιέργειες ξυλάνης και
κυτταρίνης. Όλα τα στελέχη εξετάστηκαν ως προς την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και
να εκφράζουν τη σχετική υδρολυτική ικανότητα σε άμορφη ή κρυσταλική κυτταρίνη και
ξυλάνη και να αναπτύσσονται σε υγρά ή στερεά υποστρώματα organosolv ή Kraft λιγνίνης. Η
πλειονότητα των στελεχών παρουσίασε ικανοποιητική ανάπτυξη στα περισσότερα
υποστρώματα, η οποία συσχετίσθηκε αποτελεσματικά και με τον εντοπισμό των αντίστοιχων
ενζυμικών ενεργοτήτων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα απομονωθέντα βακτηριακά
στελέχη συνιστούν μία σημαντική ομάδα αποδομητών της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας,
των οποίων το ενζυμικό δυναμικό βρίσκεται υπό μελέτη.
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Exploring the lignocellulose degradation potential of the Keri marsh in Zakynthos,
Greece.

Georgiadou D.1, Galanopoulou A.1, Georgoulis Α.1, Delenta S.1, Avramidis P.2, Vorgias
C.1 and Hatzinikolaou D.1
1 Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, GREECE
2 Department of Geology, University of Patras, Patras, GREECE

Residual lignocellulosic biomass represents an abundant and renewable feedstock for the
microbial production of fuels and higher added-value chemicals. It is composed of a complex
and recalcitrant matrix of lignin, hemicellulose and cellulose and its exploitation requires the
concerted action of a number of enzymes of various specificities. In this work, we present our
results on the diversity of aerobic lignocellulose degraders in soil samples collected from
various points in Keri area, Zakynthos Island, western Greece. The site represents a pristine
marsh of increased biomass degradation with parallel natural hydrocarbon flow from
belowground. Enrichment cultures were performed from all samples using a minimal medium
with either cellulose, hemicellulose or lignin as sole carbon sources. We were able to isolate
41 pure cultures from all three enrichments that belonged to diverse genera such as
Pseudomonas, Microbacterium, Cellulosimicrobium, Rhodococcus, Sphingobium, Advenella,
Parapedobacter, Bordetella, Bacillus, Stenotrophomonas, Sphingobacterium, Ancylobacter,
Ochrobactrum, Paracoccus, Shinella, Achromobacter, Enterobacter, Alcanivorax,
Cellulomonas, Sinomicrobium and Sphingomonas. The isolated strains revealed a distinct
distribution of γ and β proteobacteria among strains isolated from lignin enrichments whilst α
proteobacteria and sphingobacteria were mostly encountered in xylan and cellulose cultures.
All isolates were screened for their ability to grow and express the related hydrolytic activities
on crystalline and amorphous cellulose, xylan, organosolv and Kraft lignin. The majority of
the strains showed adequate growth on most substrates that correlated well with the detection
of the corresponding enzymatic activities. The results indicate that the Keri isolates represent
an important pool of effective lignocellulose degraders whose enzymatic potential remains to
be investigated.
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Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο νοσοκομειακό παθογόνο και προσφάτως
συγκαταλεγόμενο ως παράγοντα διατροφικού κινδύνου Staphylococcus aureus subsp.
aureus COL (MRSA)
Ευθυμίου Γ., Παππά Α-Μ., Τύπας Μ.Α.
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσσια
15701, Αθήνα
Τα στελέχη του Staphylococcus aureus MRSA-τύπου (methicillin resistant) είναι στην
συντριπτική τους πλειοψηφία απομονωμένα από κλινικές (HA hospital-associated) και
δευτερευόντως από εξάρσεις κρουσμάτων στην ευρύτερη πολιτεία (CA
communityassociated) ή τη ζωική παραγωγή (LA
livestock-associated). Είναι ανθεκτικά στη
μεθικιλλίνη κι άλλες β-λακτάμες και ιδιαίτερα δύσκολο να καταπολεμηθούν. Προκαλούν από
απλές δερματικές παθήσεις μέχρι θανατηφόρες συστημικές λοιμώξεις, κι αποτελούν σοβαρό
κίνδυνο για ασθενείς με ανοιχτές πληγές, ιατρικά πρόσθετα ή αδύναμο ανοσοποιητικό
σύστημα. Στελέχη Staphylococcus aureus MRSA-τύπου έχουν προσφάτως εντοπιστεί και σε
συσκευασμένα τρόφιμα, καθιστώντας τα βακτήρια αυτά ένα νέο μέλος της οικογένειας των
τροφικών παθογόνων. Το στέλεχος Staphylococcus aureus subsp. aureus COL επιλέχθηκε να
μελετηθεί στην εργασία αυτή ως MRSA-θετικός αντιπρόσωπος σταφυλοκόκκου, και ως
στέλεχος καλά μελετημένο σε μοριακό επίπεδο και ικανό να παράγει ικανοποιητική
ποσότητα βιοϋμενίων ιδιότητα που δεν φέρουν όλοι οι σταφυλόκοκκοι. Στο γονιδίωμα του
S. aureus COL (MRSA) έγινε in silico αναζήτηση γονιδίων που συμμετέχουν στο
σχηματισμό βιοϋμενίων και συγκρίθηκε η παρουσία ή απουσία τους με αυτές σε άλλα
αλληλουχημένα στελέχη σταφυλοκόκκων. Σε φυσιολογικό επίπεδο, εξετάστηκε η ικανότητα
του S. aureus COL (MRSA) να σχηματίζει βιοϋμένια σε αβιοτικές επιφάνειες ή βιοτικά μέσα
όπως το εκχύλισμα του μαρουλιού, και βρέθηκε ότι στο τελευταίο αναπτύσσεται
αξιοσημείωτα καλά απουσία άλλων θρεπτικών συστατικών. Μελετήθηκε το εύρος των
θερμοκρασιών και του pH όπου το S. aureus COL (MRSA) επιβιώνει και δημιουργεί
βιοϋμένια, όπως και οι επιδράσεις αλκαλικού καθαριστικού, χηλικού παράγοντα και
διάφορων δισθενών κατιόντων στο σχηματισμό των βιοϋμενίων. Η πολύ καλή επιβίωση του
S. aureus COL (MRSA) και η δημιουργία βιοϋμενίων σε εύρη pH από 5 έως 9, όπως και σε
συνθήκες τροφικής ανεπάρκειας (ανάπτυξη σε αραιωμένα φυτικά εκχυλίσματα), ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα σε επίπεδο εύρεσης των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη συνωστισμένη
κατάσταση επιβίωσης, συγκριτικά με την πλαγκτονική. Η διαφορική γονιδιακή έκφραση στις
συνθήκες αυτές επίκειται να αναλυθεί μέσω μεταγραφωματικής ανάλυσης με χρήση
συστοιχιών τύπου Αffymetrix. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε πρωτόκολλο απομόνωσης
ολικού RNA από S. aureus COL (MRSA), το οποίο εισάγει την επίδραση λυτικού παράγοντα
ειδικού για Gram θετικά βακτήρια στη διαδικασία προπαρασκευής RNA όπως προτείνεται
από γνωστό εμπορικό kit.
Ευχαριστούμε το Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ‘ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ’ Κωδ. 63.0001».
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Study of biofilm formation by the hospital-acquired and recently considered as foodborne pathogen Staphylococcus aureus subsp. aureus COL (MRSA)
Efthimiou G., Pappas K.M., Typas M.A.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupolis, Ilissia 15701, Athens
The vast majority of Staphylococcus aureus MRSA (methicillin-resistant) strains are
primarily isolated from clinics (HA hospital-associated) and to a lesser extend from the
wider population (CA community-associated) or animal farms (LA livestock-associated).
They are resistant to β-lactam antibiotics including methicillin and extremely difficult to treat.
They cause from mild skin disorders to serious systemic infections, and pose as deadly threat
to patients with open wounds, medical implants or compromised immune system. MRSA
strains of Staphylococcus aureus have been recently isolated from retailed foods, rendering
these bacteria a new member in the family of food pathogens. Staphylococcus aureus subsp.
aureus COL was chosen for study in this work as an MRSA representative, as well as a strain
well-studied at the molecular level and able to produce adequate amounts of biofilms a
property not shared by all staphylococci. Genes important for biofilm formation were
identified in the genome of S. aureus COL (MRSA) by an in silico analysis and their presence
or absence was compared with that of other sequenced staphylococci. At a physiological
level, the ability of S. aureus COL (MRSA) to form biofilms on abiotic surfaces or biotic
media such as lettuce extract was examined, and it was found that this pathogen can
effortlessly grow in the latter, in absence of other nutrients. The temperature and pH range
that supports survival and biofilm formation by S. aureus COL (MRSA) was also studied, and
the effects of an alkaline detergent, a chelating agent and various bivalent cations on biofilm
formation, investigated. The notable survival and biofilm formation of S. aureus COL
(MRSA) at a pH range of 5 to 9, or in nutrient-poor environments such as dilute plant
extracts, are of particular interest in this work, in terms of identifying the molecular
mechanisms behind biofilm compared to planktonic lifestyle. Differential gene expression
under these conditions is going to be studied by transcriptomic analysis using Affymetrix
microarrays. To this end, a protocol for RNA isolation from S. aureus COL (MRSA) cells
was developed, which introduces a lysis step suitable for Gram-positive bacteria to a
commercial kit purification procedure.
We acknowledge the Network of Excellence «THALES

‘BIOFILMS’ Pr. No. 63.0001»
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Συσχέτιση του φαινομένου της «επίπεδης οξίνισης» σε συμπυκνωμένο γάλα με την
παρουσία θερμόφιλων βακτηρίων σε σκόνη γάλακτος με τη χρήση μοριακών τεχνικών
(rep-PCR fingerprinting)
Γκίκας Δ.(1), Καλαντζή Κ.(1), Μπελετσιώτης Ε.(1)
(1): ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα
Η «επίπεδη οξίνιση» - “flat sour” είναι ένα από τα μικροβιολογικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η βιομηχανία κονσερβοποιημένου γάλακτος. Δείγματα από πρώτες ύλες και
πρόσθετα, από τον εξοπλισμό και από θερμικά καταπονημένα προϊόντα που εμφάνισαν το
φαινόμενο της επίπεδης οξίνισης και πάρθηκαν από εργοστάσιο γάλακτος, αναλύθηκαν
μικροβιολογικά για την παρουσία θερμόφιλων μικροοργανισμών. Αλληλούχιση τμήματος της
16S rDNA περιοχής (V1-V3 region) 344 βακτηρίων έδειξε ότι όλα τα προϊόντα με το
φαινόμενο της επίπεδης οξίνισης περιείχαν βακτήρια του είδους G. stearothermophilus. Στα
υπόλοιπα δείγματα που αναλύθηκαν προσδιορίστηκαν κύρια βακτήρια G. stearothermophilus
και σε μικρότερο βαθμό θερμόφιλα βακτήρια άλλων ειδών. Αναλύθηκαν περαιτέρω 58
στελέχη βακτηρίων που ανήκαν στο είδος G. stearothermophilus και 4 στελέχη που ανήκαν
σε άλλα βακτηριακά είδη που είχαν απομονωθεί από σκόνες γάλακτος (5 διαφορετικές
παραγωγές από 2 προμηθευτές), από τελικά προϊόντα (7 διαφορετικές παραγωγές), από γάλα
και από τον εξοπλισμό. Η γενετική συσχέτιση των βακτηριακών στελεχών προσδιορίστηκε
με την εφαρμογή τεχνικών REP-PCR fingerprinting χρησιμοποιώντας τα εκκινητικά
ολιγονουκλεοτίδια REP, BOX, GTG5 και ERIC. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και
κατασκευάστηκαν δενδρογράμματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο UPGMA. Τα στελέχη που
απομονώθηκαν από τη σκόνη γάλακτος, από τις διαφορετικές παραγωγές, παρουσιάζουν
υψηλή γενετική ομοιότητα, δηλωτικό της σταθερής επιμόλυνσης του προϊόντος από το
συγκεκριμένο μικροοργανισμό στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Επιπλέον, τα στελέχη G.
stearothermophilus που απομονώθηκαν από τα τελικά προϊόντα συμπυκνωμένου γάλακτος
ομαδοποιήθηκαν σε καλά στηριζόμενα κλαδιά με τα στελέχη που απομονώθηκαν από τις
σκόνες γάλακτος, υποδηλώνοντας ως πιθανή πηγή προέλευσής τους στο τελικό προϊόν την
σκόνη γάλακτος και όχι το γάλα που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους. Στελέχη G.
stearothermophilus που απομονώθηκαν από προϊόντα που εμφάνισαν σε δοκιμές το
φαινόμενο της «επίπεδης οξίνισης» και παρασκευάστηκαν χωρίς την προσθήκη σκόνης
γάλακτος ομαδοποιούνται με στελέχη βακτηρίων που έχουν απομονωθεί από το γάλα. Τα
δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι, πιθανά, η πηγή της επιμόλυνσης προέρχεται από την πρώτη
ύλη και όχι από βιοϋμένια (biofilms) που είχαν σχηματιστεί στον εξοπλισμό του
εργοστασίου. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά η χρήση όλων των rep
fingerprinting τεχνικών για την ανάλυση θερμόφιλων βακτηρίων που έχουν απομονωθεί από
περιβάλλον εργοστασίου γάλακτος και η χρήση τους για τον προσδιορισμό πιθανών πηγών
επιμόλυνσης στη βιομηχανία κονσερβοποιημένων τροφίμων.
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Revealing association of "flat sour" spoilage in canned condensed milk and presence of
thermophilic bacteria in milk powder using rep-PCR fingerprinting
Ghikas D.(1), Kalantzi K.(1), Beletsiotis E.(1)
(1): DELTA FOODS S.A., Athens, Greece
«Flat sour» spoilage is one of the microbiological problems occurring at the canned milk
industry. Samples from raw materials and additives, equipment and thermally stressed final
products developing «flat sour» spoilage were taken from a dairy plant and microbiologically
analyzed for the presence of thermophilic microorganisms. 16S rDNA sequencing of 344
bacterial isolates revealed that all the «flat sour» products contained Geobacillus
stearothermophilus bacteria while in the other samples taken, the bacteria identified belonged
mainly to G. stearothermophilus like species and secondly to other thermophilic species.
Fifty-eight strains of G. stearothermophilus and four strains from other thermophilic species
isolated from milk powders (5 lots from 2 different suppliers), final products (7 different lots),
raw milk and samples taken from plant equipment, were further analyzed. The genetic
relatedness of the strains was determined by applying rep-PCR fingerprinting protocols using
REP, BOX, GTG5 and ERIC primers. Single and combined dendrograms were constructed
using UPGMA algorithm. More informative were the dendrogams generated with ERIC and
REP methods. The analyses revealed that, all the strains isolated from the milk powders from
the different suppliers showed high genetic similarity, indicating a consistent problem of
contamination of the milk powder. Strains of G. stearothermophilus isolated from the
thermally stressed final products formed a well-supported group with the strains from milk
powders used for their production, revealing that the source of contamination was the milk
powder and not the raw milk used. This is the first study using all rep-PCR genomic
fingerprinting methods for the analyses of thermophilic bacteria isolated from a dairy
environment. The usefulness of these methods to determine contamination sources in the food
industry was documented. The necessity for low initial loads of G. stearothermophilus in the
milk powder used for the production of condensed milk was clearly demonstrated.
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Βελτιώνοντας τη ζωή κυττάρων Escherichia coli τα οποία υπερπαράγουν τοξικές
μεμβρανοπρωτεΐνες.
Γιαλαμά Δ.1,2, Κωστελίδου Κ.1, 3, Κολίσης Φ. Ν.2, και Σκρέτας Γ.1
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
11635 Αθήνα, Ελλάδα.
2
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πολυτεχνειούπολη, 15700 Αθήνα, Ελλάδα.
3
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, 81400 Λήμνος,
Ελλάδα.
1

Οι μεμβρανοπρωτεΐνες αποτελούν έναν συναρπαστικό κόσμο που περιλαμβάνει πρωτεϊνικές
οικογένειες, όπως τους υποδοχείς συζευγμένους με πρωτεΐνες G, τα κανάλια ιόντων και τους
μεταφορείς. Το επιστημονικό ενδιαφέρον σ’ αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται
συνεχώς και καθώς οι μεμβρανοπρωτεΐνες είναι εξαιρετικά σημαντικοί στόχοι για φάρμακα,
προσελκύουν και το ενδιαφέρον της φαρμακοβιομηχανίας. Για τον χαρακτηρισμό αυτών των
πρωτεϊνών και την απόκτηση πληροφοριών για τον ορθολογικό σχεδιασμό φαρμάκων
απαιτούνται μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης. Καθώς στη φύση βρίσκονται συνήθως σε μικρές
ποσότητες, οι μεμβρανοπρωτεΐνες παράγονται από ετερόλογη υπερέκφραση. Όμως, είναι
εξαιρετικά δύσκολο να υπερεκφραστούν, γιατί η απόδοση ανά κύτταρο είναι συνήθως
χαμηλή και η υπερπαραγωγή τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τοξική για τα
κύτταρα. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να παραχθούν στελέχη Escherichia coli που
ξεπερνούν την τοξικότητα υπερπαραγωγής μεμβρανοπρωτεϊνών. Επίσης, ο στόχος μας είναι
να ερευνήσουμε το μηχανισμό της παρατηρούμενης κυτταροτοξικότητας. Γι’ αυτό το σκοπό,
χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες μεταλλαγμένων βακτηρίων με διάφορες γενετικές
μεταλλάξεις και με τις κατάλληλες γενετικές μεθόδους απομονώθηκαν οι επιθυμητοί κλώνοι.
Το μοντέλο μεμβρανοπρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας ανθρώπινος υποδοχέας
συζευγμένος με πρωτεΐνες G, ο υποδοχέας βραδυκινίνης, η υπερέκφραση του οποίου είναι
πολύ τοξική κατά την παραγωγή της στο βακτήριο E. coli. Έχουμε εντοπίσει έναν αριθμό από
στελέχη που ξεπερνούν την τοξικότητα κατά την υπερπαραγωγή του υποδοχέα βραδυκινίνης,
ενώ παράλληλα υπερεκφράζουν περισσότερη πρωτεΐνη. Τα στελέχη έχουν μια γενικότερη
εφαρμογή σε διάφορους υποδοχείς συζευγμένους με πρωτεΐνες G στο E. coli. Οι κλώνοι
χαρακτηρίζονται με διάφορες μεθόδους και προτείνεται ένας πιθανός ρόλος των
μεταλλάξεων.
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Making life better for Escherichia coli cells that produce toxic membrane proteins
Gialama D.1,2, Kostelidou K.1,3, Kolisis F. N.2, and Skretas G.1
1

Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research
Foundation, 11635 Athens, Greece.
2
Laboratory of Biotechnology, School of Chemical Engineering, National Technical
University of Athens, Zografou Campus, 15700 Athens, Greece.
3
Department of Food Science and Nutrition, Univeristy of the Aegean, Myrina, 81400
Lemnos, Greece.
Membrane proteins constitute an exciting world that comprises protein families, such as G
protein-coupled receptors, ion channels and transporters. In the recent years, the scientific
interest in the field has been increasing and as membrane proteins are extremely important
drug targets, they also attract the attention of the pharmaceutical industry. For the
characterization of these proteins and acquisition of information for the rational design of
drugs large protein quantities are required. As in nature they are usually found in miniscule
quantities membrane proteins are produced by heterologous overexpression. However, they
are notoriously difficult to overexpress, as the yields per cell are typically low and the
overexpression is in most cases toxic to the host. The aim of this study is to produce strains of
Escherichia coli that overcome the toxicity of membrane protein overexpression. Also, our
aim is to investigate the mechanism of the observed cytotoxicity. For this purpose, libraries of
mutated bacteria were used containing a number of genetic mutations and with the
appropriate genetic screens the desired clones were isolated. Our model membrane protein
was a human G protein-coupled receptor, the bradykinin receptor 2. Its overexpression is very
toxic to the bacterium E. coli. We have isolated a number of strains that overcome the toxicity
of the production of the bradykinin receptor, while they overexpress more membrane protein.
These strains have a more general application to different G protein-coupled receptors
produced in E. coli. These clones are characterized with different methods and a potential role
of the mutations is proposed.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
ΑΔΕΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΟΥΑΝΙΝΗΣ/ΥΠΟΞΑΝΘΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ NCS2
Γιαλελής Β., Μπότου Μ., και Φριλίγγος Ε.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Βιολογικής
Χημείας, Ιωάννινα, Ελλάδα
Η ερευνητική μας ομάδα χρησιμοποιεί την Escherichia coli K-12 ως πειραματικό σύστημα
αναφοράς για τη διερεύνηση της εξέλιξης των εξειδικεύσεων σε οικογένειες πρωτεϊνών
ενεργού μεταφοράς με βιοϊατρική και περιβαλλοντική σημασία. Εστιαζόμαστε ιδιαίτερα
στους μεταφορείς πουρινών της εξελικτικά ευρείας οικογένειας NCS2 (Nucleobase:Cation
Symporter-2). Αυτοί οι μεταφορείς περιέχονται σε δύο φυλογενετικά διακριτές ομάδες, μία
για μεταφορείς ξανθίνης/ουρικού οξέος (υποομάδα της COG2233, ή NAT/NCS2) και μία για
μεταφορείς αδενίνης/γουανίνης/υποξανθίνης (COG2252, ή AzgA-like). Σε αυτή την εργασία,
μελετάμε συγκριτικά δύο ήδη χαρακτηρισμένους μεταφορείς, PurP (AdeP) και YjcD (GhxP),
οι οποίοι είναι οι κύριοι μεταφορείς υψηλής συγγένειας για αδενίνη και γουανίνη/υποξανθίνη,
αντίστοιχα, στην Εscherichia coli. Η μελέτη μας ξεκινά από τη διαπίστωση ότι, αν και πολύ
όμοιες στην αλληλουχία και στα κύρια κατάλοιπα του κέντρου δέσμευσης, οι AdeP και GhxP
διαφέρουν χαρακτηριστικά στο προφίλ εξειδίκευσης. Βασιζόμενοι σε δεδομένα από τη
συστηματική ανάλυση κυστεϊνικής σάρωσης στον ομόλογο μεταφορέα XanQ, εντοπίσαμε τα
δυνητικώς σημαντικά αμινοξέα σε περιοχές διαμεμβρανικών τμημάτων που προβλέπεται από
το μοντέλο της τριτοταγούς δομής να είναι κοντά στο κέντρο δέσμευσης αλλά διαφέρουν
μεταξύ των AdeP και GhxP. Τα αμινοξέα του AdeP σε αυτές τις θέσεις αντικαταστάθηκαν με
τα αντίστοιχα του GhxP, και το αντίστροφο. Τα μεταλλάγματα εκφράσθηκαν στην E. coli και
ελέγχθηκαν ως προς τη λειτουργία τους και το προφίλ εξειδίκευσης. Η ανάλυση των
αντίστοιχων μεταλλαγμάτων του AdeP αποκάλυψε ότι δύο από αυτά, το M92I/G93S (TM3)
και, σε μικρότερο βαθμό, το S268A (TM8), μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του
GhxP, καθώς εμφανίζουν μειωμένες συγγένειες πρόσδεσης για τα υποστρώματα/προσδέτες
του AdeP (αδενίνη, 9-μεθυλαδενίνη, πουρίνη, 2,6-διαμινοπουρίνη) και σημαντική συγγένεια
για υποστρώματα/προσδέτες του GhxP (υποξανθίνη, και, μόνο για το M92I/G93S, γουανίνη
και 6-μερκαπτοπουρίνη). Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε
κομβικές αλλαγές που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση του προφίλ εξειδίκευσης κατά την
εξέλιξη, με βάση μια στρατηγική μεταλλαξιγένεσης που στηρίζεται στη συστηματική
ανάλυση των σχέσεων δομής-λειτουργίας σε εξελικτικά ευρείες οικογένειες των ομόλογων
μεταφορέων.
Ευχαριστίες
Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
για την χρηματοδότηση της Έρευνας: πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, επένδυση στην γνώση μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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DISSECTION OF THE SELECTIVITY SWITCH BETWEEN CLOSELY RELATED
ADENINE AND GUANINE/HYPOXANTHINE TRANSPORTERS OF FAMILY NCS2
Yalelis V., Botou, M., and Frillingos S.
University of Ioannina, School of Health Science, Department of Medicine, Laboratory of
Biological Chemistry, Ioannina, Greece
Our research team uses the model bacterial system of Escherichia coli K-12 to investigate the
evolution of substrate specificity in families of membrane transport proteins with biomedical
or environmental significance. In this context, we focus primarily on purine transporters of
the NCS2 (Nucleobase:Cation Symporter-2) family, which are included in two separate
clusters, one for xanthine/uric acid transporters (a subgroup of COG2233, or NAT/NCS2) and
one for adenine/guanine/hypoxanthine transporters (COG2252, or AzgA-like). Here, we study
by mutagenesis the previously characterized transporters PurP (AdeP) and YjcD (GhxP),
which are the major permeases for the high-affinity uptake of adenine and
guanine/hypoxanthine, respectively, in Εscherichia coli. Our study stems from the finding
that, although very closely related in sequence and their key binding-site residues, AdeP and
GhxP differ markedly in specificity profile. Using the data derived from the systematic Cysscanning analysis of the homolog XanQ as a basis, we pinpointed positions of putatively
important residues which are at transmembrane segments proximal to the homology-modeled
binding site but differ between AdeP and GhxP. Our design was to replace these residues of
AdeP with the corresponding amino acids found in GhxP, and vice versa, and search for
alterations in functional properties and the substrate profile of mutants, in an attempt to
delineate amino-acid sites with significant effects on substrate selectivity. Analysis of the
selectivity profiles in the relevant set of AdeP mutants showed that two mutants, M92I/G93S
(TM3) and, to a lesser extent, S268A (TM8), mimic the properties of GhxP, since they appear
with lower affinities for canonical AdeP substrates/ligands (adenine, 9-methyladenine, purine,
2,6-diaminopurine) and significant recognition potentials for canonical GhxP
substrates/ligands (hypoxanthine, and, only for M92I/G93S, guanine and 6-mercaptopurine).
These data prove that crucial changes associated with tinkering of the specificity profile in the
course of evolution can be detected by a rationalized mutagenesis strategy based on
systematic analysis of the structure-function relationships within evolutionarily broad families
of membrane transporters.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα βακτήρια Bdellovibrio bacteriovorus και Bacteriovorax stolpii είναι υποχρεωτικοί ή
δυνητικοί θηρευτές Gram αρνητικών βακτηρίων και έχουν τη δυνατότητα να εισβάλουν στο
κυτταρόπλασμα κυττάρων-θηραμάτων και να τρέφονται από τον ξενιστή, καταστρέφοντάς
τον.
Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετάται η φυσιολογία των δύο αυτών βακτηρίων και η
δυνατότητά τους να αναπτύσσονται σε διαφορετικά υποστρώματα και διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες (pH, θερμοκρασίας, αερισμού, ανάδευσης, αλάτων, κλπ) και
περιγράφεται η επίδραση των διαφορετικών συνθηκών pH, θερμοκρασίας, αερισμού, και
αλατότητας στην βακτηριοκτόνο τους δράση. Για παράδειγμα, τα δύο αυτά βακτήρια είχαν
βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης στους 25-30°C σε συνθήκες καλού αερισμού, αλλά
αναπτύσσονταν αργά και στους 4°C, ήταν σχετικά αλοάντοχα, αλλά ευαίσθητα στα οργανικά
οξέα (όξινο pH).
Επίσης, στη εργασία αυτή μελετήθηκαν οι δυνατότητες χρήσεις των δύο βακτηρίων σε
περιβάλλοντα τροφίμων (επιφάνεια ή εσωτερικό κρεάτων, αλιεύματα, αυγά, νωπό γάλα,
λαχανικά) με σκοπό τη βιοπροστασία, δηλαδή την αξιοποίηση αυτών των βακτηρίων ενάντια
σε παθογόνα και αλλοιογόνα μικρόβια. Ομοίως μελετήθηκε η χρήση αυτών των
μικροοργανισμών για τη βιο-απολύμανση του νερού ή τη μείωση του πληθυσμού παθογόνων
και άλλων βακτηρίων σε διαφορετικά είδη νερού (νερό γεώτρησης, νερό άρδευσης, νερό
μικρών ποταμών, ενυδρείου)
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια μείωση στους πληθυσμούς κυρίως της Ολικής Μεσόφιλης
Χλωρίδας, των Ψευδομονάδων και Εντεροβακτηριδίων, καθώς και παθογόνων Gram
αρνητικών βακτηρίων όπως Campylobacter jejuni, E. coli, Salmonella typhimurium.
Αποτελεσματικότερο έναντι των E. coli, Salmonella typhimurium ήταν το Bdellovibrio
bacteriovorus (υποχρεωτικός θηρευτής) σε σχέση με το Bacteriovorax stolpii. Eνδιαφέρον
παρουσιάζει επίσης η βακτηριοκτόνος δράση που φαίνεται να έχουν και έναντι κάποιων
Gram θετικών παθογόνων όπως ο S. aureus, γεγονός σπάνιo στη βιβλιογραφία. Πάντως, σε
τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και κυρίως πρωτεΐνη η βακτηριοκτόνος δράση των
θηρευτών φαίνεται να περιορίζεται.Η μείωση του μικροβιακού φορτίου σε ύδατα ήταν
σημαντική αν και αρκετά χαμηλότερη από τη δράση του χλωρίου. Αν και αυτή η μέθοδος
βιοπροστασίας απαιτεί περαιτέρω έρευνα και βελτιστοποίηση και δεν αντικαθιστά τη χρήση
χλωρίου ή όζοντος για το πόσιμο νερό, ωστόσο θα μπορούσε να έχει εφαρμογή π.χ. σε
κλειστά συστήματα υδατοδεξαμενών υδατοκαλλιέργειας (για την μείωση βακτηριακών
μολύνσεων των ψαριών) ή για την βιολογική απολύμανση σφάγιων ή λαχανικών (για την
προστασία από παθογόνα και αλλοιογόνα βακτήρια).
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ABSTRACT
The bacteria Bdellovibrio bacteriovorus and Bacteriovorax stolpii are obligatory or nonobligatory predators of Gram negative bacteria able to invade into the host cell cytoplasm,
feed on host cell nutrients and then cause host cell lysis and destruction.
Τhe present study discusses physiological aspects of these two bacteria and their ability to
grow in different substrates and environmental conditions. The effect of pH, temperature,
aeration, agitation, salt concentration on the growth and predatory action of these bacteria is
described. For instance, these two bacteria had an optimum temperature around 25-30°C
under well aerated conditions, but could also grow at 4°C, they were relatively resistant to salt
but sensitive to organic acids (low pH).
Also, the potential uses of the predatory bacteria in a food environment (meat, fish, eggs, raw
milk, vegetables) was studied and the potential utilization of these bacteria for bioprotection,
i.e. protection against pathogenic and spoilage bacteria was assessed. Similarly, we studied
the use of the predator bacteria in different types of water samples (from drilling or irrigation
water, from river water, and from fish tank water)
Our results showed a decrease in the populations of the Aerobic Plate Count, Pseudomonas,
Enterobacteriacae as well the gram negative pathogens Campylobacter jejuni, E. coli,
Salmonella typhimurium. Αποτελεσματικότερο έναντι των E. coli, Salmonella typhimurium
ήταν το Bdellovibrio bacteriovorus (an obligatory predator) was more effective in killing E.
coli and Salmonella typhimurium compared to Bacteriovorax stolpii. It is also interesting that
the microbiocidal activity was also exhibited against some Gram positive pathogens, such as
Staphylococcus aureus, which is rarely cited in the literature. The reduction of the microbial
load in different water samples was also significant, although less important than the effect of
chlorination. Even though this method of bioprotection requires further investigation and
cannot replace chorination or the use of ozone for potable water, it could be useful e.g. in
closed water tanks of fish farming (for reducing bacterial infections of fish), or in the
biological disinfection of meat carcass or vegetables (protection from pathogenic and spoilage
bacteria).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Tα υγρά απόβλητα ελαιουργείων αποτελούν εκτός από έναν δύσκολα αποικοδομήσιμο αγροβιομηχανικό ρύπο και μια πηγή αντιοξειδωτικών/αντιμικροβιακών πολυφαινολών. Ωστόσο,
όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη οι πολυφαινόλες ελιάς μπορούν να δράσουν
διεγερτικά ως προς την ανάπτυξη και το μεταβολισμό γαλακτικών και προβιοτικών
βακτηρίων, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά πολλά ζυμούμενα τρόφιμα.
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η in vitro δράση διαλυμάτων πολυφαινολών από
ελαιουργικά απόβλητα, σε ελεύθερη ή ενθυλακωμένη μορφή, που απομονώθηκαν με φυσικές
διεργασίες, έναντι διαφορετικών γαλακτικών βακτηρίων, στα οποία μελετήθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης, ο λόγος αναπνοής, η παραγωγή γαλακτικού οξέος, η κατανάλωση σακχάρων.
Επίσης, για συγκεκριμένους μικροοργανισμούς προσδιορίστηκε η ενεργότητα της βγαλακτοσιδάσης που είναι σημαντική για το μεταβολισμό τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
αρκετά γαλακτικά βακτήρια, κυρίως του γένους Lactobacillus, μεταξύ αυτών και αρκετά
προβιοτικά όπως L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, κ.ά. εμφάνισαν ταχύτερη ανάπτυξη
και μεγαλύτερη παραγωγή γαλακτικού οξέος, συνοδευόμενη από μεγαλύτερη ενεργότητα βγαλακτοσιδάσης, όταν στο υπόστρωμα ανάπτυξης προστέθηκαν πολυφαινόλες σε
συγκεντρώσεις 500-1500ppm. Σε συγκεντρώσεις άνω των 2000ppm υπήρξε ανασταλτική
δράση των πολυφαινολών έναντι των βακτηρίων που μελετήθηκαν.
Σε επίπεδο τροφίμων μελετήθηκαν οι επιδράσεις των πολυφαινολών σε ζυμούμενα
γαλακτοκομικά (γιαούρτη) και αλλαντικά (σαλάμι αέρος) όπου προστέθηκαν καλλιέργειες
εκκίνησης που περιείχαν γαλακτικά βακτήρια.Παρατηρήθηκε μια σημαντική επιτάχυνση της
γαλακτικής ζύμωσης σε γιαούρτια όπου προστέθηκαν πολυφαινόλες σε συγκεντρώσεις περί
τα 500-1500 ppm, που ήταν εμφανής ως μεγαλύτερη παραγωγή γαλακτικού οξέος και
ταχύτερη πτώση του pH, αύξηση του ιξώδους και συντόμευση του χρόνου πήξης του
γάλακτος, γεγονός με ιδιαίτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον.Στα αλλαντικά αέρος, η προσθήκη
πολυφαινολών σε συγκεντρώσεις 500-1500ppm προκάλεσε μεγαλύτερη οξίνηση τις πρώτες
μέρες της ζύμωσης (γεγονός σημαντικό για την επιτυχή πορεία της ζύμωσης) και
μεγαλύτερους πληθυσμούς γαλακτικών βακτήριων καθ’όλη την πορεία της ζύμωσης, γεγονός
που αντανακλά στην συντήρηση του προϊόντος, αλλά και βελτιωμένη παραγωγή αρωματικών
ουσιών σε σχέση με τα δείγματα που δεν περιείχαν ΠΕ.
Από τη διεξοδική αυτή μελέτη προέκυψαν νέα επιστημονικά δεδομένα για τις ιδιότητες και
τις χρήσεις των ΠΕ, αλλά και νέα πατενταρισμένα προϊόντα τροφίμων που αξιοποιούν τα
παραπάνω ευρήματα.
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ΑBSTRACT
Olive mill waste(OMW) is, apart from significant agro-industrial waste which is difficult to
degrade, a source of antioxidant/antimicrobial polyphenols. However, the present study shows
that olive polyphenols may act stimulants of the growth and metabolism of lactic acid and
probiotic bacteria, which has a great impact on several fermented foods.

In this research we studied the in vitro effects of solutions of polyphenols, which were
purified via physical treatments from OMW in free or encapsulated form, towards several
lactic acid bacteria which were tested for their growth rate, respiratory quotient, lactic acid
production and sugar utilisation rate.Also, for some selected lactic acid bacteria we
determined the levels of β-galactosidase, a key enzyme in their metabolism.The results
showed that many lactic acid bacteria, mostly belonging to the genus Lactobacillus, including
the probiotic L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, exhibited higher growth rate, higher
production of lactic acid, and enhanced activity of β-galactosidase, when polyphenols were
added to the growth medium at 500-1500ppm.At concentrations above 2000ppm there was an
inhibitory effect of polyphenols towards the tested microorganisms.
In the case of fermented foods, the effects of polyphenols were studied in fermented milk and
fermented sausages were lactic acid bacteria were part of the starter cultures.We observed a
significant acceleration of lactic acid fermentation in yogurt where polyphenols were added at
500-1500 ppm, as well as an increased viscosity and a faster coagulation of milk, which is
particularly important to the industry.In fermented sausages the addition of polyphenols at
500-1500 ppm caused a greater acidification in the first days of fermentation(which is
important for securing a smooth fermentation) and higher populations of lactic acid bacteria,
which has a beneficial impact on the product preservation, as well as an improved production
of aroma in comparison to samples lacking the polyphenols.
Via this thorough research, new scientific evidence emerged regarding the properties and
applications of polyphenols, which is now applied in several patented food products.
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Μελέτη της επαγόμενης άμυνας των φυτών εναντίον του μύκητα Verticillium
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Ο εδαφογενής μύκητας Verticillium dahliae είναι ένας από τους σημαντικότερους
φυτοπαθογόνους μύκητες, κυρίως λόγω της έλλειψης χημικής αντιμετώπισης του.
Συνεπώς η ανάπτυξη στρατηγικών βιολογικής αντιμετώπισης του μύκητα V. dahliae
θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια περιορισμού των
οικονομικών συνεπειών που έχει ο μύκητας για το αγροτικό εισόδημα. Στα πλαίσια
αυτής της προσπάθειας έχει απομονωθεί και αξιολογηθεί η κατασταλτική δράση του
μικροοργανισμού Paenibacillus alvei K165. Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε ο
μηχανισμός επαγωγής της άμυνας των φυτών από το στέλεχος Κ165 εναντίον του
μύκητα V. dahliae. Διαπιστώθηκε ότι στα μεταλλαγμένα φυτά Arabidopsis thaliana
fls2, efr1, bak1-4, bak1-5, mpk3, mpk6 και wrky22 η εφαρμογή του στελέχους Κ165
δεν μείωσε σημαντικά το ποσοστό ασθενείας όπως αυτό συνέβη στα άγρια φυτά Col0. Οι συμπτωματολογικές παρατηρήσεις δηλώνουν τη σημασία των υποδοχέων FLS2
και EFR1 στην ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών από το στέλεχος Κ165 καθώς
και το ρόλο των πρωτεϊνών BAK1, MPK3, MPK6 και WRKY22 στην επαγωγή της
άμυνας. Επίσης, η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων PR1 και PDF1.2 σε ιστούς
ρίζας και φύλλων έδειξε ότι και τα 2 γονίδια υπερ-εκφράζονται στα φυτά όπου έχει
εφαρμοσθεί ο συνδυασμός του στελέχους Κ165 και του μύκητα V. dahliae.
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The soilborne fungus Verticillium dahliae is one of the most significant plant
pathogens, mainly due to the lack of chemical control. Therefore, the development of
biocontrol strategies against V. dahliae would be a significant research development.
Towards this aim, it has been isolated and evaluated the plant protective efficacy of
the biocontrol agent Paenibacillus alvei K165. In the present study, it was
investigated the plant signaling cascade underlying the K165 triggered induced
systemic resistance (ISR) against V. dahliae. For this purpose, the Arabidopsis
thaliana mutants fls2, efr1, bak1-4, bak1-5, mpk3, mpk6, wrky29 and wrky22 were
treated with K165 and then challenge inoculated with V. dahliae. The disease scoring
revealed the role of the FLS2 and EFR1 receptors in the perception of K165 and the
triggering of ISR. Also, the inability of K165 to protect bak1-4, bak1-5, mpk3, mpk6,
and wrky22 against V. dahliae, implicates BAK1, MPK3, MPK6 and WRKY22 in the
K165 mediated ISR. Moreover, it was observed the activation and increased
accumulation of the PR-1 and PDF1.2 genes in the aerial part of the plants in which
both K165 and V. dahliae have been applied.
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Ο μεταβολισμός του αμύλου αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του πρωτογενούς μεταβολισμού
των φυτών, με άγνωστη έως σήμερα σχέση με το μηχανισμό άμυνας των φυτών εναντίον
φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανθεκτικότητα
μεταλλαγμένων φυτών Arabidopsis thaliana σε 4 γονίδια της β-αμυλάσης (b amylase, bam) ,
bam1, bam2, bam3, bam4 και των μεταξύ τους συνδυασμών bam12, bam13, bam14, bam23,
bam24 και bam1234, στον μύκητα Verticillium dahliae. Τα πειράματα παθογένειας που
πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι όλα τα μεταλλαγμένα φυτά παρουσίαζαν σημαντική μείωση
στο ποσοστό ασθενείας σε σχέση με τα φυτά του άγριου τύπου (wt). Η ποσοτικοποίηση του
DNA του μύκητα στο υπέργειο τμήμα των φυτών επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα των
μεταλλαγμένων φυτών. Για να ελεγχθεί το κατά πόσον η παρατηρηθείσα ανθεκτικότητα
οφείλεται στην επαγωγή των αμυντικών μηχανισμών του φυτού, ελέγχθηκαν τα επίπεδα
έκφρασης των γονιδίων PR1 και PDF1.2. Διαπιστώθηκε η υπερ-έκφραση των δύο γονιδίων
στο ριζικό σύστημα των μεταλλαγμένων φυτών σε σχέση με τα wt φυτά. Επιπλέον, η μελέτη
της έκφρασης των γονιδίων της β-αμυλάσης 1, 2, 3 και 4 σε wt φυτά έδειξε αυξημένη
έκφραση των παραπάνω γονιδίων, στο υπέργειο τμήμα των φυτών, στα πρώτα στάδια της
μόλυνσης με τον μύκητα. Τέλος, σε πειράματα παθογένειας με τη χρήση dsRed
μεταλλαγμένου στελέχους του μύκητα V. dahliae παρατηρήθηκε σε συνεστιακό μικροσκόπιο,
ότι ο μύκητας V. dahliae προσκολλάται και αποικίζει στον ίδιο βαθμό το ριζικό σύστημα των
μεταλλαγμένων και άγριου τύπου φυτών. Συνεπώς, η ανθεκτικότητα των μεταλλαγμένων
φυτών A. thaliana στα γονίδια bam1, bam2, bam3 και bam4, πιθανόν οφείλεται στην
επαγωγή της άμυνας των φυτών.

114

The role of starch metabolism on the host plant
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Little is known about the role of plant primary metabolism in defense against pathogens. In
the present study, it was investigated the role of β-amylase (BAM) genes upon fungal,
Verticillium dahliae, infection. The resistance of Arabidopsis thaliana mutants to the vascular
wilt fungus Verticillium dahliae was evaluated, using plants impaired in BAM1, BAM2, BAM3
and BAM4, along with double, triple and quadruple mutants of those genes. According to the
disease scoring, all the mutant lines showed reduced symptom development compared to the
wild type plants. Quantitative PCR analysis revealed that the observed plant resistance was
related with reduced growth of the pathogen in the vascular tissues of the plants. A qPCR
analysis also revealed that the expression levels of the PR1 and PDF1.2 genes were
significantly elevated in the root tissues of the bam3 and bam1234 plants upon V. dahliae
infection, compared to wt. In addition to the previous observations, the expression of the
BAM1, BAM2, BAM3 and BAM4 genes in the leaf tissues of wt plants was highly induced
upon V. dahliae infection. Finally, the use of a V. dahliae strain marked with DsRed2, showed
that there was no difference in the number of the attached conidia and the penetration sites on
the roots, between the most and least resistant bam mutants and the wt plants. Overall, it is
highly possible that the resistance of the bam mutants to V. dahliae is due to the induction of
the plant immune responses
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Ανάπτυξη και αποτίμηση πρωτότυπου συστήματος in silico λειτουργικής κατάταξης
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Γκότση Ε.Φ.1 , Προμπονάς Β.Ι.1,*
1

Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Ταχ. Κιβ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
*Email επικοινωνίας: vprobon@ucy.ac.cy
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Οι νιτριλάσες συνιστούν μια υπεροικογένεια ενζύμων με 13 κλάδους και, παρά την
ποικιλομορφία τους, χαρακτηρίζονται από μια συντηρημένη καταλυτική τριάδα [1]. Το βιοκαταλυτικό δυναμικό του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών για την αποσαφήνιση
της κατάταξής τους με βάση τις λειτουργικές τους ιδιότητες. Στην εργασία αυτή,
παρουσιάζουμε αρχικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη και συστηματική αποτίμηση
του πρωτοτύπου ενός υπολογιστικού συστήματος κατάταξης νιτριλασών, με σημείο
αφετηρίας την πολλαπλή στοίχιση (MSA) 22 αλληλουχιών που ανήκουν στον 1ο κλάδο της
υπεροικογένειας [1].
Εν συντομία, κατασκευάζουμε βιβλιοθήκες profile Hidden Markov Models (pHMMs)
διαφόρων μηκών για κάθε θέση στην MSA με απώτερο στόχο τον εντοπισμό των πιο
πληροφοριακών περιοχών που χαρακτηρίζουν τον κλάδο που μας ενδιαφέρει. Η απόδοση των
μεμονωμένων pHMMs αποτιμάται με ανεξάρτητες προσεγγίσεις, όπως leave one out crossvalidation, έλεγχος self-consistency και έναντι ενός μικρού (άρα όχι πλήρως
αντιπροσωπευτικού) ανεξάρτητου συνόλου δεδομένων. Με τη χρήση αρκετών κατάλληλων
μέτρων (π.χ. F1-score) εφαρμόζουμε διάφορες ευριστικές μεθόδους επιλογής ομάδων μηεπικαλυπτόμενων pHMMs που αποδίδουν καλά στο πρόβλημα κατάταξης, όπως αποτιμάται
συνολικά με το συνδυασμό των p-values των ανεξάρτητων pHMMs χρησιμοποιώντας τον
αλγόριθμο Qfast [2].
Τα προκαταρκτικά μας αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, για το δεδομένο κλάδο νιτριλασών,
συγκεκριμένες ευριστικές μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό περιορισμό των
ψευδώς θετικών ευρημάτων, χωρίς να μειώνεται η ευαισθησία εντοπισμού. Αυτό πιθανότατα
συμβαίνει διότι αποφεύγεται η συνεισφορά περιοχών καλά συντηρημένων σε όλους τους
κλάδους των νιτριλασών στα περισσότερα “επιτυχημένα” pHMMs και επειδή περιοχές της
στοίχισης που έχουν χαμηλή ποιότητα (π.χ. μεγάλα indels σε μικρό αριθμό αλληλουχιών)
τελικά αποκλείονται από τη βιβλιοθήκη.
Στοχεύουμε στη διεξοδική σύγκριση της μεθόδου μας έναντι τυπικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, π.χ. αναζητήσεις με τα λογισμικά BLASTP/PSIBLAST και HMMER. Επιπλέον, επιθυμούμε να μελετήσουμε τα επιλεγμένα pHMMs (και τις
περιοχές με τις οποίες ταιριάζουν) με βάση γνωστές πρωτεϊνικές δομές, όπως π.χ. η
πρόσφατα προσδιορισμενη δομή της νιτριλάσης PaNit του Pyrococcus abyssi (PDB ID: 3ki8)
[3].
Αναφορές
[1] Brenner C. Catalysis in the nitrilase superfamily. Curr Opin Struct Biol 2002;12:775-782.
[2] Bailey TL, Gribskov M. Combining evidence using p-values: application to sequence
homology searches. Bioinformatics 1998;14: 48-54.
[3] Raczynska JE, Vorgias CE, Antranikian G, Rypniewski W. Crystallographic analysis of a
thermoactive nitrilase. J Struct Biol 2011;173:294-302.
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Nitrilases constitute a 13-branch-superfamily and are characterized by a conserved catalytic
triad despite their diversity [1]. Their biocatalytic potential has attracted interest towards their
classification based on their functional properties. In this work, we report preliminary results
on developing and validating in a systematic manner a prototype of a computational pipeline
for nitrilase classification, taking as launching point the multiple sequence alignment (MSA)
of 22 nitrilases classified to belong in the 1st branch of the superfamily [1].
Briefly, we construct libraries of profile Hidden Markov Models (pHMMs) of various lengths
for each position on the MSA with the ultimate target of unraveling the most informative
regions towards the branch of interest. Individual pHMMs are assessed by individual
approaches, e.g. leave one out cross-validation, self-consistency test and against a small (thus
not really representative) independent data set. Using several metrics (e.g. F1-score) we apply
a series of heuristics to select groups of non-overlapping pHMMs that yield good
classification performance, as assessed jointly by combining the p-values of individual
pHMMs using the Qfast algorithm [2].
Our preliminary results indicate that, for this particular branch of nitrilases, specific heuristics
result in robust elimination of false positives, without sacrificing sensitivity. This is probably
because well-conserved regions between all nitrilase branches do not contribute in most
successful pHMMs, and poorly aligned regions (e.g. long indels in few sequences) are finally
excluded from the library.
We intend to formally compare the application of our prototype against the most commonly
used approaches for obtaining similar results, e.g. BLASTP/PSI-BLAST and HMMER based
searches. Moreover, apart from its classification/discrimination power, we want to evaluate
the selected pHMMs (and the sequence regions they cover) in the light of known protein
structures, as e.g. the recently experimentally determined nitrilase PaNit from Pyrococcus
abyssi (PDB ID: 3ki8)[3].
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Μικροενθσλάκωζη: μελέηη προζηαηεσηικής δράζης ζε προβιοηικούς μικροοργανιζμούς
ένανηι ηων ζσνθηκών ζηρες ηων ηροθίμων
Γοσγοσλή Μ., Κακαγιάννη Μ., Αζπρίδοσ Ζ., Μοζτάκης Θ., Μπιλιαδέρης Κ.,
Κοσηζοσμανής Κ.
Σνκέαο Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Γεσπνλίαο, Δαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54124 Θεζζαινλίθε, Ειιάδα
Ωο πξνβηνηηθά βαθηήξηα αλαθέξνληαη νη δσληαλνί, κε παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ όηαλ
θαηαλαισζνύλ είλαη ζε ζέζε λα θηάζνπλ ζην έληεξν ζε επαξθείο αξηζκνύο γηα λα παξέρνπλ
νθέιε ζηελ πγεία ηνπ μεληζηή. Η επαξθήο πνζόηεηα ησλ πξνβηνηηθώλ θπηηάξσλ πνπ έλα
ηξόθηκν απαηηείηαη λα πεξηέρεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδώζεη ηα νθέιε γηα ηελ πγεία, είλαη
ηνπιάρηζηνλ 106-107 CFU/g, κηα απαίηεζε πνπ δελ εθπιεξώλεηαη πάληα, δεδνκέλνπ ηνπ
αληίμννπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλαληάηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία, δηαλνκή θαη απνζήθεπζε
ησλ ηξνθίκσλ-θνξέσλ πξνβηνηηθώλ βαθηεξίσλ. Η παξνύζα κειέηε δηεμήρζε γηα λα
αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ζύλζεηνπ ζπζηήκαηνο κηθξνελζπιάθσζεο, ην
νπνίν πξνθύπηεη από ηε κίμε δύν βηνπνιπκεξώλ (πξσηεΐλώλ νξνύ γάιαθηνο θαη αξαβηθνύ
θόκκενο), ζηελ πξνζηαζία ησλ θπηηάξσλ ελόο ελ δπλάκεη πξνβηνηηθνύ γαιαθηνβαθίιινπ,
Lactobacillus plantarum 2035, έλαληη δηαθόξσλ ζπλζεθώλ ζηξεο, όπσο όμηλνπ (pH 3.5,
γαιαθηηθό νμύ), ζεξκηθνύ (63°C) θαη σζκσηηθνύ (26% w/v NaCl). Σα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ από ηηο δνθηκέο θαηαπόλεζεο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ιακβάλνληαο ππόςε
ηελ πςειή βησζηκόηεηα ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ελζπιαθσζεί, ζπγθξηηηθά κε
ηα ειεύζεξα. Η ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ππό εμέηαζε ζπζηήκαηνο ζα αμηνινγεζεί κειινληηθά ζε
ηξόθηκα. Η θαηλνηόκνο ηερλνινγία πνπ κειεηήζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηξόθηκα κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, νδεγώληαο ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθά
εθηθηώλ, εκπνξεύζηκσλ θαη θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ επεμεξγαζηώλ ζε κηα ζεηξά
βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ ζηα ηξόθηκα.
Λέμεηο θιεηδηά: κηθξνελζπιάθσζε, πξνβηνηηθά, ηξόθηκα, ζπλζήθεο ζηξεο
Εσταριζηίες
Απηή ε εξγαζία ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε Δξάζε Εζληθήο Εκβέιεηαο «ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2011»,
πκπξάμεηο Παξαγσγηθώλ θαη Εξεπλεηηθώλ Φνξέσλ ζε Εζηηαζκέλνπο Εξεπλεηηθνύο θαη
Σερλνινγηθνύο Σνκείο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Επηρεηξεκαηηθόηεηα (ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΑ 2007 2013, www.antagonistikotita.gr, 801 11 36
300), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΕΣΠΑ) ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

118

Microencapsulation: a study on the protective effect on probiotic microorganisms
against food stress conditions
Gougouli M., Kakagianni. M., Aspridou Z., Moschakis T., Biliaderis C., Koutsoumanis
Κ.
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Environment, Aristotle University of Thessaloniki 54124, Greece
Probiotic bacteria refers to viable, non pathogenic microorganisms that, when consumed, are
able to reach the intestine in sufficient numbers to confer health benefits to the consumer. The
adequate amount of live bacteria that a food requires to contain in order to deliver health
benefits is at least 106-107 CFU/g, a requirement that is not always fulfilled, due to the harsh
environment of the foods containing probiotics during processing, distribution and storage.
The current study was carried out to evaluate the effectiveness of a complex
microencapsulation system, that results from mixing two biopolymers (whey proteins and
gum arabic), to protect the cells of a potentially probiotic lactobacillus, Lactobacillus
plantarum 2035, against various stresses, such as acidic (pH 3.5, lactic acid), heat (63°C) and
osmotic (26% w/v NaCl). The results of the stress tests were very promising considering the
high viability of the encapsulate cells compared with the free ones. The functionality of the
above system will be evaluated in foods. The novel technology that studied in this research
can provide high value added foods, leading to the development of economically feasible,
marketable and environmentally-friendly processes in a series of industrial applications in
foods.
Keywords: microencapsulation, probiotics, foods, stress conditions
Acknowledgments
This work has been co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the
European Union and by Greek National Resources through the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship (OPCE II) under the Action "COOPERATION 2011
Partnerships of Production and Research Institutions in Focused Research and Technology
Sectors", project: “Functional dairy and meat products with high added value fermented or
enriched with new probiotic microorganisms isolated from Greek traditional products”

119

Προσκόλληση, εσωτερικοποίηση και οξεοανθεκτικότητα του Salmonella spp σε φυλλώδη
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Γριβοκωστόπουλος N.1, Μακαρίτη Ι.1, Χιλάι Ν.1, Αποστολίδου Ζ.1, Σκανδάμης Π.Ν.1
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα
1

Ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp. δύναται να εποικίσει φυλλώδη λαχανικά
είτε επιφανειακά (προσκόλληση) είτε διεισδύοντας στο εσωτερικό τους (εσωτερικοποίηση),
μέσω φυσικών ανοιγμάτων (π.χ. στομάτια) ή τραυματισμών (π.χ. λόγω τομής) του ιστού. Παρά
την αυξημένη επικινδυνότητα των λαχανικών εξαιτίας της ανεπάρκειας των συμβατικών
μεθόδων απολύμανσης ενάντια στα εσωτερικοποιημένα κύτταρα, πληροφορίες σχετικά με τη
φυσιολογία των τελευταίων και τους πιθανούς μηχανισμούς ανθεκτικότητας είναι περιορισμένες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση α) της ικανότητας προσκόλλησης και
εσωτερικοποίησης του Salmonella enterica σε φυλλώδη λαχανικά, β) της οξεοανθεκτικότητας
των προσκολλημένων και εσωτερικοποιημένων κυττάρων και γ) των επιπέδων έκφρασης
γονιδίων που σχετίζονται με τη λοιμωξιογόνο δράση και το εκκριτικό σύστημα T3SS (hilA,
prgH, invA, avrA, ssrB) και τους μηχανισμούς απόκρισης έναντι καταπονήσεων (cadB, proV)
στις ανωτέρω κατηγορίες κυττάρων.
Σπανάκι, μαρούλι, βλήτα, ιταλικά χόρτα και ρόκα εμβολιάστηκαν με Salmonella
Enteritidis, Typhimurium και Infantis, ξεχωριστά, με τη μέθοδο της εμβάπτισης (7 log CFU/mL)
και συντηρήθηκαν για 2h και 48h στους 5oC και 20oC (n=6). Εν συνεχεία, εκτιμήθηκε ο
ανακτώμενος ολικός, προσκολλημένος (μέθοδος επιχρίσματος) και εσωτερικοποιημένος (ύστερα
από εξυγίανση της φυλλικής επιφάνειας με 1% w/v AgNO 3 ) πληθυσμός του Salmonella καθώς
και η επιβίωση του εκάστοτε υποπληθυσμού έναντι ακραίας όξινης καταπόνησης pH 2.7 (HCl).
H μεταβολή των επιπέδων της γονιδιακής έκφρασης πραγματοποιήθηκε με RT qPCR (n=3), ενώ
το 16SrRNA χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιο αναφοράς.
Ο προσκολλημένος και εσωτερικοποιημένος πληθυσμός του Salmonella spp. μετά από 2
h συντήρησης ανερχόταν περίπου στους 3.6-4.8 και 3.2-5.0 log CFU/g, αντίστοιχα, με τη
μεγαλύτερη εσωτερικοποίηση να παρατηρείται στο σπανάκι και στα ιταλικά χόρτα (P<0.05).
Παραμονή των εμβολιασμένων λαχανικών για 48 h στους 20oC είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
των ανακτώμενων προσκολλημένων και εσωτερικοποιημένων πληθυσμών κατά 1-2 log CFU/g,
εξαιτίας είτε της ανάπτυξης του εκάστοτε υποπληθυσμού, είτε της αύξησης της προσκόλλησης
και εσωτερικοποίησης, γεγονός που συμφωνεί με την παρατηρηθείσα επαγωγή της έκφρασης
(10-100 φορές) γονιδίων του T3SS. Διαφορές στους εσωτερικοποιημένους πληθυσμούς (0.5-1.0
log CFU/g) (P<0.05) διαφορετικών οροτύπων παρατηρήθηκαν κυρίως κατά τη συντήρηση στους
5oC. Αυξημένη οξεοανθεκτικότητα παρουσίασαν τα προσκολλημένα κύτταρα έναντι των
εσωτερικοποιημένων, ενώ παραμονή του Salmonella σε χαμηλή θερμοκρασία ευαισθητοποίησε
τον παθογόνο έναντι ακραίας όξινης καταπόνησης. Τέλος, αυξημένη οξεοανθεκτικότητα
παρουσίασαν τα εσωτερικοποιημένα κύτταρα σε μαρούλι και βλήτα, που είχαν συντηρηθεί στους
20oC, δεδομένου του επιβιώσαντα πληθυσμού (1.0 log CFU/g) ύστερα από 60 min σε pH 2.7.
Τα παραπάνω αποτελέσματα συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας
του παθογόνου Salmonella spp. κατά την εποίκισή του σε φυλλώδη λαχανικά και μπορούν να
αξιοποιηθούν στην καλύτερη εκτίμηση της επικινδυνότητας στον τομέα των λαχανικών.
Λέξεις κλειδιά: Salmonella, εσωτερικοποίηση, οξεοανθεκτικότητα
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Habituation of Salmonella on/in leafy vegetables induces different response towards
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Salmonella colonizes or penetrates leafy greens. The ability of internalized bacteria to
evade common disinfection practices, poses a well-established risk. Nevertheless, little is known
about the physiology of internalized cells and the underpinning stress resistance mechanisms.
The aims of the study were: i) to assess the attachment and internalization of different
Salmonella enterica serotypes regarding different leafy vegetables, ii) to evaluate the acid
tolerance of internalized and attached cells and iii) to monitor the transcriptional changes
regarding stress (cadB, proV) and virulence/ secretion system- T3SS associated genes (hilA,
prgH, invA, avrA, ssrB), associated with the aforementioned two cell types.
Spinach, lettuce, green amaranth, arugula and endive were inoculated by immersion (7
log CFU/mL), individually, with Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium and S. Infantis and
stored at 5oC and 20oC for 2h and 48h (n=6). Population of total, attached (swab method) and
internalized (after surface decontamination with 1% w/v AgNO 3 ) Salmonella, as well as their
survival against pH 2.7 (HCl) were assessed. Transcriptional changes were determined using
quantitative Real Time-PCR (n=3), while 16SrRNA served as a reference gene.
Spinach and endive allowed the highest (P<0.05) internalization of the target organism,
while attached and internalized Salmonella, 2 h after inoculation, reached 3.6-4.8 and 3.2-5.0 log
CFU/g. Storage of vegetables for 48h at 20oC increased the recovery of attached and internalized
Salmonella by 1-2 log CFU/g, though it is unknown whether this derives from growth and/or
spreading by swarming, swimming, or additional colonization. However, habituation of
Salmonella at 20oC induced the transcription (10-100 folds) of T3SS-related genes. Inter-serovar
variation regarding the internalization ability was evident (0.5-1.0 log CFU/g) only at
refrigeration temperature. Regarding acid tolerance response, attached cells exhibited higher
survival rates against low pH than the internalized ones. Acid sensitization of Salmonella was a
result of habituation at 5oC, while habituation at 20oC on lettuce and amaranth induced acid
tolerance of internalized cells, manifested by 1.0 log CFU/g survival after 60 min at pH 2.7.
Our findings reveal physiology aspects of Salmonella colonizing leafy vegetables and
therefore could be supportive material in quantitative risk assessment of pathogens in fresh
produce sector.
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Παραγωγή, καθαρισμός και βιοχημικός χαρακτηρισμός μιας ξυλανάσης και μιας βξυλοσιδάσης από το μύκητα Paecilomyces variotii
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Η ημικυτταρίνη ξυλάνη είναι ένα διακλαδισμένο, άμορφο πολυμερές, αποτελούμενο από
έναν κύριο σκελετό μονομερών ξυλόζης, στον οποίο προσδένονται πλευρικά όξινοι και
αρωματικοί υποκαταστάτες. Η αποικοδόμησή της απαιτεί τη συνδυαστική δράση αρκετών
ενζύμων, με κύρια τις ενδο-ξυλανάσες (EC 3.2.1.8) και β-ξυλοσιδάσες (EC 3.2.1.37), καθώς
υδρολύουν τους β-1,4-γλυκοσιδικούς δεσμούς μεταξύ των μονομερών της ξυλάνης και της
ξυλοβιόζης, αντίστοιχα. Η παρούσα εργασία περιγράφει την αριστοποίηση της παραγωγής
και τον ακόλουθο καθαρισμό και βιοχημικό χαρακτηρισμό μιας ενδο-ξυλανάσης και μιας βξυλοσιδάσης από το εξωκυττάριο διάλυμα ενός ενδημικού στελέχους Paecillomyces variotii
(ATHUM 8891). Το στέλεχος αυτό παρουσιάζει προτίμηση στις ημικυτταρινικές πεντόζες
κατά την αναερόβια ανάπτυξη του. Εξετάσαμε την επίδραση του pH της θερμοκρασίας και
της συγκέντρωσης του υποστρώματος (στερεό υπόλειμμα ζυθοποιίας) στην ενζυμική
παραγωγή. Ύστερα από ανάπτυξη του οργανισμού σε αυτές τις αριστοποιημένες συνθήκες,
έγινε δυνατή η απομόνωση των δύο ενζύμων από τα υπερκείμενα των καλλιεργειών. Τα
ένζυμα απομονώθηκαν μέσω συνδυασμού ανιοντοαλλακτικής και κατιοντοανταλλακτικής
χρωματογραφίας καθώς και χρωματογραφίας μοριακής διήθησης. Κατά το βιοχημικό
χαρακτηρισμό, η ξυλανάση και η β-ξυλοσιδάση εμφάνισαν όξινα άριστα pH (μεταξύ 3 και 4)
και υψηλά θερμοκρασιακά άριστα (μεταξύ 65 και 75 °C). Επιπλέον, παρουσίασαν υψηλή
σταθερότητα έως και τους 70 °C καθώς και σε χαμηλές τιμές pH (έως και pH 2). Αυτές οι
ιδιότητες καθιστούν τα δύο ένζυμα αξιοποιήσιμα σε ενζυμικά κοκτέιλ για εφαρμογές
βιοδιύλησης.
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Production, purification and biochemical characterization of a xylanase and a βxylosidase from the fungus Paecilomyces variotii
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dhatzini@biol.uoa.gr
Hemicellulose is the second most abundant renewable carbohydrate source. It is a branched
amorphous polymer composed of a xylan back-bone with acidic and aromatic side residues.
Its degradation requires the combined action of several enzymes. Among them, endoxylanases (EC 3.2.1.8) and β-xylosidases (EC 3.2.1.37) play central role by hydrolyzing the
β-1,4-glycosidic bonds between xylose monomers in xylan and xylobiose, respectively. The
present work describes the optimization of production and the subsequent purification and
biochemical characterization of an endo-xylanase and a β-xylosidase from the extracellular
medium of an indigenous Paecillomyces variotii isolate (ATHUM 8891). Recent studies in
our lab have revealed that this strain shows a preference for growth and fermentation on
hemicellulosic pentoses. Initially, we examined the effect of culture pH, temperature and
substrate concentration (brewers spent grain) on enzyme production. The two enzymes were
isolated from the supernatant of cultures grown under the optimum set of the above
parameters. Through a combination of anion, cation and gel filtration chromatography the
enzymes were isolated to electrophoretic homogeneity. Regarding their biochemical
characterization; both xylanase and β-xylosidase have acidic pH optima (between 3 and 4)
and high temperature optima (between 65 and 75 °C). In addition, they are stable up to 70 °C
while they show a remarkable stability at low pH values (up to pH 2). These properties render
both enzymes valuable components of enzyme cocktails for certain biorefinery applications.
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Αξιολόγηση γενετικού υλικού καλαμποκιού ως προς την ανθεκτικότητα του
στους μύκητες Fusarium verticillioides και Fusarium proliferatum
και στην παραγωγή φουμονισινών
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Οι μύκητες Fusarium proliferatum και Fusarium verticillioides προκαλούν σήψεις
σπαδίκων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου, ενώ παράλληλα παράγουν φουμονισίνες,
μυκοτοξίνες με καρκινογόνο δράση και ιδιαιτέρως επιβλαβείς για την άνθρωπο και τα ζώα. Η
εξέλιξη της μόλυνσης από τα διάφορα είδη Fusarium spp. και η παραγωγή φουμονισινών
ξεκινά όταν οι σπόροι του καλαμποκιού βρίσκονται στην φυσιολογική τους ωρίμανση και
αυξάνεται μέχρι το στάδιο της συγκομιδής. Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπος
αντιμετώπισης των μυκήτων αυτών και μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων των
φουμονισινών είναι η καλλιέργεια ανθεκτικών υβριδίων. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης
ήταν να χαρακτηρισθούν σε επίπεδο είδους διάφορα στελέχη Fusarium, τα οποία
απομονώθηκαν από φυτά καλαμποκιού στην Ελλάδα και να γίνει αξιολόγηση μιας σειράς
υβριδίων καλαμποκιού, μετά από μόλυνση τους με μίγμα τεσσάρων διαφορετικών στελεχών
των μυκήτων F. proliferatum και F. vertillioides. Στόχος ήταν να συλλεχθούν στοιχεία που
αφορούν τις επιπτώσεις της ασθένειας, τη σοβαρότητα της καθώς και την παραγωγή
φουμονισινών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των
συμπτωμάτων που προκαλούνται από μόλυνση με Fusarium και της συγκέντρωσης
φουμονισινών. Πειράματα in vitro, σε σπόρους καλαμποκιού έδειξαν σημαντική μείωση
συμπτωμάτων σε μερικά υβρίδια, καθώς και μείωση παραγωγής κονιδίων και φουμονισινών
μετά από μόλυνση με μίγμα τεσσάρων διαφορετικών στελεχών Fusarium. Τα υβρίδια που
έδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα αξιολογήθηκαν περαιτέρω σε πειράματα αγρού. Θα
ακολουθήσουν έρευνες σε μοριακό επίπεδο για να διερευνηθεί αν τα γονίδια που εμπλέκονται
στην άμυνα του φυτού επάγονται στα πιο ανθεκτικά υβρίδια. Η ορθότερη κατανόηση των
μηχανισμών άμυνας θα διευκόλυνε την εφαρμογή των κλασικών μεθόδων γεωργίας, μέσω
ανάπτυξης καλλιεργειών ανθεκτικού γενετικού υλικού και θα μπορούσε να οδηγήσει στη
μείωση της παραγωγής φουμονισινών στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.
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Evaluation of maize germplasm for resistance to the mycotoxigenic fungi
Fusarium proliferatum - Fusarium verticillioides and the producing fumonisins
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Fusarium verticillioides and Fusarium proliferatum cause ear and grain rots and
produce the carcinogenic mycotoxins fumonisins in maize that are very harmful to human and
animal health. Fusarium infection and fumonisin contamination occur as maize kernels reach
to physiological maturity, and increase during the season up to the average harvest date. A
major strategy to control these pathogens and to reduce the detrimental effects of fumonisins
is breeding of less susceptible plant genotypes. The objectives of the current study were to
characterize at species level different Fusarium species isolated form maize plants in Greece
and to evaluate a number of hybrid lines after infection with a mixture of four different
F. verticillioides and F. proliferatum strains. The goal was to collect data on disease incidence
and severity and fumonisin production and if there is a positive association between visible
symptoms caused by Fusarium infection and mycotoxin concentration. In in vitro
experiments of corn kernels infections, a number of hybrids showed a significant reduction in
symptom development and in conidia and fumonisins production by the mixture of the four
different Fusarium strains. The hybrids that showed significant resistance are currently
evaluated in field trials and at molecular level to investigate if genes involved in plant
defenses are activated. A better understanding of the resistance mechanisms would facilitate
the implementation of strategic agriculture to breeding of resistant germplasm and to
contribute to reduction of ear rot and production of fumonisins in maize.
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Ο ρόλος του ρυθμιστικού γονιδίου του δευτερογενούς μεταβολισμού AcLaeA
στη φυσιολογία, παθογένεια και παραγωγή ωχρατοξίνης
στο μυκοτοξικογόνο μύκητα Aspergillus carbonarius
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Ο μύκητας Aspergillus carbonarius είναι ένας από τους κύριους μύκητες που
προκαλούν την ασθένεια της όξινης σήψης στην καλλιέργεια της αμπέλου και παράλληλα
παράγει μια μυκοτοξίνη, την ωχρατοξίνη Α η οποία έχει καρκινογόνο δράση. Μέχρι σήμερα,
ο μηχανισμός ρύθμισης της βιοσύνθεσης της ΟΤΑ από το μύκητα A. carbonarius παραμένει
σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι σε διάφορους μύκητες
υπάρχει ένας γενικός ρυθμιστής του δευτερογενούς μεταβολισμού, το γονίδιο laeA, το οποίο
κωδικοποιεί μια πυρηνική μεθυλτρανσφεράση. Η πρωτεΐνη LaeA είναι απαραίτητη για την
παραγωγή μυκοτοξινών, αντιβιοτικών και μυκηλιακών χρωστικών σε διάφορους μύκητες.
BLAST ανάλυση του γονιδιώματος του μύκητα A. carbonarius με το γονίδιο laeA του
μύκητα A. nidulans οδήγησε στην εύρεση ενός ομόλογου γονιδίου, το οποίο ονομάστηκε
AcLaeA. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του ρυθμιστικού γονιδίου του
δευτερογενούς μεταβολισμού AcLaeA στη φυσιολογία, μολυσματικότητα και παραγωγή
ΟΤΑ, μέσω της διαγραφής του από το γονιδίωμα του άγριου στελέχους του μύκητα A.
carbonarius 5010. Το γονίδιο AcLaeA διαγράφηκε επιτυχώς από το γονιδίωμα του Α.
carbonarius, με γονιδιακή αντικατάστασή του από την κασέτα της γενετισίνης, μέσω
μετασχηματισμού του μύκητα με το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens. Τα στοιχεία που
προέκυψαν από την αξιολόγηση των μεταλλαγμένων στελεχών ως προς α) τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά σε διάφορα θρεπτικά υποστρώματα, β) τα πειράματα παθογένειας σε λευκές
και ερυθρές ποικιλίες σταφυλιού και γ) την παραγωγή ΟΤΑ, έδειξαν ότι τα ΔAcLaeA
στελέχη έχουν μειωμένη ανάπτυξη και σχεδόν μηδενική παραγωγή τοξίνης, ενώ επίσης
παρουσίασαν μειωμένη μολυσματικότητα, με 40-50% μείωση παραγωγής κονιδίων σε τρεις
διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιού. Πειράματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, στοχεύουν σε
περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του ρυθμιστικού γονιδίου AcLaeA στον δευτερογενή
μεταβολισμό του μύκητα Α. carbonarius σε μεταγραφικό και μεταβολομικό επίπεδο. Η
μελέτη του ρυθμιστικού γονιδίου AcLaeA μπορεί να συνεισφέρει σε μια ευρύτερη κατανόηση
του ρόλου των δευτερογενών μεταβολιτών που παράγονται κατά την διάρκεια
αλληλεπιδράσεων του Α. carbonarius με τα σταφύλια.
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Aspergillus carbonarius is considered one of the main fungi responsible for the sour rot
in grapes and for the production of the carcinogenic mycotoxin ochratoxin A. The regulatory
mechanisms of OTA production by A. carbonarius remain still largely unknown. In A.
nidulans the global regulator of secondary metabolism laeA encodes a nuclear
methyltransferase protein that is required for the expression of secondary metabolite genes
while its presence is considered indispensable for mycotoxin, antibiotic and mycelial pigment
biosynthesis. BLAST analysis of the genome of A. carbonarius with the laeA gene of A.
nidulans resulted in the presence of an orthologous gene named AclaeA. The goal of this
study was to investigate the role of the regulatory gene AclaeA in physiology, virulence and
ochratoxin A production by deleting this gene from the genome of the wild type A.
carbonarius strain 5010. AclaeA was deleted by targeted gene replacement using
Agrobacterium tumefaciens mediated transformation. The evaluation data on morphological
characteristics, virulence experiments in red and white grape varieties and ochratoxin A
analysis of ΔAclaeA mutants showed that ΔAclaeA strains were defective in growth and in
OTA production and were less virulent producing 40-50% less conidia in three different
cultivars of grape berries. Current studies are focused on the global regulatory role of AclaeA
in secondary metabolism of A. carbonarius at transcriptional and metabolomics level. The
study of the regulatory gene AclaeA can contribute to a broader understanding of the role of
secondary metabolites during the A. carbonarius – grapes interactions.
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Η επίδραση του αζώτου και του φωσφόρου στην παραγωγή βιοκαυσίµων και
δυτερογενών προϊόντων του µικροφύκους Chlorella marina
Ιωαννιδης M.Ι1, Οµήρου Μ1., Χαραλάµπους Π2., Πολυκάρπου Π1., Τζοβενής Ι2
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, Κύπρος
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας
Η υψηλή παραγωγικότητα των µικροφυκών σε σχέση µε την επιφάνεια του εδάφους που
εκµεταλλεύονται σε λιπαρά οξέα καθώς και η αειφορία της χρήσης του θαλασσινού νερού
καθιστά τα θαλάσσια µικροφύκη ως µια εναλλακτική πηγή παραγωγή βιοκαυσίµων στα
πλαίσια της αειφορίας των πόρων. Παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για τη βιώσιµη
παραγωγή βιοκαυσίµων είναι η διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων καθώς και η
θερµοκρασία. Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η χρήση ανακυκλωµένου νερού ως
έναλλακτικό θρεπτικό µέσο για την ανάπτυξη µικροφυκών και κυανοβακτηρίων γλυκού
νερού. Το ανακυκλωµένο νερό χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις Ν και Ρ και οι
µικροοργανισµοί αυτοί µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση της συγκέντρωσης τους σε
αυτά. Ωστόσο η ανταπόκριση των θαλάσσιων µικροφυκών στην παρουσία ανακυκλωµένου
νερού δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της
επίδρασης της συγκέντρωσης του αζώτου και του φωσφόρου (εξωµοιώνοντας τα επίπεδα του
ανακυκλωµένου νερού) στη συγκέντρωση των λιπαρών οξέων και των χρωστικών της
χλωροφύλλης και των καροτενοειδών του είδους Chlorella marina σε τρεις διαφορετικές
θερµοκρασίες. Εξετάστηκαν επίσης η παραγωγικότητα του είδους σε βιοµάζα και ολικά λίπη.
Για την επίτευξη των στόχων εφαρµόστηκαν τρια επίπεδα θερµοκρασίας για την εξοµοίωση
των εποχών του χειµώνα, της άνοιξης/φθινόπωρο και του καλοκαιριού. Οι θερµοκρασίες
καθορίστηκαν σύµφωνα µε τις µέσες τιµές της κάθε εποχής βάση τα στοιχεία της
Μετεωρολογικής υπηρεσίας τη Κυπριακής Δηµοκρατίας. Σε κάθε επίπεδο θερµοκρασίας
εφαρµόστηκαν 3 διαφορετικά επίπεδα θρέψης: 1) θρεπτικό διάλυµα Walne (Control) 2)
διπλασιασµός των επιπέδων Ν στο θρεπτικό διάλυµα Walne (2xN) και 3) διπλασιασµός των
επιπέδων Ρ στο θρεπτικό διάλυµα Walne (2xP). Οι διάφορες µεταχειρίσεις είχαν σηµαντική
επίδραση στις παραµέτρους που εξετάστηκαν. Ο ρυθµός ανάπτυξης του µικροφύκους και η
παραγωγή βιοµάζας αυξήθηκε όταν αυξήθηκε το Ν και µειώθηκε σηµαντικά κατά τη µείωση
της θερµοκρασίας. Η αύξηση του Ν είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των
χρωστικών της χλωροφύλλης και των καροτενοειδών ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία. Η
συγκέντρωση των λιπαρών οξέων διαφοροποιήθηκε επίσης σηµαντικά σε σχέση µε τη
θερµοκρασία και τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων. Μείωση της θερµοκρασίας είχε ως
αποτέλεσµα την µείωση της συγκέντρωσης των κορεσµένων λιπαρών οξέων και ειδικότερα
του C16:1 ενώ η συγκέντρωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων παρουσίασε αύξηση.
Μείωση της συγκέντρωσης των λιπαρων παρατηρήθηκε επίσης στις µεταχειρίσεις όπου
αυξήθηκε η συγκέντρωση του Ν. Αύξηση της συγκέντρωσης του P δεν είχε καµιά επίδραση
στις παραµέτρους που µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία.
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The high lipid productivity of microalgae and the sustainability of seawater usage as a growth
medium pose marine microalgae as an alternative source of biofuel production. Factors that
are detrimental for a viable and sustainable biodiesel production are nutrients availability and
temperature in terms of energy consumption. Lately wastewater effluents have been proposed
as an alternative and cheap source of nutrients. Increased N and P levels characterize
wastewater effluents and several studies reported that fresh water microalgae and
cyanobacteria could be used to utilize the excess levels of these nutrients. Available
information regarding these issues are scarce and research is needed in order to better
understand the response of marine species in wastewater presence. The aim of the current
study was to explore the effect of increased N and P levels simulating wastewater nutrient
levels - on the growth characteristics of Chlorella marina, as well as the accumulation of fatty
acids and pigments (chlorophyll and carotenoids) at three different temperature regimes to
simulate seasonal variation. In a complete randomized design, at each temperature level we
employed three different nutritional schemes: 1) nutrient solution Walne (Control) 2) double
N levels in Walne medium (2xN) and 3) double levels P in Walne medium (2xP). The
FM1000 photo-bioreactor was used and each treatment was repeated twice and the
experiment was repeated in triplicates. Both temperature and nutrient level had a significant
effect on the examined parameters. Biomass productivity of Chlorella marina increased in
2xN growth medium and significantly reduced by temperature reduction. On the contrary,
increase N (2xN treatment) resulted in a considerable increase of the chlorophyll and
carotenoid irrespectively temperature level. Reduction of temperature resulted in a significant
reduction of saturated fatty acids and in particular C16:1 content while, a substantial increase
of the unsaturated fatty acids was noticed. Similarly, a significant reduction of total lipids was
noticed in 2xN treatments. The increase of P concentration in the growth medium had no
effect on the parameters examined in the current study. This study was financially supported
by ENPI-MED in the framework of the project “Production of biodiesel from algae in
selected Mediterranean countries, MED-ALGAE”
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Βιοτέχνη: Μια προσέγγιση στις προκλήσεις και τους προβληματισμούς
Καλλιμάνης Α.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Keywords: Bioart, bacteria, posthuman
Προς τα τέλη του 20ου αιώνα εμφανίζεται μία μορφή τέχνης η οποία κάνει εφαρμογή
των τεχνολογικών καινοτομιών της Βιολογίας, η Βιοτέχνη (Bioart). Η βιοτέχνη ορίζεται ως
μια καλλιτεχνική πρακτική όπου οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ζωντανούς ιστούς, βακτήρια,
ζωντανούς οργανισμούς ή διεργασίες των έμβιων όντων και πολλά έργα κατασκευάζονται σε
ερευνητικά εργαστήρια με εφαρμογή τεχνολογίας γενετικής μηχανικής, ιστοκαλλιέργειας και
κλωνοποίησης. Αναφέρεται το έργο της Anna Dumitriu, η οποία χρησιμοποιεί βακτήρια ως
συσκευές επικοινωνίας, τα οποία αλλάζουν χρώμα όταν ανταλλάξουν μηνύματα μεταξύ τους.
Ως εικαστικό αποτέλεσμα της Βιοτέχνης ορίζεται τόσο η «απεικόνιση» της σύγχρονης
ιατρικής και βιολογικής έρευνας όσο και η κριτική και η διαφωνία σχετικά με το χαρακτήρα
των επιστημών της ζωής σήμερα. Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πρακτικών
περιγράφεται περισσότερο ως πείραμα εν εξελίξει, παρά ως μιμητικό ή παραστατικό. Στην
εποχή μας, το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της Αναγέννησης σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος
αποτελεί μια παγκόσμια σταθερά που διακρίνεται από αυτονομία, λογική, ελεύθερη θέληση
και ενότητα, αμφισβητείται σοβαρά. Ο μετα-άνθρωπος για τους κριτικούς θεωρίας, έχει μια
αναδυόμενη οντολογία, παρά μία σταθερή η οποία προκύπτει από την ενσωμάτωση
διαφορετικών ταυτοτήτων και την κατανόηση του κόσμου κάτω από διαφορετικές
προοπτικές. Σύμφωνα με την κριτικό μεταμοντέρνας λογοτεχνίας Κ. Hayles ο όρος
«άνθρωπος» συνδέεται με τον φιλελεύθερο ανθρωπισμό με επίκεντρο την ελευθερία του
ατόμου, ενώ ο όρος μετα-άνθρωπος εννοείται ως η συνύπαρξη και η συμβίωση με έξυπνες
μηχανές. Κεντρική θέση στην βιοτέχνη κατέχουν εδώ έννοιες όπως συμβίωση στον ίδιο
ξενιστή, επανασχεδιασμός του σώματος, τα υβρίδια όπως και η εκμετάλλευση της
επιστημονικής έρευνας για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Από την άλλη σκοπιά, η συντήρηση
της φοβίας για την βιοτεχνολογία αποτελεί κεντρικό στόχο, ως ένα πεδίο οικείο μόνο στους
επιστήμονες με διαμεσολαβητή κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη συζήτηση για τα
αποτελέσματα της έρευνας το κοινό δεν συμμετέχει μαζικά λόγω έλλειψης κατανόησης της
φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται και των διαδικασιών που εμπλέκονται. Επιπλέον
σκοπός της βιοτέχνης είναι η ανάδυση της αμφιβολίας για την πραγματική φύση της
επιστήμης και την αντικειμενικότητα της. Προχωρώντας τη σκέψη αυτή ένα στάδιο πιο πέρα,
τίθεται το θέμα αν πρόκειται για επιστήμη ή γενικευμένη τεχνοκρατικοποίηση, στο βαθμό
που η πρώτη έχει χάσει την αυτονομία της (τεχνοεπιστήμη). Μία από τις κύριες προκλήσεις
για την Βιοτέχνη σήμερα είναι αν θα μπορέσει να αρθρώσει εναλλακτικό λόγο στην
κερδοσκοπική χρήση της νέας τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Υπάρχουν,
από ότι φαίνεται, πολλαπλές και συνθετικές διεργασίες που τοποθετούνται στον αντίποδα του
κατακερματισμού προς όφελος μιας ολιστικής προσέγγισης των πραγμάτων.
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Bioart: an approach to the challenges and the considerations
Kallimanis A.
University of Ioannina, Ioannina, Greece
Keywords: Bioart, bacteria, posthuman

At the end of the 20th century a new form of art appeared, characterized as Bioart,
which made use of the technical advances of biology. Bioart is defined as an artistic practice
where artists use living tissues, bacteria, living organisms or biological processes and many
art works are constructed in laboratories using techniques such as genetic engineering,
tissue/bacteria cultures and cloning. For example, Anna Dumitriu works with bacteria as
communicating devices whose colour changes when they receive messages from one another.
The art form is defined on one hand, as the demonstration of the contemporary medical and
biological research results, and on the other hand as the controversy and criticism on the
character of life science today. The outcome of the above mentioned practices is described as
an ongoing experiment rather than mimetic or representative. In our era, the anthropocentric
model of the renascence according to which human is considered a universal constant
characterized by autonomy, logic, free will and unity, is put under question. According to
critical theory, post human has an emerging ontology which is formed by the integration of
different identities and understanding of cosmos under different perspectives. According to
Hayles, while the term “human” is combined with the liberal humanitarianism focusing on
personal freedom, the term “post-human” means co-existence and symbiosis with intelligent
machines. Bioart is dominated by concepts such as symbiosis in the same host, body redesignation, hybrids and scientific research exploitation for profitable reasons. On the other
hand, artists are trying to keep people on alert about biotechnology, since the impacts are only
known to the experts on the field and communicated to the public through the mass media.
People are not participating on the argument about biotechnology because of lack of
understanding about the nature of the materials and the processes that are involved. In
addition, Bioart puts the question on the nature of science and its subjectivity. Taking this
thought one step further, it puts the questions whether it is science or technocratization, in the
extend that the first has lost its autonomy (technoscience). In conclusion, one of the main
challenges of Bioart today, is its ability to put the unreasonable use of the new technology
into question and shed light to the impacts on the environment. It seems that there are
multiple and combinational procedures that put themselves on the opposite of fragmentation,
in favor of an holistic point of view.
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ABSTRACT
Τα ακυλιωμένα σάκχαρα παρουσιάζουν μεγάλη εμπορική σημασία, καθώς μπορούν να βρουν
εφαρμογή ως γλυκαντικά χαμηλής θερμιδικής αξίας και βιο-επιφανειοδραστικές ουσίες στις
βιομηχανίες βιοϊατρικής, τροφίμων, φαρμάκων, απορρυπαντικών και καλλυντικών. Πρόσφατα,
ορισμένα από τα ακυλιωμένα σάκχαρα έχουν δείξει πιθανή αντιβιοτική και αντικαρκινική δράση,
ενώ αναστέλλουν την ανάπτυξη των φυτών. Λόγω αυτών των εφαρμογών, η ακυλίωση των
σακχάρων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και ελκύει την επιστημονική κοινότητα που έχει
στρέψει την προσοχή της σε ενζυμικές διαδικασίες που είναι περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον, ενώ παρουσιάζουν τοποεκλεκτικότητα σε σχέση με την κλασική χημική σύνθεση. Οι
εστεράσες του οξικού οξέος ενδείκνυνται για αυτές τις δράσεις, καθώς ανήκουν στα δευτερεύοντα
υδρολυτικά ένζυμα που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση των πολυσακχαριτών των κυτταρικών
τοιχωμάτων των φυτών. Συγκεκριμένα, δρουν υδρολύοντας τον εστερικό δεσμό μεταξύ των
ακετυλομάδων (πλευρικοί υποκαταστάτες στους πολυσακχαρίτες του κυτταρικού τοιχώματος) και
των πολυσακχαριτών, όπως η γλυκομαννάνη. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι τα ένζυμα αυτά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πραγματοποίηση της αντίστροφης δράσης, δηλαδή την
επίτευξη αντιδράσεων εστεροποίησης ή μετεστεροποίησης υπό ορισμένες συνθήκες. Το γεγονός
αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα ενζυμικής ακυλίωσης μονο-, δι- και
πολυσακχαριτών με χρήση της εστεράσης του οξικού οξέος της γλυκομαννάνης του σαπροφυτικού
βακτηρίου Clostridium thermocellum (CtCE2). Οι μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που
χρησιμοποιήθηκαν είναι οι D-γλυκόζη, D-γαλακτόζη, D-μαννόζη, D-ξυλόζη και L-αραβινόζη, Dκελλοβιόζη και 2α-μαννοβιόζη. Ως δότες της ακυλομάδας χρησιμοποιήθηκαν οι βινυλεστέρες
οξικού, προπιονικού, βουτυρικού, δεκανοϊκού, λαυρικού και κιναμικού οξέος. Αρχικά η παρουσία
των ακυλιωμένων προϊόντων εξετάστηκε με TLC. Στη συνέχεια η ποσοτική ανάλυση των
ακυλιωμένων μονο- και δισακχαριτών έγινε με HPLC, ενώ η ταυτοποίηση των ακυλιωμένων έγινε
με φασματοσκοπία μάζας παγίδευσης ιόντων (ion trap). Από τους μονοσακχαρίτες, οι D-γλυκόζη,
D-γαλακτόζη, D-μαννόζη ακυλιώθηκαν με διαφορετική προτίμηση σε κάθε βινυλεστέρα, ενώ οι
D-ξυλόζη και L-αραβινόζη δεν ακυλιώθηκαν. Η D-γλυκόζη παρουσίασε μέγιστες αποδόσεις 80,
63, 19 %, η D-γαλακτόζη 27, 13, 11 % και η D-μαννόζη 65, 41 και 13 % για τους βινυλεστέρες
του οξικού, του προπιονικού και του βουτυρικού, αντίστοιχα. Ομοίως, η D-κελλοβιόζη έδειξε
προτίμηση στον οξικό, προπιονικό και βουτυρικό βινυλεστέρα με αποδόσεις 81, 32 και 32 %, ενώ
στη 2α-μαννοβιόζη εφαρμόστηκε μόνο ακετυλίωση με απόδοση 14 %. Επίσης, ενδεικτικά η
προπυλιωμένη και βουτυλιωμένη γλυκόζη απομονώθηκε με χρήση στήλης silica και
ταυτοποιήθηκε με φασματομετρία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Η1-NMR. Τέλος,
μελετήθηκε και διαπιστώθηκε η δυνατότητα ενζυμικής ακετυλίωσης, προπυλίωσης και
βουτυλίωσης των πολυσακχαριτών γαλακτομαννάνη, β-γλυκάνη, λιχενάνη και κυτταρίνη CMC, η
ανάλυση των οποίων έγινε με FT-IR και HPLC.
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ABSTACT
Acylated sugars present great commercial significance due to the fact that they can be used in
several applications such as low calory sweetenings and biosurfactants in biomedicine, foods,
detergents and cosmetics industry. Recently some of the acylated sugars have presented possible
antibiotic and anti-tumor activity, while they can also inhibit plant growth. Taking all these into
consideration the scientific community has turned into the search of enzymatic procedures for
acylated sugar production because of their environmentally friendly character and their
regioselectivity as opposed to chemical synthesis. Acetic acid esterases are suitable for acylations
as their role in nature is the degradation of polysaccharides of the plant cellular walls. Particularly,
these esterases hydrolyse the ester bond between acetyl groups and polysaccharides, such as
glucomannan. Nevertheless, these enzymes can perform in a reverse way, achieving esterification
or transesterification reactions under certain conditions, a fact that draws scientific attention the
last decades.
In the present work, the potential of hydrolysis of mono-, di- and polysaccharides is examined,
using the acetyl esterase of glucomannan from bacterium Clostridium thermocellum (CtCE2). The
mono- and disaccharides tested were D-glucose, D-galactose, D-mannose, D-xylose, L-arabinose,
D-cellobiose and 2a-mannobiose. As acyl donors the following vinyl esters were used: vinyl
acetate, vinyl propionate, vinyl butyrate, vinyl decanoate, vinyl laurate and vinyl cinnamate.
Initially, the presence of acylated products was tested with TLC. Furthermore, HPLC analysis
followed while all compounds were isolated and identified with ion-trap mass spectroscopy. Dglucose, D-galactose and D-mannose were successfully acylated, relulting in diferrent yields for
each vinyl ester, while D-xylose, L-arabinose were not modified. D-glucose performed maximum
yields 80, 63, 19 %, D-galactose 27, 13, 11 % and D-mannose 65, 41, 13 % for vinyl acetate,
propionate and butyrate. Similarly, D-cellobiose showed preference in vinyl acetate, propionate
and butyrate with yields 81, 32 και 32 %, while on 2a-mannobiose only acetylation was tested with
final yield 14 %. Furthermore, the propylated and butyrated glucose was isolated with silica
column and identified with Η1-NMR. Finally, the enzymatic acetylation, propylation and butylation
of certain polysaccharides, such as galactomannan, β-glucan, lichenan and cellulose CMC was
achieved and identified with FT-IR and HPLC.
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Στα έντομα συναντάμε ένα μεγάλο αριθμό βακτηρίων τα οποία έχουν μία εξαιρετικά υψηλή
ποικιλία επιδράσεων που οδηγούν σε υποχρεωτική ή δευτερεύουσα συμβίωση, η οποία μπορεί
να κυμαίνεται μεταξύ παρασιτισμού και αμοιβαιότητας. Τα συμβιωτικά βακτήρια,
προκειμένου να διατηρηθούν, έχει αναφερθεί ότι επηρεάζουν τη βιολογία των εντόμων
ξενιστών επιδρώντας στην επιβίωση και στη γονιμότητά τους, στον τρόπο χρήσης του φυτού
ξενιστή τους, στην αναπαραγωγή τους, στην ανθεκτικότητά τους σε εντομοκτόνα και στην
ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε διάφορους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες.
Οι αλευρώδεις Bemisia tabaci και Trialeurodes vaporariorum έχουν αναπτύξει συμβιωτικές
σχέσεις με διάφορα βακτηριακά είδη. Οκτώ συμβιωτικά βακτήρια με διαφορετικές λειτουργίες
και ενδείξεις για συγκεκριμένη διανομή και διαφοροποίησή τους μεταξύ ειδών εντόμων και
γενετικών ομάδων, έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα από προηγούμενες μελέτες (Portiera,
Wolbachia, Hamiltonella, Rickettsia, Cardinium, Arsenophonus, Fritschea και
Hemipteriphilus).
Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιήσαμε τεχνολογίες αλληλούχισης 454 και Illumina σε
δεκατέσσερις φυσικούς πληθυσμούς από διάφορες περιοχές του κόσμου των δύο
προαναφερθέντων ειδών αλευρωδών, έχοντας ως σκοπό να χαρακτηρίσουμε τη σύνθεση της
ολικής βακτηριακής ποικιλότητας και να ανακαλύψουμε τυχόν πιθανή φυλογενετική συμφωνία
μεταξύ των προσδιορισθέντων συμβιωτικών με τις διάφορες γενετικές ομάδες και τα
διαφορετικά είδη εντόμων. Συνολικά, 12 δείγματα του B. tabaci που ανήκαν είτε στο Middle
East-Asia Minor 1 ή στο Africa / Middle East / Asia Minor σύμπλεγμα και δύο δείγματα του
T. vaporariorum από έξι διαφορετικούς πληθυσμούς του είδους, εξετάστηκαν.
Από τις 1,040,836 αλληλουχίες που προέκυψαν, τα γ πρωτεοβακτήρια φαίνεται να είναι η
επικρατέστερη ομάδα σε όλα τα εξεταζόμενα δείγματα, με εύρος 62-95%. Η ποικιλότητα είναι
σχετικά χαμηλή αλλά υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ειδών
αλευρωδών που εξετάστηκαν. Το μοτίβο συσχέτισης μεταξύ των γενετικών ομάδων του B.
tabaci και του προφίλ των ενδοσυμβιωτικών κοινοτήτων, είναι ξεκάθαρο με εξαίρεση δύο
πληθυσμούς. Η πιθανή ισορροπία σύνδεσης μεταξύ συγκεκριμένων συνδυασμών βακτηρίων
και του μιτοχονδριακού DNA αναλύεται περαιτέρω.

Λέξεις Κλειδιά: Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, συμβιωτικά βακτήρια

134

Study of the bacterial diversity of two whitefly species using Next Generation Sequencing

Kapantaidaki E. D.1,2,3, Tsagkarakou A.3, Zchori-Fein E.4, Mozes-Daube N.4, Tsiamis G.2,
Bourtzis K.2,5
1

Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Institute,
Kifissia, 14561, Athens, Greece
2
Department of Environmental and Natural Resources, University of Patras, 30100, Agrinio,
Greece
3
Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, Institute for Olive Trees, Subtropical
Crops and Viticulture, Hellenic Agricultural Organization “Demeter", 71003, Heraklion,
Greece
4
Department of Entomology, Agricultural Research Organization, Newe Ya’ar Research
Center, Ramat Yishay, Israel
5
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food
and Agriculture, Vienna, Austria
A diverse array of bacterial species is widespread in insects and has a tremendous variety of
impacts which engage in obligatory or facultative symbioses, ranging from parasitism to
mutualism. In order to promote their own persistence, bacterial symbionts have been reported
to effect host biology on aspects of survival or fecundity, host plant utilization, reproduction,
insecticide resistance, and the ability to cope with environmental factors.
The whiteflies Bemisia tabaci species complex and Trialeurodes vaporariorum, have
established symbiotic associations with diverse bacterial species. Eight symbionts with
different functions and indications for nonrandom distribution and differentiation among
species and genetic groups, have been reported so far from previous studies (Portiera,
Wolbachia, Hamiltonella, Rickettsia, Cardinium, Arsenophonus, Fritschea and
Hemipteriphilus).
In order to characterize the composition of the whole bacterial community and reveal any
possible phylogenetic congruence between the explored symbionts with the different genetic
groups and species, we used 454 and Illumina amplicon sequencing technologies in fourteen
worldwide field populations of the two aforementioned whiteflies. Altogether, 12 B. tabaci
samples belonging to either Middle East-Asia Minor 1 or Africa / Middle East / Asia Minor
complexes, and two T. vaporariorum samples from six different populations of the species,
were examined.
From the 1,040,836 sequences that were obtained, the Gammaproteobacteria seem to be the
most dominant group in all tested samples, with a range of 62-95 %. The diversity is rather low,
but there is a statistically significant difference between the two whitefly species that were
examined. The pattern of association between the genetic groups of B. tabaci and the profile of
the endosymbiotic communities, is very clear apart from two populations. Possible linkage
equilibrium between specific combinations of symbionts and mtDNA is further discussed.
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Μικροβιακοί Πόροι - ένας βιολογικός θησαυρός για ενίσχυση της καινοτομίας
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Οι μικροοργανισμοί αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα των βιολογικών πόρων. Τα διαφορετικά
οικοσυστήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη κυριαρχούνται και υποστηρίζονται από τον αθέατο,
απρόβλεπτο και εκπληκτικό μικροβιόκοσμο. Η ραγδαία πρόοδος στη μοριακή ανάλυση έχει
προσφέρει νέα δεδομένα για την ποικιλότητα και την εξέλιξη των μικροοργανισμών, έχει
αυξήσει τις γνώσεις για τους πολλαπλούς ρόλους τους και έχει προωθήσει την αξιοποίησή τους
προς όφελος του ανθρώπου. Η μεταβλητότητα των μικροβιακών μεταβολικών διεργασιών έχει
σαν αποτέλεσμα ένα πλήθος προϊόντων που είναι πολύτιμα για αξιοποίηση σε βιομηχανικές
εφαρμογές. Επιπλέον, καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε μικροοργανισμούς μπορεί να
προωθήσουν εφαρμογές στους τομείς της αγρο-διατροφής, της υγείας, του περιβάλλοντος και της
ενέργειας, με θετική επίπτωση στη βιοοικονομία.
Μικροβιακοί πόροι που διασφαλίζονται σε δημόσιες Συλλογές Καλλιεργειών είναι διαθέσιμοι για
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και αποτελούν βιολογικό πλούτο υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Στα πλαίσια της στρατηγικής ESFRI της ΕΕ, η Ερευνητική Υποδομή Μικροβιακών Πόρων
MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure) δημιουργεί μία πανευρωπαϊκή
κατανεμημένη ερευνητική υποδομή που διευκολύνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
στελέχη μικροοργανισμών, παράγωγά τους, δεδομένα και υπηρεσίες, για τη διασύνδεση των
Κέντρων Βιολογικών Πόρων για τους μικροοργανισμούς (microbial Biological Resource Centers
-mBRCs) με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, ώστε να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της
καινοτομίας. Δύο Συλλογές Καλλιεργειών από την Ελλάδα συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα μέλη
στην προπαρασκευαστική φάση του MIRRI. Όμως, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας η
επιστημονική κοινότητα που μελετά τους μικροοργανισμούς να συμβάλει στην προσπάθεια
δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου συλλογών μικροοργανισμών, ως βασικής υποδομής για τις
βιολογικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία. Οι υφιστάμενες Συλλογές Καλλιεργειών μπορούν να
μεταφέρουν τεχνογνωσία, να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ή την επέκταση συλλογών και να
εναρμονίσουν τη διαχείριση διάσπαρτων πόρων σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που θα επεκτείνει
τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με επιμόρφωση νέων
επιστημόνων για την εξερεύνηση των βιολογικών πόρων, είναι θέμα κρίσιμης σημασίας για την
αύξηση της διαθεσιμότητας μοναδικών και πολύτιμων στελεχών μικροοργανισμών.
Η πολιτική πρόσβασης στους βιολογικούς πόρους ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία, σε
συμφωνία με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα που καλεί τα κράτη να διατηρούν τους
ίδιους βιολογικούς πόρους και με το Πρωτόκολλο της Nagoya για την εφαρμογή μέτρων που
σχετίζονται με θέματα πρόσβασης και δικαιωμάτων επί των πόρων. Για τις χώρες με πλούσια
βιοποικιλότητα όπως η Ελλάδα, είναι ιδιαίτερη πρόκληση η in situ προστασία και η ex situ
διατήρηση των μικροβιακών πόρων, διότι έτσι εξασφαλίζεται η αειφορική και βέλτιστη χρήση
του εθνικού βιολογικού πλούτου.

136

Microbial Resources - a biological treasure to foster innovation
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The microorganisms constitute an essential component of the biological resources. The diverse
ecosystems throughout the planet, are dominated and underlied by the unseen, unpredictable and
stunning microbial world. The rapid progress in molecular analysis has offered new insights into
the diversity and evolution of microbiota, increased awareness about their multiple roles and
prompted the harnessing of their benefits for the human well-being. The versatility of microbial
biosynthetic processes results towards a plethora of compounds which are valuable for
exploitation in bio-industry. Furthermore, microbial innovative solutions may promote
applications in agro-food, health, energy and environment sectors, with an increasing impact to
bioeconomy.
Microbial resources secured in Culture Collections are publicly available for scientific research
and development and they represent a biological wealth of high added value. In the frame of
ESFRI stategy of EU, the Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI) builds a panEuropean distributed research infrastructure that provides facilitated access to high quality strains
of microorganisms, their derivatives, associated data and services, to connect the microbial
Biological Resource Centers (mBRCs) with stakeholders in order to meet the needs of innovation.
Τwo Culture Collections from Greece participate as collaborating parties ιn the preparatory phase
of MIRRI. However, it is crucial that the scientific community of microbiologists in this country
joins the effort to build a national network of mBRCs, as an essential infrastructure for life
sciences and biotechnology. The existing Culture Collections can share expertise, encourage the
establishment or expansion of microbial collections and harmonize fragmented resources and
their operation through an integrated network which will increase the exploitation potential of the
holdings. The expansion of human resources by educating young scientists to explore the
bioresources is critical to enhance the availability of unique and highly promising microbial
strains.
The policy for access to bioresources is regulated by national laws, following the Convention on
Biological Diversity which calls upon countries to maintain their own biological resources and
the Nagoya Protocol for the implementation of measures concerning the Access and Benefit
Sharing issues. For the biodiversity rich countries as is the case for Greece, it is a big challenge to
conserve in situ and maintain ex situ the microbial resources, thus ensuring a sustainable and
optimum utilisation of the national biological assets.
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Χαρακτηρισμός ενός νέου μεταφορέα νιτρικών/νιτρωδών του στελέχους Mycobacterium
gilvum Spyr1
Καραμπίκα Ε.1, Καλογεροπούλου Α.1, Unkles S.2, Παπακώστας Κ.3, Καρενά Ε.3, Φριλίγγος
Ε.3, Κούκκου Α.Ε.1
1

.Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
.Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο St Andrews, Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο
3
.Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
2

Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) αποτελούν μόνιμους οργανικούς
ρυπαντές με επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Η βιοαποδόμηση μέσω της
βιοδιέγερσης (προσθήκη θρεπτικών συστατικών) αποτελεί την πλέον αποτελεσματική
τεχνική απομάκρυνσής τους. Η κατανόηση των μηχανισμών πρόσληψης ανόργανων πηγών
θρέψης από εδαφοβακτήρια που αποδομούν PAHs θα μπορούσε να συμβάλλει στη
βελτιστοποίηση των διεργασιών βιοεξυγίανσης.
Μεταξύ των θρεπτικών πηγών, το νιτρικό ιόν προτιμάται ως πηγή αζώτου από πολλούς
μικροοργανισμούς. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων
κατά την αποδόμηση PAHs σε αναερόβιες συνθήκες που συχνά απαντώνται στο έδαφος. Το
πρώτο στάδιο της αφομοίωσης των νιτρικών είναι η μεταφορά τους στα κύτταρα, η οποία
επιτυγχάνεται με τους μεταφορείς νιτρικών-νιτρωδών (Nitrate Nitrite Porters, NNP), οι
οποίοι ανήκουν στην Υπεροικογένεια MFS (Major Facilitator Superfamily).
Ελάχιστα είναι γνωστά για τους μεταφορείς νιτρικών-νιτρωδών των εδαφοβακτηρίων. Tο
γονιδίωμα [1] του στελέχους Mycobacterium gilvum Spyr1, το οποίο αποδομεί PAHs [2],
εξετάστηκε ως προς την ύπαρξη τέτοιων γονιδίων. In silico ανάλυση και δομικές στοιχίσεις
αλληλουχιών μεταφορέων νιτρικών έδειξαν ότι υπάρχουν δύο γονίδια: pynar και pynir ως
πιθανοί μεταφορείς νιτρικών/νιτρωδών. Οι μεταφορείς αυτοί ανήκουν στην οικογένεια NNP
και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά μοτίβα “nitrate signature” (NS1 και NS2) στις
διαμεμβρανικές έλικες TM5 και ΤΜ11, και συντηρημένα κατάλοιπα αργινίνης R67 και R268
στις έλικες ΤΜ2 και TM8.
Τα γονίδια pynar και pynir κλωνοποιήθηκαν και εκφράστηκαν σε στέλεχος E. coli όπου
έχουν απενεργοποιηθεί τα ενδογενή γονίδια για όλα τα πιθανά συστήματα πρόσληψης
νιτρικών (NarK, NarU, NirC). Η μελέτη της ετερόλογης έκφρασης των γονιδίων pynar και
pynir πραγματοποιήθηκε με αναλύσεις ανοσοαποτύπωσης (western) και ελέγχθηκε η
ενεργότητα πρόσληψης νιτρικών (net nitrate uptake assays). Βρέθηκε ότι ο μεταφορέας
Pynar συμπληρώνει τον φαινότυπο των στελεχών E. coli και συμμετέχει στη μεταφορά
νιτρικών/νιτρωδών στο κύτταρο. Μεταλλάγματα με αντικαταστάσεις των R67 ή R268 με
αλανίνη, ιστιδίνη ή λυσίνη ήταν ανενεργά.
Λέξεις Κλειδιά: PAHs, Mycobacterium gilvum Spyr1, μεταφορέας νιτρικών
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PAHs are considered to be persistent pollutants with deleterious environmental and health
effects. Biostimulation by nutrient amendment (N, P) and/or bioaugmentation by inoculation
of cultured PAH-degrading microorganisms could enhance PAHs degradation and restore
long-term contaminated soils. Study of bacterial nutrient uptake systems should allow
optimization of such interventions. Amongst nutrients, nitrate is a major source of nitrogen
for many microorganisms and plants. Thus, it can serve as an electron acceptor under oxygen
limitation conditions which develop in contaminated soils. Nitrate transport across the
membrane barriers of bacterial, algal, fungal and plant cells is mediated by nitrate/nitrite
porter proteins (NNP) belonging to the Major Facilitator Superfamily (MFS).
Α PAH-degrading soil bacterium, Spyr1, was isolated from an abandoned formerly industrial
area in Epirus and characterized as Mycobacterium gilvum [1]. The recent genome sequencing
of Mycobacterium gilvum Spyr1 [2] prompted us to investigate the nitrate/nitrite uptake
system of Spyr1.
In silico study of Spyr1 genome revealed the existence of two putative NNP genes designated
pynar and pynir. The predicted gene products retain the characteristic nitrate-signature motifs
(NS1 and NS2), conserved Gly and Arg within transmembrane helices 2 and 8 (R67, R268).
NNP genes were amplified by PCR, transferred to pT7-5 and introduced into a mutant E. coli
strain defective in all three putative NNP transporter genes (NarK, NarU and NirC). Western
blot analyses and net nitrate uptake assays were carried out. Our results indicate that pynar
can complement the nitrate-dependent growth of the triple mutant and can transport
nitrate/nitrite in/out of bacteria. Mutants replacing R67 or R268 with Lys, His or Ala were
inactive.
Key words: PAHs, Mycobacterium gilvum Spyr1, nitrate transporter
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Εποίκιση της φυλλόσφαιρας ενός μεσογειακού οικοσυστήματος
από βακτήρια και αρχαία
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Η φυλλόσφαιρα αποτελεί μοναδικό σημείο συνάντησης διαφορετικών μικρο-οργανισμών και
πεδίο αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους και με τα φυτά ξενιστές τους. Οι αλληλεπιδράσεις
αυτές, που μπορεί να επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του φυτού, τις ιδιότητες των
μικροοργανισμών και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, συνθέτουν μια εικόνα που δεν έχει
ακόμα προσδιοριστεί με σαφήνεια. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με επίφυτες
μικροβιακές βιοκοινότητες, μελετήσαμε την εποίκιση των φύλλων των κυρίαρχων φυτών
ενός Μεσογειακού συστήματος από βακτήρια και αρχαία. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε
πολυετή φυτά διαφορετικών μορφών - αείφυλλα-σκληρόφυλλα, εποχικά διμορφικά, ποώδη στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τέσσερα αρωματικά, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο
ετών. Με κλασικές μεθόδους απομόνωσης και καλλιέργειας, προέκυψε ότι οι βακτηριακοί
πληθυσμοί στα φύλλα τους κυμαίνονται από μη ανισχνεύσιμοι έως 1.4×107 CFU g−1.
Ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές δειγματοληψίες, καταγράφηκαν στα μισά είδη μη ανιχνεύσιμοι
βακτηριακοί πληθυσμοί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των δειγμάτων. Τα ώριμα φύλλα
βρέθηκαν περισσότερο εποικισμένα από τα νεαρά, ενώ τα αρωματικά φυτά δεν ήταν λιγότερο
εποικισμένα από τα άλλα. Πολύ χαμηλή ήταν η παρουσία των παγοπυρηνοποιητικών
βακτηρίων. Σε δείγματα καλοκαιρινής δειγματοληψίας, μελετήθηκε η γενοτυπική σύνθεση
της επίφυτης βακτηριακής βιοκοινότητας με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμίδης και
σε διαβάθμιση αποδιατακτικών παραγόντων (DGGE). Ως γονίδιο-δείκτης χρησιμοποιήθηκε
τμήμα του 16S rDNA. Με κλωνοποίηση και αλληλούχιση των ζωνών που προέκυψαν
ανιχνεύθηκαν 20 γενότυποι. Τέσσερις από αυτούς βρέθηκαν σε όλα τα φυτικά είδη, ενώ 10
σε μόνον ένα είδος. Κυρίαρχα ήταν τα οξυγαλακτικά βακτήρια. Όσον αφορά τη συμμετοχή
των αρχαίων, προέκυψε ότι ήταν λιγότερο άφθονα και ποικίλα απ’ ότι τα βακτήρια. Σε πέντε
φυτά εντοπίστηκαν μεθανογενή αρχαία. Εξ όσων γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη φορά που
αναφέρεται παρουσία μεθανογενών αρχαίων σε φυτικούς ιστούς.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος “ESEPMINENT” που
υλοποιείται μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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The phyllosphere is a unique habitat for microorganisms, where they interact with each other
and with their plant hosts. These interactions and how they are influenced by leaf morphology
and chemistry, environmental parameters, and the microbes themselves, are not yet fully
elucidated. To get an insight on the microbial colonization of the Mediterranean phyllosphere,
we studied perennial plant species of different habit, i.e. evergreen sclerophylls, seasonally
dimorphic, and herbaceous, of which four were aromatic, during a period of more than two
years. Βacterial colonization, as estimated after culture methods, was found highly variable,
ranging from non-detectable to 1.4×107 CFU g−1. For half of the species studied, there was no
detectable population in summer for more than 30% of the samples. Mature leaves were
higher colonized than young leaves, while leaves of the aromatic plants were not less
colonized than of the other co-occurring species. Ice-nucleation active bacteria were
practically absent. PCR amplification of the 16S rDNA fragment followed by DGGE revealed
20 bacterial genotypes, of which four were found on all plant species and 10 on only one.
Lactic acid bacteria were the most important epiphytes. Further analysis based on PCR
amplification of the archaeal 16S rDNA suggests that the archaeal phyllosphere community is
poor in terms of both abundance and diversity. Nevertheless, methanogenic archaea were
found on the leaves of five species. To our knowledge, this is the first time that methanogenic
archaea communities are detected on plant tissues.

This work is part of the project “……….” which is implemented under the "ARISTEIA" Action
of the "OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG LEARNING" and is
co-funded by the European Social Fund (ESF) and National Resources
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Πρώτη αναφορά έντονης προσβολής από κορυφοξήρα σε µανταρίνια cv. Ortanique
εµβολιασµένα σε Citrumelo που προκαλεί ο µύκητας Phoma tracheiphila στη Δυτική
Ελλάδα
Καραπαπά Β.1,2, Ντουντούµης Ε.1, Τσιάµης Γ.1*
1
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πανεπιστήµιο Πατρών, Σεφέρης 2,
301 00, Αγρίνιο
2
Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής, Δήµος Αγρινίου, 301 00, Αγρίνιο
Η ελληνική βιοµηχανία εσπεριδοειδών καλύπτει µια έκταση 59.000 εκταρίων τα οποία
βρίσκονται κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Ένα από τα κύρια
φυτουγειονοµικά προβλήµατα για τη βιοµηχανία των εσπεριδοειδών είναι η ασθένεια της
κορυφοξήρας που προκαλείται από τον µύκητα Phoma tracheiphila µε σοβαρές ζηµιές στις
λεµονιές, στην κιτριά, τη νερατζιά και το περγαµόντο. Επιφέρει καταστρεπτικά
αποτελέσµατα τόσο στις αποδόσεις όσο και στο φυτικό κεφάλαιο έως και 60% όπου
εµφανίζεται.
Ο P. tracheiphila είναι ευρύτερα διαδεδοµένος στην Ελλάδα (παρατηρήθηκε για
πρώτη φορά το 1894), αλλά είναι καταχωρηµένος ως ΙΙ/Α2 οργανισµός καραντίνας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (µε ελέγχους στη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού), καθώς
είναι απών από τις φυτείες εσπεριδοειδών σε ορισµένες χώρες µέλη της ΕΕ (Ισπανία και
Πορτογαλία).
Το µανταρίνι (Citrus reticulata) και µερικά από τα υβρίδια του (C. reticulata x
sinensis) έχουν αναφερθεί να επηρεάζοται από το παθογόνο στην Κύπρο, το Ισραήλ και την
Τυνησία, αλλά όχι στην Ελλάδα. Επιπλέον το Citrumelo (C. paradisi x Poncirus trifoliata)
έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζει µικρή ευαισθησία στον µύκητα και έχει προταθεί ως
υποκείµενο τόσο για την ανθεκτικότητά του στον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών όσο
και για την υψηλή ευαισθησία του πιο διαδεδοµένου υποκειµένου της λεµονιάς για τα
εσπεριδοειδή στην Ελλάδα της νεραντζιάς.
Κατά τη διάρκεια επιτοπίων ελέγχων στην Κατοχή της δυτικής Ελλάδας το 2014,
παρατηρήθηκε παρακµή των δένδρων Ortanique εµβολιασµένα σε Citrumelo µε έντονες
ξηράνσεις των ακραίων κλαδίσκων και βραχιόνων έως και αποπληξία ολοκλήρου του
δένδρου. Τα συµπτώµατα αρχικά εµφανίστηκαν στους ακραίους κλαδίσκους και
συµπεριλάµβαναν µαράνση και κιτρίνισµα των φύλλων, φυλλόπτωση και ξήρανση των
κλαδίσκων.
Αποµονώσεις του P. tracheiphila από προσβεβληµένα κλαδιά, φλοιό και ξύλο σε
PDA παρήγαγαν αποικίες µε πορτοκαλόχρωο µεταχρωµατισµό. DNA αποµονώθηκε από
µολυσµένα κλαδιά, φλοιό και ξύλο και από τις καλλιέργειες PDA και έγινε ταυτοποίηση των
αποµονώσεων µε PCR χρησιµοποιώντας τους εκκινητές PtFOR2 / Pt-REV2. Η ταυτότητα
του µύκητα επίσης επιβεβαιώθηκε µε αλληλούχιση χρησιµοποιώντας τo ίδιο ζεύγος
εκκινητών PtFOR2 / Pt-REV2. Οι αλληλουχίες ήταν 100% όµοιες µε αλληλουχίες άλλων
αποµονώσεων P. tracheiphila από φυτά εσπεριδοειδών.
Αυτή είναι η πρώτη αναφορά του P. tracheiphila σε µανταρίνια, της ποικιλίας
Ortanique εµβολιασµένα σε Citrumelo στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: Phoma tracheiphila, Ortanique, Citrumelo
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First report of severe mal secco disease on a mandarin hybrid: cv. Ortanique grafted
onto Citrumelo rootstock caused by Phoma tracheiphila in Western Greece
Karapapa V.1,2, Doudoumis V.1, and Tsiamis G.1*
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras, 2
Seferi St., 301 00 Agrinio, Greece
2
Department of Agricultural Production, Municipality of Agrinio, Tsitsimeli and Ethniki
Odos, 301 00 Agrinio, Greece
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The Greek citrus industry covers an area of 59,000 ha located in the central and southern parts
of Greece. One of the major phytosanitary problems for the industry is a disease of lemon
trees (Citrus limon) caused by the fungal pathogen Phoma tracheiphila resulting in significant
yield reductions of up to 60% wherever it occurs. P. tracheiphila is considered to be
widespread in Greece (first observed in 1894) and it is listed as a II/A2 quarantine organism
by the European Commission (with controls on movement of propagation material) as it is
absent from citrus plantations in some EU Member States (e.g. Spain and Portugal).
Mandarin (Citrus reticulata) and some of its hybrids have been reported to be
affected by the pathogen in Cyprus, Israel and Tunisia but not in Greece. Additionally
Citrumelo has been reported to exhibit a lower susceptibility to P. tracheiphila and it has been
recommended as a citrus rootstock due to (a) its resistance to Citrus tristeza virus, and (b) the
high susceptibility of sour orange (Citrus aurantium) the most widespread lemon rootstock
for citrus in Greece.
During surveys in a number of citrus orchards in Katohi, western Greece in 2014,
decline of a mandarin hybrid (C. reticulata x sinensis) cv. Ortanique grafted onto Citrumelo a
citrus hybrid (C. paradisi x Poncirus trifoliata) rootstocks was observed. Symptoms including
epinasty and shedding of leaves, followed by wilt and dieback of twigs and branches.
Isolations of Phoma tracheiphila from infected xylem of twings and branches
produced consistent orange-pink pigmented colonies on PDA medium. DNA was extracted
from infected twigs, bark, wood and from PDA cultures and the identification of the isolates
was confirmed by PCR using the primer pair PtFOR2/Pt-REV2. The identity of the fungus
was also confirmed by sequencing using the some pair of primers PtFOR2/Pt-REV2.
Sequences were 100% identical to other P. tracheiphila isolates from citrus plants.
This is the first report of P. tracheiphila occurring on mandarins i.e. cv. Ortanique
grafted onto Citrumelo rootstocks in Greece.
Keywords: Phoma tracheiphila, Ortanique, Citrumelo

143

Πρώτη αναφορά σκληρωτίασης στη στέβια (Stevia rebaudiana) που προκαλείται από
τον µύκητα Sclerotium rolfsii
Καραπαπά Β.1,2, Ντουντούµης Ε.1, Τσιάµης Γ.1*
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πανεπιστήµιο Πατρών, Σεφέρη 2,
30100, Αγρίνιο
2
Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής, Δήµος Αγρινίου, 30100, Αγρίνιο
1

H Stevia rebaudiana, κοινώς στέβια, είναι ένα σηµαντικό φαρµακευτικό φυτό και µια νέα
καλλιέργεια για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα είδη του γένους Sclerotium είναι
καταστροφικά φυτοπαθογόνα εδάφους που προκαλούν ασθένειες σε πάνω από 500 είδη
φυτών και τα οποία είναι διαδεδοµένα σε ζεστές, εύκρατες και υποτροπικές περιοχές του
πλανήτη. Τα συµπτώµατα που πρoκαλούνται από τους µύκητες του γένους Sclerotium
περιλαµβάνουν µαρασµό του φυλλώµατος, σήψεις στη βάση του στελέχους και στις ρίζες,
δηµιουργία άσπρου µυκηλίου στη ρίζα και το λαιµό καθώς και συψηρριζίες.
Τα είδη του γένους Sclerotium δεν παράγουν καρποφόρα όργανα ή σπόρια αλλά µόνο
σκληρώτια και γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να ταξινοµηθούν µε βάση τα µορφολογικά
τους χαρακτηριστικά. Η ασθένεια της σκληρωτίασης έχει αναφερθεί στην Αίγυπτο, στην
Παραγουάη, στην Κολοµβία, στην Αργεντινή στην Ινδία και στις ΗΠΑ, οφειλώµενη στον S.
rolfisii ωστόσο αναγνώριση σε επίπεδο είδους έγινε µόνο βάση µορφολογικών
χαρακτηριστικών του µύκητα.
Σε επιτοπίους ελέγχους σε καλλιέργειες της στέβια στο Αγρίνιο, κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου 2013-14, παρατηρήθηκαν φυτά µε έντονο µαρασµό. Τα ορατά
συµπτώµατα εµφανίστηκαν αρχικά στα ενήλικα φυτά στέβιας ως κιτρίνισµα και µαρασµός των
κατώτερων φύλλων, που στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα ανώτερα φύλλα. Η εξέλιξη της νόσου
ήταν γρήγορη, τα φυτά συνήθως ξεραίνονταν, ενώ τα συµπτώµατα ήταν παρόµοια µε τα
συµπτώµατα που προκαλούνται από το Sclerotium sp.. Ο µύκητας αποµονώθηκε από τις
προσβεβληµένες ρίζες και καλλιεργήθηκε σε PDA. Το µυκήλιο του µύκητα ήταν λευκό υαλώδες
και άφθονα σκληρώτια αναπτύχθηκαν µετά από 4-7 ηµέρες τα οποία ήταν αρχικά λευκά και
αργότερα ανοικτό καφέ, µε µέση διάµετρο 0.5-1.5 mm. DNA αποµονώθηκε τόσο από σκληρώτια
όσο και από υφές από τις προσβεβληµένες ρίζες, καθώς και από τις καλλιεργούµενες αποικίες.
Για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του µύκητα, ενισχύθηκε και προσδιορίστηκε η αλληλουχία της
περιοχής ITS. Σύγκριση µε άλλες αλληλουχίες διαθέσιµες στην βάση δεδοµένων GenBank έδειξε
ότι η αλληλουχία ITS που αλληλουχήσαµε ήταν 100% όµοια µε αλληλουχίες του S. rolfsii. Με
βάση τα συµπτώµατα, τα µυκητολογικά χαρακτηριστικά και την ανάλυση αλληλουχίας ITS ο
µύκητας ταυτοποιήθηκε ως Sclerotium rolfsii Sαccardo. Με όσα γνωρίζουµε αυτή είναι η πρώτη
αναφορά σκληρωτίασης που προκαλείται από τον S. rolfsii στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: Stevia rebaudiana, Sclerotium rolfsii, στέβια, ITS
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Stevia rebaudiana, commonly called stevia, is an important medicinal crop and a relatively
new exotic cultivation to Greece and Europe. Sclerotium spp. is a devastating soil born plant
pathogenic fungus, which causes diseases in over 500 plant species and is prevalent in warm,
temperate and subtropical regions of the world. Symptoms of the fungus include crown and
root rot, southern blight, stem canker and damping off. Morphological characters alone are
insufficient to delimit species of Sclerotium. The root rot disease of stevia has been reported
previously in Egypt, Paraguah, Colombia, Argentina, India and USA attributed to S. rolfisii
however a species level identification was based only on morphological characters.
While surveying stevia fields in Agrinio, during the 2013-14 crop season, a number
of wilted plants were observed. Visible symptoms first appeared as yellowing and wilting of
the lower leaves and then on the upper leaves. The mycelial growth spread to the stem and
roots and the disease progression was fast and the plants usually died from the disease. The
symptoms resemble southern wilts that are caused by Sclerotium sp.. A fungus was
consistently isolated from diseased roots plated on potato dextrose agar medium. Isolations
from diseased roots yielded characteristic white hyphae and numerous sclerotia with an
average diameter of 0.5-1.5mm. Sclerotia were initially white and later became light brown.
DNA was extracted directly from sclerotia and hyphae from the infected root areas as well as
from the cultivated colonies. To confirm the identity of the fungus, we amplified and
sequenced the internal transcribed spacer (ITS) region of the isolate using universal primers
ITS1 and ITS4. The resulting amplicon was sequenced and when it was compared with other
sequences it was found to be identical with the ITS region from Sclerotium rolfsii. Based on
the symptoms, mycological characteristics and ITS sequence analysis this fungus was
identified as Sclerotium rolfsii Saccardo. To the best of our knowledge, this is the first report
of southern blight (stem and root rot) disease on stevia caused by S. rolfsii in Greece.
Keywords: Stevia rebaudiana, Sclerotium rolfsii, stevia, ITS
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Αξιολόγηση πρότυπων συστημάτων βιοκλινών για την αποτοξικοποίηση υγρών αποβλήτων από
την βιομηχανία φρούτων
Καράς Π.Α.1, Οιχαλιώτης Κ.2, Καρπούζας Δ.Γ.1
1
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,
Αθήνα, Ελλάδα.
2

Η εμβάπτιση ή ψεκασμός των φρούτων στα συσκευαστήρια με πυκνά υδατικά διαλύματα (400
2000 mg/L) μυκητοκτόνων όπως thiabendazole (ΤΒΖ), imazalil (ΙΜΖ), 2 phenyl phenol (ΟΡΡ) και
συντηρητικών όπως το diphenylamine (DPA) οδηγεί στην παραγωγή μεγάλου όγκου υγρών
αποβλήτων που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις των παραπάνω ΓΦ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αναγνώρισε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης από την χρήση των παραπάνω Γ.Φ και
επέτρεψε την χρήση τους υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που παράγονται από την εφαρμογή τους. Βασιζόμενοι στην
παντελή έλλειψη μεθόδων για την επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων προτείνουμε την χρήση
των βιοκλινών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των συσκευαστηρίων. Μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο εργαστηρίου και σε στήλες έκπλυσης έδειξαν ότι το μίγμα
εξαντλημένου υποστρώματος μανιταριών P. ostreatus, αχύρου και εδάφους (50:25:25 κ.ο.)
αποτελεί ενδεδειγμένο πληρωτικό υλικό για βιοκλίνες που θα δεχτούν απόβλητα από τα
συσκευαστήρια φρούτων. Περαιτέρω μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα των βιοκλινών
σε πλήρη κλίματα. Έτσι κατασκευάστηκαν πέντε πρότυπες βιοκλίνες (3 x 1 m3 και 2 x 0.25 m3) που
πληρώθηκαν με το παραπάνω βιομίγμα. Οι βιοκλίνες δέχτηκαν για διάστημα 150 ημερών απόβλητα
συνολικού όγκου 0.28 (βιοκλίνες 0.25 m3) και 1.1 m3 (βιοκλίνες 1 m3) που περιείχαν τα παραπάνω
Γ.Φ. (100 mg/L για κάθε δ.ο) σε δυαδικούς συνδυασμούς. Οι ‘μικρές’ βιοκλίνες εμβολιάστηκαν με
με βακτήρια (106 κύτταρα/g βιομίγματος) που διασπούν τα ΤΒΖ, ΟΡΡ, και DPA. Δείγματα από το
νερό έκπλυσης των βιοκλινών συλλέχθηκαν κάθε δύο ημέρες και οι συγκεντρώσεις των Γ.Φ. σε
αυτό προσδιορίστηκαν με HPLC UV. Με την ολοκλήρωση του πειράματος συλλέχθηκαν τρία καρότα
από κάθε βιοκλίνη ώστε να αξιολογηθεί το ποσοστό των Γ.Φ. που κατακρατήθηκε από αυτές. Οι
βιοκλίνες παρουσίασαν αποτελεσματικότητα >99.5 99.9%. Τα ΟΡΡ και DPA αποδομήθηκαν πλήρως
ενώ το ΙΜΖ αποδομήθηκε σε ποσοστό 71 ως 96%. Ο βιοεμπλουτισμός των βιοκλινών οδήγησε σε
αύξηση της αποδόμησης του TBZ από 87% στο 99.9%. Μετρήσεις με q PCR του πληθυσμού
επιλεγμένων μικροβιακών ομάδων (Firmicutes, α , β και γ πρωτεοβακτήρια, ακτινοβακτήρια)
καθώς και γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό αρωματικών οργανικών μορίων (catA,
pcaH) μας έδωσαν πληροφορίες για το ρόλο της μικροβιακής κοινότητας. Tα αποτελέσματα μας
καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των βιοκλινών για την αποτοξικοποίηση των αποβλήτων
από τα συσκευαστήρια φρούτων.
Λέξεις κλειδιά: thiabendazole, imazalil, 2 phenylphenol, diphenylamine, βιοκλίνες, συσκευαστήρια
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Assessment of biobed systems for the depuration of wastewaters from the fruit-packaging
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The postharvest treatment of fruits with fungicides like thiabendazole (ΤΒΖ), imazalil (ΙΜΖ), 2 phenyl
phenol (ΟΡΡ) and antioxidants like diphenylamine (DPA) lead to the production of large wastewater
volumes containing high concentration of pesticides. The European Commission has identified the
risk for environmental contamination and granted authorization for use of those pesticides under
the clause that there should be an effective wastewater treatment facility in fruit packaging plants
for the depuration of the wastewaters produced. Considering that no such treatment methods are
available we propose the use of biobeds adjusted to the particular needs of the fruit packaging
industry. Laboratory studies showed that a biomixture composed of spent mushroom substrate,
straw and soil (50:25:25 by vol) is optimum for the packing of biobed systems receiving effluents
from fruit packaging plants. Further studies evaluated the depuration efficiency of full scale biobeds.
Five biobed systems were constructed (3 x 1 m3 και 2 x 0.25 m3) and packed with the above
biomixture. All biobeds were treated for 150 d with wastewaters of total volume of 0.28 (biobeds
0.25 m3) και 1.1 m3 (biobeds 1 m3) which contained the four pesticides (100 mg/L each pesticide) in
dual combinations. The two ‘small’ biobeds were augmented with TBZ , OPP and DPA degrading
bacteria (106 cells/g biomixture). The biobeds leachate was collected on a day by day basis and they
were analyzed for pesticide residues via HPLC UV. Upon completion of the experiment, samples
from the horizon of biobeds were collected and the distribution of pesticides in the biobeds horizons
were determined. Biobeds effectively removed >99.5 99.9% of the pesticides applied. OPP and DPA
were fully dissipation, whereas 71 to 96% of IMZ was dissipated in biobeds. Bioaugmentation
resulted in a substantial increase in TBZ dissipation from 87% to 99.9%. q PCR measurements of the
abundance of selected key microbial groups (Firmicutes, α , β , γ proteobacteria, actinobacteria) and
of genes involved in the metabolism of aromatic compounds (catA, pcaH) provided evidence for the
role of the microorganisms in biobed systems. Our results suggest that biobeds are particularly
effective for the depuration of wastewaters from fruit packaging plants
Keywords: thiabendazole, imazalil, 2 phenylphenol, diphenylamine, biobeds, fruit packaging plants
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
CLOSTERO-ΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ LChV-1
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Λέξεις-κλειδιά: Closteroviridae, LChV-1, εξέλιξη
Η οικογένεια Closteroviridae είναι μια από τις σπουδαιότερες οικογένειες φυτικών
ιών και περιλαμβάνει ιούς που προσβάλλουν οικονομικά σημαντικές καλλιέργειες. Η μελέτη
της γενετικής παραλλακτικότητας και των μηχανισμών εξέλιξης των clostero-ιών είναι
σημαντική για την καλύτερη κατανόηση της επιδημιολογίας τους και τη λήψη μέτρων
αντιμετώπισής τους. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα του
ιού 1 της μικροκαρπίας της κερασιάς (Little cherry virus 1, LChV-1), μέλους του
νεοσυσταθέντος γένους Velarivirus της οικογένειας Closteroviridae, και προσδιορίστηκαν οι
εξελικτικοί μηχανισμοί που διαμορφώνουν την δομή των πληθυσμών του. Για το σκοπό αυτό
αναλύθηκαν οι αλληλουχίες τριών τμημάτων του γονιδιώματος του ιού (RdRp, HSP70h και
CP) διαφόρων απομονώσεων. Οι αλληλουχίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή
φυλογενετικών δέντρων καθώς και για την πραγματοποίηση αναλύσεων θετικής επιλογής και
προσδιορισμού ανασυνδυασμών. Σε αντιστοιχία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας
Closteroviridae που προσβάλλουν πολυετή φυτικά είδη και μεταδίδονται κυρίως με
εμβολιασμό, ο LChV-1 παρουσιάζει υψηλή ενδοειδική παραλλακτικότητα αλλά παρόλο που
ο πληθυσμός του αποτελείται από γενετικά διαφοροποιημένες ομάδες απομονώσεων, κάθε
ομάδα είναι αρκετά ομοιογενής. Από την τοπολογία των φυλογενετικών δέντρων που
κατασκευάστηκαν δεν προκύπτει συσχετισμός των απομονώσεων με τη γεωγραφική τους
προέλευση και τον ξενιστή, πιθανώς λόγω της διασποράς του ιού με το μολυσμένο
πολλαπλασιαστικό υλικό σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Επιπλέον, μία
απομόνωση βρέθηκε να είναι προϊόν ανασυνδυασμού γεγονός που αναδεικνύει τη
σπουδαιότητα και αυτού του μηχανισμού στην εξέλιξη του LChV-1. Τέλος, η ανάλυση
θετικής επιλογής έδειξε ότι παρά τη υψηλή ενδοειδική παραλλακτικότητα του ιού οι
γονιδιακές περιοχές που μελετήθηκαν, υπόκεινται σε ισχυρή πίεση αρνητικής επιλογής
προκειμένου να διατηρήσουν την ακεραιότητα αλλά και τις βιολογικές τους λειτουργίες,
όπως παρατηρήθηκε και σε αντίστοιχες μελέτες άλλων clostero-ιών.
H παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επίσης χρηματοδοτήθηκε από το έργο 09-ΣΥΝ22-638, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ.
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GENETIC DIVERSITY AND EVOLUTIONARY MECHANISMS OF
CLOSTEROVIRUSES WITH EMPHASIS ON LChV-1
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Closteroviridae is one of the most important plant virus families and it includes viruses
which infect major crop plants. Studies on the genetic diversity and evolutionary mechanisms
of closteroviruses are crucial so as to better understand their epidemiology and take effective
measures for their control. The object of the present work was to study the genetic diversity of
Little cherry virus 1 (LChV-1), a member of the newly established genus Velarivirus in the
family Closteroviridae, and the determination of the evolutionary mechanisms that shape its
population structure. For this purpose, sequences from three different parts of the viral
genome (RdRp, HSP70h and CP) from several LChV-1 isolates were analyzed. The
sequences were used for the construction of phylogenetic trees as well as for positive
selection and recombination analysis. In accordance with other members of the family which
infect woody plant species and are mainly graft-transmittable, LChV-1 shows high
intraspecies genetic divergence but, although its population consists of genetically distinct
isolate groups, each group is very homogenous. From the topology of the constructed
phylogenetic trees, no host or geography-based clustering of the isolates was observed,
probably due to viral dispersion via infected propagative plant material to remote geographic
regions. Moreover, a recombinant isolate was found underlining the significance of this
mechanism on LChV-1 evolution. Finally, the positive selection analysis has shown that
although the intraspecies divergence was high, the three genomic regions studied (RdRp,
HSP70h, CP) are under strong negative selection in order to retain their biological functions,
as was also observed in other closteroviruses.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF)
and Greek National Funds through the Operational Program "Education and Lifelong
Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding
Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund. It
was also supported by a joint research project (09SYN-22-638) funded by the European
Union, the Greek State (Ministry of Development-General Secretariat of Research and
Technology, GSRT) and the private sector (E.P.A.N.II).
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Μελέτη της αλληλεπίδρασης φυτών Arabidopsis thaliana μεταλλαγμένων στο μονοπάτι
του σαλικυλικού οξέως και του αιθυλενίου με στελέχη του μύκητα Verticillium dahliae
μεταλλαγμένα σε συστατικά του cAMP-PKA μονοπατιού μετάδοσης σήματος
Κατσίμπρα Α., Τζάμος Σ.Ε.1, Παπλωματάς Ε.Ι.1, Δημητρακάς Β., Kang S.2 και. Τζίμα Α.
Κ.1
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Η μετάδοση σήματος μέσω του cAMP-PKA μονοπατιού συμμετέχει στην παθογένεια πολλών
φυτοπαθογόνων μυκήτων. Στον μύκητα Verticillium dahliae απενεργοποίηση της β
υπομονάδας της πρωτεΐνης G οδήγησε σε δραστική μείωση της παθογένειας μεταλλαγμένου
στελέχους (στέλεχος 70ΔGb15) και αλλαγές στη φυσιολογία, μεταξύ των οποίων, η μείωση
στην παραγωγή αιθυλενίου. Υπερέκφραση στο στέλεχος 70ΔGb15 της cAMP εξαρτώμενης
πρωτεΐνικής κινάσης Α, που δρα μεταγενέστερα στο ίδιο μονοπάτι, είχε σαν αποτέλεσμα το
μεταλλαγμένο στέλεχος 70ΔGbCPK5 που προέκυψε να παρουσιάσει αύξηση της παθογένειας
σε σχέση με το στέλεχος 70ΔGb15 και μεγάλη αύξηση στη παραγωγή αιθυλενίου, υψηλότερη
από το στέλεχος 70ΔGb15 αλλά και από το άγριο στέλεχος 70V.
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση των στελεχών 70ΔGb15,
70ΔGbCPK5 και του αγρίου τύπου 70V του μύκητα V. dahliae με φυτά Arabidopsis thaliana
που φέρουν μεταλλαγές σε γονίδια που εμπλέκονται στην διέγερση μηχανισμών άμυνας μέσω
του μονοπατιού του σαλικυλικού οξέος (sid2 και npr1) και του αιθυλενίου (etr1-1).
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παθογένειας έδειξαν ότι τα φυτά etr1-1, npr1 και sid2
παρουσίασαν μειωμένα συμπτώματα σε σχέση με τον άγριο τύπο Col-0, μετά από μόλυνση
με τα στελέχη 70ΔGb15, 70ΔGbCPK5 και 70V του μύκητα V. dahliae. Ωστόσο η μείωση των
συμπτωμάτων κυμαινόταν ανάλογα με το στέλεχος του μύκητα V. dahliae. Ενδιαφέρον
αποτελεί η απουσία συμπτωμάτων στα npr1 φυτά μετά από μόλυνση με το στέλεχος
70ΔGb15.
Λέξεις-Κλειδιά: etr1, sid-2, npr1, αδρομύκωση, πρωτεΐνες G, μηχανισμοί άμυνας
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Studying the interaction of Arabidopsis thaliana plants deficient in the salicylic acid and
the ethylene pathway with Verticillium dahliae with cAMP-PKA transduction pathway
mutants
Katsibra A.1, Tjamos S.E.1, Paplomatas E.I.1, Dimitrakas V.1, Kang S.2 and Tzima A.K.1
1
Laboratory of Plant Pathology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855
Athens, Greece
2
Department of Plant Pathology, The Pennsylvania State University, University Park, PA
16802, USA
The signal transduction through the cAMP-PKA pathway plays a role in virulence of many
plant pathogenic fungi. In V. dahliae, disruption of G protein β subunit lead to drastic
reduction of virulence of the mutant (strain 70ΔGb15) and changes in physiology, among
other, reduction in ethylene production. Overexpression of the cAMP dependent protein
kinase A, which acts downstream in the same pathway, reversed the reduced virulence in the
resulting mutant 70ΔGbCPK5 and increased ethylene production compared to mutants
70ΔGb15, but also the wild type strain 70V.
In the present study, the interaction of Verticillium dahliae strains 70ΔGb15, 70ΔGbCPK5
and the wild type with Arabidopsis thaliana plants deficient in induction of defense
mechanisms through the salicylic acid pathway (sid-2 and npr1) and the ethylene pathway
(etr1-1) was investigated.
Results of the virulence assay showed that etr1, npr1 and sid2 showed reduced disease
symptoms, compared to the wild type Arabidopsis thaliana Col-0, when infected with strains
70ΔGb15, 70ΔGbCPK5 and 70V of V. dahliae. However, reduced symptoms varied
depending on the V. dahliae strains. Interesting was the absence of symptoms in npr1,
infected with strain 70ΔGb15.
Keywords: etr1, sid-2, npr1, vascular wilt disease, G proteins, defense mechanisms
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Υπερέκφραση δύο ηµικυτταρινασών από τον Myceliophthora thermophila για
την αποδοτικότερη παραγωγή βιοκαυσίµων
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Η λιγνινοκυτταρινούχος βιοµάζα αποτελεί µια οικονοµική και άφθονη πηγή για τη παραγωγή
βιοαιθανόλης και άλλων ενώσεων στα πλαίσια του βιοδιυλιστηρίου. Η ενζυµική µετατροπή
της σε ζυµώσιµα σάκχαρα είναι ίσως το κυριότερο εµπόδιο της διεργασίας εξαιτίας της
ανθεκτικότητας και της ετερογένειας του φυτικού κυτταρικού τοιχώµατος [1]. Μέρος της
παρεµπόδισης της υδρόλυσης της κυτταρίνης οφείλεται όχι µόνο στη λιγνίνη αλλά και στις
ηµικυτταρίνες οι οποίες είναι κυρίως ετερογενείς πολυσακχαρίτες οι οποίοι αποτελούνται
από διάφορες µονάδες σακχάρων, µε βασικότερες τις ξυλάνες και τις µαννάνες [2]. Επιπλέον,
ηπιότερες συνθήκες προκατεργασίας, µε σκοπό τη µείωση του κόστους, οδηγούν σε υλικά µε
υψηλότερα ποσοστά ηµικυτταρίνης καθιστώντας τα δυσκολότερους στόχους για τις
κυτταρινάσες. Η στρατηγική η οποία προτείνεται περιλαµβάνει τη χρήση ηµικυτταρινασών,
όπως οι ξυλανάσες και οι µαννανάσες, σε συνδυασµό µε κυτταρινάσες µε αποτέλεσµα την
παρασκευή αποδοτικότερων ενζυµικών κοκτέιλ. Εποµένως, η παραγωγή θερµοάντοχων
ηµικυτταρινασών από θερµόφιλους µικροοργανισµούς αποτελεί θέµα υψηλού
βιοτεχνολογικού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος.
Στην παρούσα µελέτη µια ένδο-β-1,4-µαννανάση (MtMan26a) της οικογένειας GH26 και µια
ένδο-β-1,4-ξυλανάση (MtXyn10) της οικογένειας GH10 από το θερµόφιλο µύκητα
Myceliophthora thermophila εκφράστηκαν επιτυχώς στη µεθυλότροφη ζύµη Pichia pastoris
X33. Τα γονίδια υποκλωνοποιήθηκαν στον πλασµιδιακό φορέα pPICZaC και η παραγωγή
των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών επάγεται κατά την προσθήκη µεθανόλης στη καλλιέργεια
η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιεί τον υποκινητή της αλκοολικής οξειδάσης (ΑΟΧ1) και
η ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη οδηγείται µε τη βοήθεια του πεπτιδίου οδηγού (α-factor από τη
ζύµη Saccharomyces cerevisiae) προς έκκριση στο υπερκείµενο των κυττάρων, γεγονός που
καθιστά εύκολη τη συλλογή και αποµόνωσή της. Το µοριακό βάρος της MtMan26a
προσδιορίστηκε στα 58 kDa και της MtXyn10 στα 49 kDa. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε
βιοχηµικός χαρακτηρισµός της MtMan26a προσδιορίζοντας το βέλτιστο pH και τη βέλτιστη
θερµοκρασία στο 6.0 και στους 60οC αντίστοιχα, επιδεικνύοντας σηµαντική σταθερότητα σε
ευρύ φάσµα θερµοκρασιών µέχρι 50οC και σε εύρος pH από 4.0 µέχρι 11.0 µετά από 24 h
επώασης. Επιπροσθέτως, η MtMan26a παρουσιάζει θετική επίδραση στην απελευθέρωση
αναγωγικών σακχάρων και γλυκόζης από ξυλώδεις φυτικούς ιστούς σε συνδυασµό µε
εµπορικά ενζυµικά σκευάσµατα.
Αναφορές
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Podospora anserina Hemicellulases Potentiate the Trichoderma reesei Secretome for
Saccharification of Lignocellulosic Biomass. App Env Microbiol 77:237-246
2. Varnai A, Huikko L, Pere J, Siika-aho M, Viikari L (2011) Synergistic action of xylanase
and mannanase improves the total hydrolysis of softwood. Biores Technol 102:9096–9104
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Lignocellulosic biomass is considered a low-cost and abundant feedstock for the production
of ethanol and other value-added products under the biorefinery concept. Enzymatic
conversion of lignocellulosic biomass to fermentable sugars is hindered due to the
recalcitrance and heterogeneity of plant cell wall [1]. Hydrolysis of cellulose may be
prevented not only by lignin, but also by hemicelluloses, which are, heterogeneous
polysaccharides formed by various types of sugar units, mainly including mannans and xylans
[2]. In order to reduce the overall cost, mild pretreatment conditions are being employed,
leading to less vulnerable materials with high hemicellulose content. A possible strategy that
is being suggested includes the usage of hemicellulose-degrading enzymes such as
mannanases and xylanases in order to generate more efficient enzyme cocktails. Therefore,
the production of thermotolerant hemicellulases from thermophilic microorganisms is of great
biotechnological and industrial interest.
In the present study, an endo-β-1,4-mannanase (MtMan26a) of glycoside hydrolase (GH)
family 26 and an endo-β-1,4-xylanase (MtXyn10) of GH family 10 from the thermophilic
fungus Myceliophthora thermophila were successfully expressed in methylotrophic yeast
Pichia pastoris X33. The genes coding for the above proteins were subcloned into the
plasmid vector pPICZαC and the production of the recombinant proteins was induced by
methanol, which activates the alcohol oxidase’s promoter (AOX1). The recombinant proteins
were secreted into the medium under the presence of a signal sequence (α-factor from the
yeast Saccharomyces cerevisae) facilitating their harvesting and purification. MtMan26a and
MtXyn10 molecular weight estimated to be 58 and 49 kDa respectively. Optimum pH and
temperature for MtMan26a were found to be 6.0 and 60οC. The stability of MtMan26a was
significant to temperatures up to 50oC and in a wide range of pH (4.0-11.0) after 24 h of
incubation. Additionally, MtMan26a has a positive effect on the release of reducing sugars
and glucose from softwoods when combined with commercial enzymes.
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Σχέσεις μεταξύ μικροβιακών βιοκοινοτήτων εδάφους, αέρα και φυλλόσφαιρας σε ένα
τυπικό Μεσογειακό οικοσύστημα
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Λίγα είναι γνωστά σήμερα για την βιοκοινότητα των επίφυτων μικροοργανισμών και πώς
αυτή επηρεάζεται ή αλληλεπιδρά με τους μικροοργανισμούς του αέρα ή του εδάφους. Σε
συνέχεια της έρευνάς μας σε ένα Μεσογειακό σύστημα στη Χαλκιδική, στην παρούσα
εργασία, μελετάμε και συγκρίνουμε τη μικροβιακή βιοκοινότητα του εδάφους με αυτήν του
αέρα και της φυλλόσφαιρας χαρακτηριστικών φυτών αυτού του συστήματος ώστε να
διαπιστωθούν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών μικροβιακών ‘δεξαμενών’ του
ίδιου οικοσυστήματος. Τα φυτά των οποίων μελετάται η επίφυτη μικροβιακή βιοικοινότητα
είναι όλα πολυετή. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκπρόσωποι αρωματικών φυτών, αείφυλλωνσκληρόφυλλων, εποχικά διμορφικών και ποωδών ειδών. Είναι τα Arbutus unedo,
Calamintha nepeta, Cistus incanus, Lavandula stoechas, Melissa officinalis, Myrtus
communis, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, και Quercus coccifera. Συλλέχθηκαν
δείγματα εδάφους, φύλλων και αέρα σε δύο διακριτές χρονικά και κλιματικά περιόδους:
καλοκαίρι και χειμώνα. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή DNA και εκτιμήθηκε η ποικιλότητα
βακτηρίων και μυκήτων στα δείγματα αυτά με την χρήση q-PCR, ενώ θα πραγματοποιηθεί
ανάλυση της μικροβιακής ποικιλότητας σε μεγαλύτερο βάθος με την χρήση αλληλούχισης
νέας γενεάς. Επιπρόσθετα θα μελετηθούν η αφθονία λειτουργικών μικροβιακών ομάδων,
όπως τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια και αρχαία, ως δείκτες λειτουργίας του κύκλου του Ν,
όπως και των γονιδίων catA και pcaH που έχουν ρόλο-κλειδί στην αποδόμηση φυσικών
αρωματικών ουσιών στο έδαφος, ως δείκτες λειτουργίας του κύκλου του C. Οι περισσότερες
μετρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: φυλλόσφαιρα, αρωματικά φυτά, μύκητες, βακτήρια, έδαφος, αέρας
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος “ESEPMINENT” που
υλοποιείται μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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Little is known regarding the epiphytic microbial communities and how they are interlinked
or affected by the airborne and soil communities. Continuing our research in a Mediterranean
ecosystem of Halkidiki, northern Greece, we explore, in this study, the microbial community
of the soil and how its composition differs from those of the phyllospere and the air, so as to
detect possible interactions between the three microbial pools of the same ecosystem. To
achieve this, samples from the three pools of this ecosystem were collected in two distinct
periods: summer and winter. The plant species that contribute epiphytic microbes are Arbutus
unedo, Calamintha nepeta, Cistus incanus, Lavandula stoechas, Melissa officinalis, Myrtus
communis, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, and Quercus coccifera. Included among
them are representatives of aromatic plants, evergreen-sclerophyllous, seasonally dimorphic
and herbaceous species. DNA was extracted from leaves, soil and air samples and the
diversity of bacteria and fungi in those samples will be determined by taxa-specific q-PCR
and in selected samples next generation sequencing will provide a more-in-depth view of the
microbial diversity. In addition the populations of the most dominant airborne fungi, as
identified by plating, will be determined by q-PCR in air, soil and leaf samples. In addition,
the abundance of key functional microbial groups like ammonia-oxidizers bacteria and
archaea as well as the abundance of genes catA and pcaH known to be involved in the
degradation of naturally occurring aromatic compounds will be determined via q-PCR as
indicators of the performance of biogeochemical cycles in the studied ecosystem. Most
measurements are in progress and first results will be presented in the conference.

Keywords: phyllosphere, aromatic plants, fungi, bacteria, soil, air
This work is part of the project “ESEPMINENT” which is implemented under the
"ARISTEIA" Action of the "OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG
LEARNING" and is co funded by the European Social Fund (ESF) and National Resources
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Εκτίμηση του πληθυσμού των κυριοτέρων εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε
αγροτικά εδάφη με μοριακές τεχνικές.
Κατσούλα Α., Παπαζλτάνη Χ., Παπαδημητρίου Α., Ρουσίδου Κ., Παπαδοπούλου Κ.Κ.,
Καρπούζας Δ.Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Λάρισα, Ελλάδα.
Οι εδαφογενείς φυτοπαθογόνοι μύκητες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τις
θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Ελλάδα με πιο σημαντικούς αυτούς που ανήκουν στα
παρακάτω γένη και είδη Fusarium oxysporum, Verticillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia
solani, Pyrenochaeta lycopersici and Sclerotinia sclerotiorum. Η γνώση της παρουσίας και
του πληθυσμού των εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων στο έδαφος μέχρι πρόσφατα
βασίζονταν στην χρήση μεθόδων καλλιέργειας σε θρεπτικά μέσα που δεν ήταν πλήρως
εκλεκτικά με αποτέλεσμα την μη ακριβή εκτίμηση του πληθυσμού των συγκεκριμένων
μυκήτων. Πρόσφατες εξελίξεις στην μοριακή διαγνωστική οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων
μεθόδων βασιζομένων στην q-PCR για την εκτίμηση του πληθυσμού συγκεκριμένων ομάδων
μικροοργανισμών στο έδαφος συμπεριλαμβανομένων και των εδαφογενών φυτοπαθογόνων
μυκήτων. Η γνώση του πληθυσμού των συγκεκριμένων μυκήτων στο έδαφος θα καταστήσει
δυνατή την δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας με μικρότερο κόστος
και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε
ένα διαγνωστικό εργαλείο βασιζόμενο στην εκτίμηση μέσω Q-PCR της αφθονίας των
κυριοτέρων εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων που ενδημούν στα θερμοκήπια της
Ελλάδας. Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείo εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των
επιπέδων των εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε εδάφη από 24 θερμοκήπια της
περιοχή Κυπαρρισίας, Δυτική Πελοπόννησο. Όλα τα δείγματα συλλέχθηκαν τον Ιούλιο 2014
από θερμοκήπια που καλλιεργούνταν με τομάτα ή πιπεριά. Διαφορετικάγονίδιαστόχοιχρησιμοποιήθηκανγιατηνεκτίμηση του πληθυσμού των μυκήτων όπως: FOW1 (F.
oxysporum), b-tubulin (Verticillium dahliae), ITS (P. ultimum, R. solani, P. lycopersici). Οι
μέθοδοι q-PCR βελτιστοποιήθηκαν και τα όρια ανίχνευσης κυμάνθηκαν από 101 για το
Verticillium dahliae ως 104 gene copies / g εδάφους για το R. solani. Τα αποτελέσματα
έδειξαν υψηλή αφθονία για τα Rhizoctonia solani και Pythium ultimum σε όλα τα εδάφη,
αντίθετα με τα Fusarium oxysporum και Verticillium που ανιχνεύτηκαν μόνο σε 8 και εδάφη
αντίστοιχα. O Pyrenochaeta lycopersici τύπος II αποτέλεσε το κυρίαρχο τύπο στα εδάφη που
μελετήθηκαν, ενώ ο τύπος Ι ανιχνεύθηκε σε ένα μικρό αριθμό δειγμάτων. Περαιτέρω μελέτες
σε ένα ευρύτερο δίκτυο θερμοκηπίων της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα στοχεύσει στον
καθορισμό συσχετίσεων μεταξύ του πληθυσμού των μυκήτων στο έδαφος όπως
προσδιορίζεται με q-PCR και της εμφάνισης της ασθένειας στο φυτό, με απώτερο στόχο τον
καθορισμό ορίων επικινδυνότητας για την προσβολή των φυτών από τα συγκεκριμένα
παθογόνα.
Λέξεις-κλειδιά: εδαφογενείς φυτοπαθογόνοι μύκητες, q-PCR, διαγνωστική, καλλιέργειες
θερμοκηπίου
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Estimation of the population levels of soil-born fungal plant pathogens in soils from
greenhouses in Western Greece via q-PCR
Katsoula A., Papazlatani C., Papadimitriou A., Rousidou C., Papadopoulou K.K.,
Karpouzas D.G.
University of Thessaly, Department of Biochemistry and Biotechnology, Larissa, Greece
Soil-borne plant pathogenic fungi constitute a significant problem for glasshouse crops. The
most important soil-borne plant pathogenic fungi are various f. sp. of Fusarium oxysporum,
Verticillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Pyrenochaeta lycopersici and Sclerotinia
sclerotiorum. Detection and estimation of the abundance of those pathogens was so far based
on culture-dependent methods. However, those methods suffer from low accuracy since the
growth media used are only semi-selective, thus resulting in false positives. Recent advances
in molecular methods have enable the accurate estimation of the level of fungal pathogens in
agricultural soils via q-PCR. Estimation of fungal pathogen load in agricultural soils will
facilitate the development of targeted pesticide treatment programs with lower costs and
higher efficiency of crop protection. Within this frame we developed a q-PCR multidiagnostic tool for the estimation of the abundance of the most important soil fungal plant
pathogens. The tool was applied for the determination of the levels of soil-borne fungal
pathogens in soil samples collected from 24 greenhouses producing pepper or tomato crops,
located in Western Peloponnese (Kiparissia region)in July 2014. . Different genes were
targeted for the enumeration of the different pathogens including: FOW1 (F. oxysporum), btubulin (Verticillium dahliae), ITS (P. ultimum, R. solani, P. lycopersici). The q-PCR
methods were optimized and the detection levels for the different pathogens ranged from 101
for Verticillium dahliae to 104 gene copies / g soil for R. solani. Q-PCR analysis showed high
abundance of Rhizoctonia solani και Pythium ultimum in all tested samples, whereas
Fusarium oxysporum and Verticillium were detected in only 8 and 4 soils respectively.
Pyrenochaeta lycopersici type II dominated the samples tested whereas type I was detected in
only a few samples. Further studies in a wider network of greenhouses in Western Greece and
Crete will aim to establish valid correlations between the abundance of plant pathogens and
the risk for crop infections, enabling the establishment of meaningful threshold levels for all
the measured pathogens.
Keywords: soil plant parasitic fungi, q-PCR, diagnostics, protected crops
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Επίδραση ενδομυκορριζικών εμβολίων απομονωμένων από οριακά Ελλαδικά
οικοσυστήματα στην ανάπτυξη φυτών ελιάς και στην αντοχή τους στις αβιοτικές
καταπονήσεις
Καβρουλάκης Ν1, Υψηλάντης Ι2, Δούπης Γ1, Καβαδία Α3, Παπαδακης Ι.Ε4, Ρούσσος Π4,
Τζεράκης Κ1 και Oιχαλιώτης Κ3
1
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
«Δήμητρα», Χανιά, Ελλάδα
2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργ. Εδαφολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

3

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Δενδροκομίας, Αθήνα, Ελλάδα

4

Οι ενδομυκορριζικοί μύκητες, αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με τις ρίζες των φυτών
συχνά αυξάνοντας την ανθεκτικότητα τους σε οριακά, από άποψης γονιμότητας, υδατικής
επάρκειας και αλατότητας, οικοσυστήματα. Στην Ελλάδα, έχει πολύ λίγο διερευνηθεί η
δυνατότητα αξιοποίησης της μυκορριζικής συμβίωσης στη βελτίωσης της παραγωγικότητας
και της αειφορικότητας των γεωργικών οικοσυστημάτων αξιοποιώντας στελέχη
μυκορριζικών μυκήτων απομονωμένα από ντόπια «οριακά» οικοσυστήματα. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης μικτών ντόπιων μυκοριζικών εμβολίων
σε φυτά ελιάς (Olea europea ποικ. κορωνέικη) που αναπτύσσονται σε συνθήκες αυξημένης
και μη αυξημένης ωσμωτικής καταπόνησης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συγκριτική
αξιολόγηση μυκκοριζικών εμβολίων, προερχόμενων από έξι περιοχές της Ελλάδας, τα πέντε
από αμμοθινικά οικοσυστήματα. Ριζοβολημένα μοσχεύματα ελιάς εμβολιάστηκαν με τα
εμβόλια των μυκορριζικών μυκήτων και αναπτύχθηκαν σε υδροπονικό συστημα με αδρανές
υπόστρωμα ανάπτυξης (άμμος-βερμικουλίτης) και παροχή τροποποιημένου θρεπτικού
διαλύματος Hoagland με μειωμένη συγκέντρωση φωσφόρου καθώς και με ή χωρίς NaCl (100
mM), ως παράγοντα ωσμωτικής καταπόνησης. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν μη
εμβολιασμένα φυτά αναπτυσσόμενα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο βαθμός αποικισμού των
ριζών διέφερε σημαντικά μεταξύ των μεικτών εμβολίων που χρησιμοποιήθηκαν. Όλα τα
μυκορριζικά εμβόλια είχαν θετική επίδραση στην ανάπτυξης και στο ρυθμό φωτοσύνθεσης
των φυτών ελιάς συγκρινόμενα με τα μη εμβολιασμένα φυτά. Η διαφοροποίηση της επίδραση
αυτής μεταξύ των εμβολίων δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον διαφορετικό βαθμό
αποικισμού. Ο εμβολιασμός δεν φαίνεται να επηρεάζει την στοματική αγωγιμότητα των
φύλλων. Η θετική επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης και στην φωτοσυνθετική δραστηριότητα
διατηρείται και σε συνθήκες αυξημένης ηλεκτρικής αγωγιμότητας του θρεπτικού διαλύματος.
Το πείραμα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με μετρήσεις βιοχημικών μεταβλητών
(ωσμολυτών, ορμονών και αντιοξειδωτικών ενζύμων) που σχετίζονται με την ανταπόκριση
των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, και με συγκριτική πρωτεωμική ανάλυση.
Λέξεις κλειδιά: μυκόρριζες, συμβίωση, ελιά, αβιοτικές καταπονήσεις
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής. Επένδυση στην
κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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Effects of endomycorrhizal inocula, derived from marginal ecosystems in Greece, on
growth and abiotic stress tolerance of olive plants
Kavroulakis N1, Ypsilantis I2, Doupis G1, Kavadia A3, Papadakis I.E4, Roussos P4,
Tzerakis K1, and Ehaliotis K3
1
Institute for Olive Tree and Subtropical Plants of Chania, Hellenic Agricultural
Organization Demeter, Chania, Crete, Greece
2
Aristotle University of Thessalonica, Soils and Soil Chemistry Lab, Thessalonica, Greece
3
Agricultural University of Athens, Soils and Soil Chemistry Lab, Athens, Greece
4
Agricultural University of Athens, Pomology Lab, Athens, Greece.
Endomycorrhizal fungi may establish symbiotic associations with the roots of plants, often
increasing their tolerance as regards to fertility, drought and salinity in marginal ecosystems.
In Greece, the possibility of improving productivity and sustainability of agricultural
ecosystems utilizing mycorrhizal fungal strains isolated from local, marginal, ecosystems,
potentially adapted to these stress factors, has received limited attention. The aim of this study
is to evaluate the effects of such mixed mycorrhizal inocula, on olive plants (Olea europea cv.
koroneiki) grown under increased or non-increased osmotic stress. In particular, we
elaborated on the comparative evaluation of the effects of mixed mycorrhizal inocula, isolated
from six different regions (five derived from sand dune systems). Rooted semi-woody olive
cuttings were inoculated with the mycorrhizal fungi and grown on a sand-vermiculite growth
medium. They were supplied with modified Hoagland nutrient solution (low-phosphate), with
or without NaCl (100 mM) acting as an osmotic stress factor. Non-inoculated plants grown
under the same conditions were used as controls.
The level of root colonization by the mycorrhizal fungi was significantly different among the
mycorrhizal inocula used. Inoculation had a positive effect on growth and photosynthetic rate
of olive plants compared to non-inoculated plants. This effect does not seem to be correlated
with the level of colonization. Stomatal conductivity was not considerably affected by
inoculation. Improved plant growth and photosynthesis rates were observed on all inoculated
plants regardless of the electrical conductivity of the nutrient solution applied.
Τhe experiment will be terminated at a later growth stage, following evaluation of
biochemical stress indicators (osmolytes, hormones, antioxidant enzyme activities) and
comparative proteomics analysis.
Keywords: mycorrhiza, symbiosis, olive tree, abiotic stress
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF)
and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong
Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding
Program: Thales. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
.
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Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηρίων από κόμποστ αγροτοβιομηχανικών
υπολειμμάτων και διερεύνηση της ανταγωνιστικής τους δράσης έναντι φυτοπαθογόνων
μυκήτων.
Αρμένης Ν1., Κεφαλογιάννη Η.,1 Τζάμος Σ., 2 Κατινάκης Π.,1 Βενιεράκη Α.1 και
Χατζηπαυλίδης Ι.1
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Αθήνα, Ελλάδα
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, 2 Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

1

Η κομποστοποίηση αποτελεί μια διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης οργανικών και
αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων, η αλόγιστη χρήση των οποίων δημιουργεί σοβαρά
περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή του τελικού προϊόντος
κομποστοποίησης στο έδαφος έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση σημαντικών ιδιοτήτων του.
Μια από αυτές είναι ο βιολογικός έλεγχος φυτοπαθογόνων μυκήτων κυρίως λόγω της
ανταγωνιστικής δράσης που εμφανίζει η αυτόχθονος μικροβιακή κοινότητα των κόμποστ.
Από διάφορα κόμποστ έχει απομονωθεί σημαντικός αριθμός βακτηρίων σε καθαρή
καλλιέργεια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως παράγοντες βιολογικού
ελέγχου έναντι εδαφογενών παθογόνων, που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην
Ελληνική γεωργία. Τα βακτήρια αυτά θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσονται και να
αποικίζουν την επιφάνεια του φυτού που προστατεύουν. Η δυνατότητα της ομαδικής
κίνησης των βακτηρίων είναι σημαντική για την εκδήλωση του βιολογικού ελέγχου σε
ορισμένα ζεύγη φυτού-βακτηρίου. Στελέχη που διαθέτουν έντονη κινητικότητα, έχει
αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης
υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος τα οποία
είχαν διαβρεχτεί με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων απομονώθηκαν 139 βακτηριακά στελέχη
μεταξύ των οποίων 26 κυτταρινολυτικά, 37 σποριογόνα, 37 αζωτοδεσμευτικά και 39
ακτινομύκητες. Τα στελέχη αυτά ελέχθησαν για την ανταγωνιστική τους δράση έναντι των
φυτοπαθογόνων μυκήτων Fusarium oxysporum f. sp. melonis και Verticillium dahliae σε
δοκιμές in vitro. Επιλέχθηκαν τρία στελέχη με τους καλύτερους δείκτες παρεμπόδισης (SP10,
C20M and NFix9) τα οποία ταυτοποιήθηκαν με την ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου
16S rRNA ως Bacillus sp., Bacillus subtilis και Stenotrophomonas rhizophila αντίστοιχα. Η
δυνατότητα ομαδικής κίνησης (swarming) των επιλεγμένων στελεχών διερευνήθηκε με τον
εμβολιασμό τρυβλίων με θρεπτικό υλικό ΝΑ και περιεκτικότητα σε άγαρ 0.6%. Σ’ αυτές τις
συνθήκες, τα δύο από τα τρία στελέχη (SP10 και C20M) εκδήλωσαν έντονη ομαδική
κινητικότητα, αλλά και ταυτόχρονη ανταγωνιστική δράση έναντι των δύο μυκήτων. Τα δύο
αυτά στελέχη δοκιμάζονται για την in vivo (σε φυτά) ανταγωνιστική τους δραστηριότητα.
Λέξεις κλειδιά: κόμποστ, βιολογικός έλεγχος, ανταγωνιστική ικανότητα, ομαδική κίνηση.
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Isolation and characterization of microorganisms from agro-industrial residues compost
with potential biological control of phytopathogenic fungi
Armenis N1., Kefalogianni I.1, Tzamos S.2, Katinakis P.1, Venieraki A.1 and
Chatzipavlidis I.1
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science, Athens, Greece
Laboratory of General & Agricultural Microbiology,(2) Laboratory of Phytopathology

(1)

Abstract
Composting is a process of rational management of organic and agro-industrial wastes, the
release of which into the environment, without any treatment, creates serious environmental
problems. It has been observed that the application to the soil of mature compost, improved
several of its properties, as biological control of plant pathogens due to the antagonistic action
of its indigenous microbial community. A great number of pure bacterial cultures isolated
from various compost, have been used as biocontrol agents against soilborn pathogens, which
cause significant problems in Greek agriculture. Bacteria used as biocontrol agents should
grow and colonize the surface of the plant they protect. Motility is important for biocontrol in
some plant-bacteria pairs. Highly motile strains have been proved more competitive. During
the composting process of ginned cotton residues and ginned cotton residues saturated with
olive oil mill wastewater, 139 bacterial strains were isolated, including 26 cellulolytic, 37
spore forming, 37 nitrogen fixing and 39 actinomycetes and were co-cultured with Fusarium
oxysporum f. sp. melonis and Verticillium dahliae for an in vitro antagonism test. Three of the
strains with the best inhibition indexes (SP10, C20M and NFix9) were identified as Bacillus
sp., Bacillus subtilis and Stenotrophomonas rhizophila respectively, based on 16S rRNA gene
sequence analysis. Swarming motility of the selected strains was evaluated in swarming plates
(ΝΑ with 0.6% agar). Two out of three strains (SP10 and C20M) showed intense swarming
motility and competitive ability against the two fungi, under swarming conditions. It was
concluded that high motile strains inhibited strongly the growth of phytopathogenic fungi in
swarming conditions. All selected strains are being tested for their in vivo (in plants)
antagonistic activity.
Keywords: compost, biocontrol, antagonistic activity, swarming
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Βιοαιθανόλη 2ης γενιάς: από την Επιστήμη στην Τεχνολογία
Δημήτριος Κέκος
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθίσταται αναγκαία, λόγω της μείωσης των
αποθεμάτων πετρελαίου και της αυξημένης πολιτικής αστάθειας στις πετρελαιοπαραγωγές
χώρες. Η αιθανόλη είναι καύσιμο υψηλού αριθμού οκτανίων (υψηλότερου της βενζίνης) και
με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο με αποτέλεσμα να αυτοαναφλέγεται σε μεγαλύτερη
συμπίεση από την βενζίνη επιτρέποντας στους κινητήρες να αποδίδουν μεγαλύτερη ισχύ. Η
Βραζιλία και οι ΗΠΑ παράγουν βιοαιθανόλη σε βιομηχανική κλίμακα από ζαχαροκάλαμο
και αραβόσιτο αντίστοιχα, πρώτες ύλες όμως που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στον
τομέα των τροφίμων.
Οι λιγνινοκυτταρινούχες πρώτες ύλες δεν ανταγωνίζονται τον τομέα των τροφίμων και
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά, οικονομικά και στρατηγικά οφέλη για την παραγωγή
βιοαιθανόλης. Τα βασικά στάδια παραγωγής βιοαιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα είναι:
προκατεργασία, ενζυμική υδρόλυση, ζύμωση και απόσταξη του προϊόντος.
Οι μέθοδοι προκατεργασίας είναι φυσικές (π.χ. μείωση του μεγέθους της βιομάζας) και
θερμοχημικές που στόχο έχουν τη διάσπαση της δομής της βιομάζας αυξάνοντας το πορώδες
της πρώτης ύλης αναδιανέμοντας τη λιγνίνη, καθιστώντας έτσι την βιομάζα περισσότερο
επιδεκτική στην ενζυμική υδρόλυση.
Το στάδιο της υδρόλυσης πραγματοποιείται με τη χρήση κυτταρινολυτικών και
ημικυτταρινολυτικών ενζύμων. Η αποτελεσματικότητα των εν λόγω βιοκαταλυτών μπορεί να
βελτιωθεί με σχεδιασμό ενζύμων με καλύτερες ιδιότητες πρόσδεσης στο και υψηλότερη
εξειδίκευση στο υπόστρωμα, μικρότερη παρεμπόδιση από τα τελικά προϊόντα της υδρόλυσης,
υψηλότερη θερμοανθεκτικότητα καθώς και με αριστοποίηση των διεργασιών παραγωγής
τους.
Η αποτελεσματική βιομετατροπή των λιγνινοκυτταρινούχων υδρολυμάτων σε αιθνόλη
απαιτεί μικροοργανισμούς οι οποίοι ζυμώνουν τόσο τις εξόζες (γλυκόζη, μαννόζη και
γαλακτόζη) όσο και τις πεντόζες (ξυλόζη, αραβινόζη) παρουσία παραμποδιστικών ενώσεων
(προερχόμενων από την προκατεργασία) όπως ασθενή οξέα, φουραλδεϋδες και φαινολικές
ενώσεις. Η απομάκρυνση των παρεμποδιστικών ενώσεων (αποτοξικοποίηση) μπορεί να
πραγματοποιηθεί με προσθήκη κατάλληλων χημικών, εξάτμιση και εκχύλιση.
Επιπλέον η παραγόμενη αιθανόλη παρεμποδίζει τον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών
κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Η απομάκρυνσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί
εφαρμόζοντας τεχνικές όπως η εκχυλιστική ζύμωση, ζύμωση και μονάδα εξάτμισης κ.α.
Για να καταστεί η τεχνολογία παραγωγής βιοαιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά
ώριμη ώστε να εφαρμοστεί σε βιομηχανικό επίπεδο απαιτείται περαιτέρω έρευνα στον τομέα
της ενζυμικής υδρόλυσης, στην ανάπτυξη στελεχών που να μεταβολίζουν αποτελεσματικά
την ξυλόζη και στην μείωση των σταδίων της διεργασίας και των ενεργειακών απαιτήσεων
αυτής.
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2nd Generation Bioethanol: from Science to Technology
Dimitrios Kekos
National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering
With diminishing oil supplies and growing political instability in oil-producing nations, the
world is facing a major energy threat which needs to be solved by virtue of alternative energy
sources. Bioethanol has received considerable attention in the transportation sector because of
its utility as an octane booster, fuel additive, and even as neat fuel. Brazil and the USA have
been producing ethanol on a large scale from sugarcane and corn, respectively. However, due
to their primary utility as food and feed, these crops cannot meet the global demand for
ethanol production as an alternative transportation fuel. Lignocellulosic raw materials, not
competing with food production, can provide environmental, economic, and strategic benefits
for the production of biofuels. The basic process steps in producing bioethanol from
lignocellulosic materials are: pretreatment, hydrolysis, fermentation and product
separation/distillation.
Pretreatment upstream operations include mainly physical, (i.e., biomass sizereduction) and
thermochemical processes that involve the disruption of the recalcitrant material of the
biomass. This upstream operation increases substrate porosity with lignin redistribution
making biomass accessible to enzymatic attack.
Enzymatic hydrolysis is carried out by cellulolytic and hemicellulolytic enzymes. The
efficiencies of individual enzymes can be improved by designing enzymes with optimal
domain structures and binding properties, and with higher specific activity, lower end-product
inhibition and higher thermal stability, as well as by optimizing the production processes.
Efficient ethanolic fermentation of lignocellulose hydrolysates requires that the organism
ferments both the hexose sugars glucose, mannose, and galactose, and the pentose sugars,
xylose and arabinose in the presence of inhibitory compounds including weak acids,
furaldehydes and phenolics derived from the pretreatment step. Detoxification (removal of the
inhibitoy compounds) of the hydrolysates can be conducted by chemical additives,
evaporation, liquid-liquid extraction.
Ethanol has an inhibitory effect on growth rate of the microorganism during fermentation,
thus its removal by membrane, extractive and flashing methods from the culture broth
diminishes or neutralizes this effect.
The transition of lignocellulosic fuel ethanol production into a mature industrial technology
requires research and development efforts in the areas of enzymatic hydrolysis, development
of efficient xylose-fermenting microorganisms and process integration to reduce the number
of process steps and the energy demand.
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Προςδιοριςμόσ τησ βιοςυςςώρευςησ ςπάνιων γαιών από τον εκτομυκορριζικό μφκητα
Suillus mediterraneensis ςτο αςτικό περιβάλλον τησ Αιθνασ
Κόκκορης, Β.1, Δανέζης, Γ.2, Μάσσας, Ι.3, Γεωργίου, Κ.Α.2 και Ζερβάκης, Γ.Ι.1*
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Οι ςπάνιεσ γαίεσ (REE) αποτελοφνται από 17 ςτοιχεία τα οποία διακρίνονται ςε δυο
υποκατθγορίεσ: τισ ελαφριζσ ςπάνιεσ γαίεσ (Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu και Gd), που
ζχουν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα από αυτζσ τθσ δεφτερθσ υποκατθγορίασ, τισ βαριζσ ςπάνιεσ
γαίεσ (Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb και Lu). Προςφάτωσ, τα αποτυπϊματα των REE
χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνασ αξιόπιςτοσ δείκτθσ για τθν πιςτοποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων
προςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ ι γεωγραφικισ ζνδειξθσ. Από τθν άλλθ πλευρά,
ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςχετικά με τθ βιοςυςςϊρευςθ REE από μφκθτεσ,
πολλϊ δε μάλλον από εδϊδιμα είδθ μανιταριϊν.
Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ, 14 δείγματα μανιταριϊν του εκτομυκορριηικοφ εδϊδιμου
είδουσ Suillus mediterraneensis ςυλλζχκθκαν από διάφορεσ περιοχζσ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τθσ Ακινασ κατά τθν διάρκεια δυο διαδοχικϊν ετϊν, μαηί με τα εδαφικά
υποςτρϊματα ςτα οποία αναπτφςςονταν (δθλ. εδάφθ από δφο ορίηοντεσ, ςε βάκθ 0 15 εκ.
και 15 30 εκ.), ϊςτε να προςδιοριςτεί θ βιοςυςςϊρευςθ REE από τον μφκθτα ςε μια αςτικι
περιοχι. Υπολογίςτθκαν οι ολικζσ και βιοδιακζςιμεσ ςυγκεντρϊςεισ των REE (Sc, La, Ce, Pr,
Nd, Pm, Sm, Eu, Gd,Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb και Lu) ςτο ζδαφοσ μετά από χϊνευςθ των
δειγμάτων με οξφ και εκχφλιςθσ με DTPA, ενϊ ςτθ ςυνζχεια τα εδαφικά και μυκθτιακά
δείγματα αναλφκθκαν με ICP MS. Επιπροςκζτωσ, υπολογίςτθκαν βαςικά εδαφολογικά
χαρακτθριςτικά με χριςθ κλαςςικϊν μεκοδολογιϊν.
Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι ςυγκεντρϊςεισ των REE ςτα μανιτάρια δεν ςχετίηονταν
επαρκϊσ με τισ ολικζσ ι τισ διακζςιμεσ μορφζσ τουσ ςτο ζδαφοσ (r2=0,33 για το Lu ζωσ
r2=0,44 για το Pr). Ωςτόςο, οι ςυγκεντρϊςεισ των REE ςτα μανιτάρια παρουςίαςαν αρνθτικι
ςυςχζτιςθ με το pH, τθν παρουςία άμμου ςτο ζδαφοσ και το ιςοδφναμο ανκρακικό
αςβζςτιο, ενϊ παρατθρικθκε κετικι ςυςχζτιςθ ωσ προσ τθν παρουςία αργίλου. Επιπλζον,
θ βιοςυςςϊρευςθ REE ιταν ςθμαντικά υψθλότερθ ςτουσ πίλουσ παρά ςτουσ ςτίπουσ των
μανιταριϊν (π.χ. 1373 και 198 ppb για το Ce, 86 και 12 ppb για το Dy, 129 και 17 ppb για το
Gd, ςτον πίλο και ςτίπο αντίςτοιχα). Ενδιαφζρον επίςθσ παρουςίαςαν οι υψθλζσ
ςυςχετίςεισ που ανιχνεφτθκαν ςτισ ςυγκρίςεισ επιμζρουσ ςυγκεντρϊςεων REE ςτα
μανιτάρια, κακϊσ οι περιςςότερεσ υπερζβαιναν τθν τιμι r2=0,9. Το βάροσ κακϊσ και το
ςτάδιο ανάπτυξθσ των μανιταριϊν δεν φαίνεται να ςχετίηεται με τισ τελικζσ ςυγκεντρϊςεισ
των REE που μετρικθκαν ςτισ καρποφορίεσ. Τζλοσ, τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ δείχνουν
ότι τα μανιτάρια παρουςιάηουν μεγαλφτερθ βιοςυςςϊρευςθ των REE ςε ςχζςθ με φυτά
μετά από αντιπαραβολι των ςχετικϊν τιμϊν από τθν αντίςτοιχθ βιβλιογραφία.
Λζξεισ κλειδιά: Σπάνιεσ γαίεσ, βιοςυςςϊρευςθ, εδϊδιμα μανιτάρια, εκτομυκόρριηεσ, Ακινα,
αςτικό περιβάλλον
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Determination of rare earths bioaccumulation by the ectomycorrhizal fungus Suillus
mediterraneensis in the Athens urban area
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Rare earths (REE) are composed of 17 elements which are divided in two subgroups: light
rare earths (Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, and Gd also known as the cerium group), which
are more mobile than those of the second group, the heavy rare earths (Y, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb and Lu; also known as the yttrium group). During the last years, REE’s fingerprint
proved to be a very reliable marker for the verification of food products of certified
geographic origin. On the other hand, very scarce information is available on the
accumulation of REE by fungi, let alone of edible mushroom species.
In the frame of this study, 14 mushroom samples of the wild edible ectomycorrhizal species
Suillus mediterraneensis were collected from several localities within the greater Athens
area during two successive years, together with their growth substrates (i.e., soil samples
taken from two horizons, at depths of 0 15 cm and 15 30 cm) for determining the fungus
efficiency in bioaccumulating REE from an urban environment. Total and bioavailable REE
(Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd,Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu) concentrations were
measured through microwave assisted acid digestion and DTPA extraction for soil samples,
followed by ICP MS analysis for soils and fungal specimens. In addition, several other soil
properties were assessed through the application of well established protocols.
Results revealed that concentrations of REE in mushrooms were not particularly related to
their total or bioavailable forms in soils (r2=0.33 for Lu up to r2=0.44 for Pr). However, REE in
mushrooms were negatively correlated with pH, sand presence in soils and CaCO3
equivalent, and positively correlated with the presence of clay. Furthermore, REE
concentrations were significantly higher in the pilei than in the stipes of mushrooms (e.g.
1373 ppb vs. 198 ppb for Ce, 86 ppb vs. 12 ppb for Dy, 129 ppb vs. 17 ppb for Gd, in pileus
and stipe respectively). Of interest were the high correlations detected in comparisons
between different REE in mushrooms, most of them exceeding values of r2=0.9. The weight
and growth stage of mushrooms did not seem to be related to the final amount of REE
measured. Last but not least, the outcome of this work demonstrates that mushrooms show
higher bioaccumulation of REE in respect to plants as evidenced from comparisons with the
respective literature.
Key-words: rare earth elements, bioaccumulation, edible mushroom, ectomycorrhizae,
Athens metropolitan area, urban environment
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Συςςώρευςη βαρζων μετάλλων από αυτοφυή εδώδιμα μανιτάρια που ςυλλζχθηκαν ςτην
ευρφτερη περιοχή τησ Αθήνασ και ςυςχετίςεισ με τισ ςυγκεντρώςεισ τουσ ςτα αντίςτοιχα
εδάφη
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Τρία είδθ αυτοφυϊν εδϊδιμων μανιταριϊν του φφλου Basidiomycota, τα Volvopluteus
gloiocephalus, Coprinus comatus και Psathyrella candolleana ςυλλζχκθκαν από διάφορα ςθμεία
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Ακθνϊν κατά τθν περίοδο του φκινοπϊρου και χειμϊνα δφο
διαδοχικϊν ετϊν, μαηί με τα εδαφικά υποςτρϊματα ςτα οποία αναπτφςςονταν (δείγματα
εδάφουσ από δφο ορίηοντεσ, βάκθ 0 15 εκ. και 15 30 εκ.), με ςτόχο τθ μελζτθ τθσ
βιοςυςςϊρευςθσ βαρζων μετάλλων ςε ζνα αςτικό περιβάλλον. Υπολογίςτθκαν οι ολικζσ και
βιοδιακζςιμεσ ςυγκεντρϊςεισ των Cu, Pb, Zn, Fe, Cr, Mn και Ni ςτα εδάφθ χρθςιμοποιϊντασ
αρχικά μεκόδουσ χϊνευςθσ με aqua regia και εκχφλιςθσ με DTPA, ενϊ ςτθ ςυνζχεια τα μζταλλα
ςτα εδάφθ και ςτα μανιτάρια μετρικθκαν με ατομικι απορρόφθςθ. Επιπροςκζτωσ
υπολογίςτθκαν βαςικά εδαφολογικά χαρακτθριςτικά με χριςθ κλαςςικϊν μεκοδολογιϊν.
Τα αποτελζςματα αποκάλυψαν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ μετάλλων και ςτα τρία είδθ
μανιταριϊν, προφανϊσ λόγω τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ. Οι υψθλότερεσ τιμζσ που
προςδιορίςτθκαν ιταν: 90.56 mg/kg Cu ςτο C. comatus, 16,81 mg/kg Pb ςτο P. candolleana,
54,92mg/kg Ni και 4.9mg/kg Cr ςτο V. gloiocephalus. Επιπλζον, και ςτα τρία μανιτάρια
ςθμειϊκθκαν ςυγκεντρϊςεισ Pb που ξεπζραςαν τα επιτρεπτά όρια πρόςλθψθσ του μετάλλου
(FAO/WHO provisional tolerable daily intake): 0,48 (V. gloiocephalus) 0,34 (C. comatus), 0,51 (P.
candolleana) mg Pb/30gr ξεπερνϊντασ το όριο των 0,30 mg. Ενδιαφζρουςεσ ιταν οι
ςυςχετίςεισ που ανιχνεφκθκαν μεταξφ των ςυγκεντρϊςεων των μετάλλων ςτα μανιτάρια και
των βιοδιακζςιμων μορφϊν τουσ ςτο ζδαφοσ (π.χ. r2=0,59 για το Zn ςτο P. candolleana και
r2=0,74 για το Mn ςτο C. comatus). Επιπλζον, υψθλζσ ςυςχετίςεισ παρατθρικθκαν μεταξφ των
ςυγκεντρϊςεων των μετάλλων ςτα μανιτάρια και χαρακτθριςτικϊν του εδάφουσ, όπωσ θ
κοκκομετρικι ςφςταςθ, το pH, θ περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία και ιςοδφναμο ανκρακικό
αςβζςτιο. Ενδεικτικά, θ κοκκομετρικι ςφςταςθ του εδάφουσ αςκεί ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν
ςυςςϊρευςθ των μετάλλων ςτα μανιτάρια, κακϊσ διαπιςτϊκθκαν υψθλζσ ςτατιςτικζσ
ςυςχετίςεισ, π.χ. για το C. comatus: r2=0,75 για τον Fe με τθν άμμο, r2=0,72 για το Ni με τθν
άμμο και r2=0,70 για τον Zn με τθν ιλφ, ενϊ για το V. gloiocephalus: r2=0,80 για τον Cu με τθν
ιλφ, r2=0,82 για τον Zn με τθν άμμο και r2=0,82 για τον Zn με τθν ιλφ. Τζλοσ, οι απορροφιςεισ
οριςμζνων μετάλλων από τα μανιτάρια ςυνδζονται μεταξφ τουσ, κακϊσ οι ςχετικζσ τιμζσ
εμφανίηουν υψθλζσ ςυςχετίςεισ και ςτα τρία είδθ που εξετάςτθκαν (π.χ. Mn με Fe: r2=0,93 για
το P. candolleana, r2=0,95 για το C. comatus, και r2=0,71 για το V. gloiocephalus).
Λζξεισ κλειδιά: απορρόφθςθ βαρζων μετάλλων, βιοςυςςϊρευςθ, εδϊδιμα μανιτάρια,
τοξικότθτα, Ακινα.
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Accumulation of heavy metals by wild edible mushrooms collected in the Athens greater area
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Mushrooms from three wild edible species of the phylum Basidiomycota, i.e., Volvopluteus
gloiocephalus, Coprinus comatus and Psathyrella candolleana, were collected from several
localities within the greater Athens area during autumn winter of two successive years, together
with their substrates (i.e. soil samples from two horizons, 0 15 cm and 15 30cm), in order to
study the bioaccumulation of heavy metals in an urban environment. Total and bioavailable Cu,
Pb, Zn, Fe, Cr, Mn and Ni concentrations were measured through aqua regia digestion and DTPA
extraction for soil samples, followed by atomic absorption spectrophotometry for soil and fungal
specimens. In addition, several soil properties were determined through the application of well
established protocols.
The results revealed high concentrations of heavy metals in all three edible mushrooms
examined, apparently as a result of environmental pollution; 90.56 mg/kg Cu in C. comatus,
16.81 mg/kg Pb in P. candolleana, 54.92 mg/kg Ni and 4.9 mg/kg Cr in V. gloiocephalus. Αll three
mushrooms exceeded the recommended levels of toxicity (FAO/WHO provisional tolerable daily
intake) for Pb, i.e., 0.48 (V. gloiocephalus) 0.34 (C. comatus), 0.51 (P. candolleana) mg Pb/30 gr
of sample (limit: 0.30 mg). Of interest were the correlations detected between the
concentration of certain heavy metals in mushrooms and in their bioavailable fraction in soil
layers (e.g. r2=0.59 for Zn in P. candolleana; r2=0.74 for Mn in C. comatus). Moreover, high
correlations were observed between heavy metals concentration in mushrooms and soil
properties such as texture, pH, organic matter content and CaCO3 equivalent. For example, soil
texture exerted a notable effect in the accumulation of metals by mushrooms, e.g. r2=0.75 for Fe
in sand and r2=0.70 for Zn in silt for C. comatus; r2=0.80 for Cu in silt, r2=0.82 for Zn in sand and
r2=0.82 for Zn in silt for V. gloiocephalus. In addition, concentrations for several metals
measured in mushrooms are strongly associated with each other; their respective values appear
highly correlated in all three species examined (e.g. for Mn and Fe, r2=0.93 in P. candolleana,
r2=0.95 in C. comatus, and r2=0.71 in V. gloiocephalus).
Key words: heavy metal accumulation, bioconcentration, edible mushroom, toxicity, Athens
metropolitan area
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Διερεύνηση των ιδιοτήτων της κυτταρικής επιφάνειας και της ανοσοτροποποιητικής δράσης
πιθανών προβιοτικών στελεχών του γένους Lactobacillus
Κωνσταντινίδης Δ.1, Χρηστίδου Α.1, Χαριζάνη Ε.1, Τουράκη Μ.1, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε.2,
Γιάγκου Μ.1
1.Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2.Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Από το τυρί Μελίχλωρο απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν με βάση φαινοτυπικές, βιοχημικές και
μοριακές μεθόδους σαράντα επτά βακτηριακά στελέχη τα οποία στη συνέχεια ταξινομήθηκαν ως
Lactobacillus paraplantarum (29) και L. paracasei subsp. paracasei (18). Είκοσι ένα από τα
απομονωμένα στελέχη χαρακτηρίστηκαν ως πιθανά προβιοτικά με βάση τεχνολογικές και βιοχημικές in
vitro ιδιότητες. Σε έντεκα επιλεγμένα στελέχη πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των in vitro ιδιοτήτων της
κυτταρικής επιφάνειας που σχετίζονται με την ικανότητα προσκόλλησης και παραμονής στον εντερικό
βλεννογόνο και με πιθανή ανοσοτροποποιητική δράση. Συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν η ικανότητα
αυτοσυσσωμάτωσης και η υδροφοβία της κυτταρικής επιφάνειας, ιδιότητες που σχετίζονται θετικά με
την ικανότητα αποίκησης του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης, προσδιορίστηκαν η παραγωγή
εξωπολυσακχαριτών (EPS) και η παρουσία των πρωτεϊνών της κυτταρικής επιφανειακής στιβάδας (slayers), ιδιοτήτων που εμπλέκονται στη ρύθμιση της λειτουργίας των δενδριτικών και των Τ κυττάρων.
Καταγράφηκε σημαντική ποικιλομορφία ως προς την έκφραση των παραπάνω ιδιοτήτων, καθώς τα
στελέχη Β1 και Β4 παρουσίαζαν ποσοστό αυτοσυσσωμάτωσης και υδροφοβίας της τάξης του 60%.
Αντίθετα, στα στελέχη Ε6 και C10 παρουσιάζονται χαμηλά ποσοστά αυτοσυσσωμάτωσης (30%) και
υδροφοβίας (20%). Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των στελεχών ως προς την ικανότητα
παραγωγής EPS, με τα στελέχη Α6, Β1, Β4 και C10 να παράγουν μεγάλα ποσά και τα στελέχη Α9, Ε1
και Ε2 να παράγουν ελάχιστη ποσότητα EPS. Στη συνέχεια ανιχνεύθηκαν τα γονίδια mub και fbp τα
οποία κωδικοποιούν αντίστοιχα για τις πρωτεΐνες Mucus-binding protein και Fibronectin-binding protein
οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα προσκόλλησης και παραμονής στον εντερικό βλεννογόνο, καθώς
και το γονίδιο bsh το οποίο κωδικοποιεί για μία υδρολάση των χολικών αλάτων. Τα γονίδια αυτά
ανιχνεύθηκαν επιτυχώς στο σύνολο των στελεχών. Διερεύνηση της ικανότητας διάσπασης των τοξικών
κλασμάτων της γλοιαδίνης του σιτάλευρου, έδειξε ότι τα στελέχη Β4, Β5 και C10 σε αντίθεση με το
στέλεχος Ε1, διαθέτουν αυξημένη ικανότητα αποδόμησης της γλοιαδίνης, γεγονός που τα καθιστά
υποψήφια για την αγωγή της αυτοάνοσης κοιλιοκάκης η οποία επάγεται από τις γλοιαδίνες της
γλουτένης. Τέλος σε όλα τα βακτηριακά στελέχη καταγράφηκε η παρουσία των s-layers. Από τα
παραπάνω κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση της in vivo προβιοτικής και ανοσοτροποποιητικής
δράσης των συγκεκριμένων στελεχών Lactobacillus.
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Evaluation of cell surface traits and immunomodulatory activity of presumptive probiotic
Lactobacillus strains
Konstantinidis D.1, Christidou A.1, Harizani E.1, Touraki M., Litopoulou-Tzanetaki E.2, Yiangou
M.1
1. Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, AUTH, Thessaloniki,
Greece
2. Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, School of Agriculture, AUTH, Thessaloniki, Greece
In a previous study forty seven bacterial strains were isolated from Melichloro cheese and were
characterized with the use of phenotypical, biochemical and molecular methods as Lactobacillus
paraplantarum (29) and L. paracasei subsp. paracasei (18). Based on technological and biochemical in
vitro attributes, twenty one of those isolates were characterized as presumptive probiotics. In this study
eleven of those isolates were selected for further in vitro examination of their cell surface traits. These
traits are associated with the bacterial adhesion capacity and the ability to remain attached to the intestine,
as well as with immunomodulatory activity. Specifically the traits that were determined were
autoaggregation and hydrophobicity which are linked with the ability to colonize the intestine. The
production of exopolysaccharides (EPS) and s-layers proteins was also examined. A large variety between
the different strains was recorded, since the majority of the strains exhibited other attributes. Strains B1
and B4 were able to autoaggregate up to 60% of their cells and showed the same level of hydrophobicity.
On the other hand strains E6 and C10 didn’t autoaggregate (30%), nor exhibited hydrophobicity (20%).
Diversity in the ability to produce EPS was also recorded between the strains, as strains Α6, Β1, Β4 and
Β5 και C10 had the ability to produce large amounts, while strains Α9, Ε1and Ε2 produced tiny amounts.
Furthermore the mub gene that codes for a Mucus-binding protein, the fbp gene that codes for a
Fibronectin-binding protein and the bsh gene that codes for a bile salts hydrolase were successfully
identified in every strain. Examination of the strains’ ability to degrade toxic gliadin fractions showed that
strains B4, B5 and C10 had this ability, so they could be used for the treatment of the autoimmune
enteropathy, which is induced by gluten’s gliadins. Finally the proteins of the s-layers were identified in
every strain. Judging from the above mentioned, future research should be conducted in order to
investigate the in vivo probiotic and immunomodulatory attributes of those Lactobacillus strains.
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Μοριακός χαρακτηρισμός και ανθεκτικότητα σε βοτρυδιοκτόνα πληθυσμού του Botrytis
που προκαλεί τήξεις σε φυτάρια υποκειμένων πυρηνοκάρπων και γιγαρτοκάρπων
Κωνσταντίνου Σ., Σαρμής Γ., Σαμαράς Α. και Καραογλανίδης Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της σκληραγώγησης, σε
φυτάρια υποκειμένων πυρηνοκάρπων και γιγαρτοκάρπων με συμπτώματα τήξης, βρέθηκε
πως το σημαντικότερο παθογόνο αίτιο ήταν είδη του γένους Botrytis. Στόχος της εργασίας
ήταν να διερευνηθεί η δομή του πληθυσμού του και η ανθεκτικότητα των στελεχών σε
μυκητοκτόνα. Ο χαρακτηρισμός των απομονώσεων έγινε σύμφωνα με τη παρουσία δύο
μεταθετών στοιχείων Boty και Flipper, και την ανίχνευση της παρουσίας μιας εισαγωγής
21ζ.β. στο γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα mrr, για το διαχωρισμό του Botrytis cinerea
sensu stricto από ένα νέο κλάδο μέσα στο πληθυσμό του Botrytis, τον Botrytis Group S. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πως κυρίαρχα ήταν τα στελέχη τύπου transposa σε ποσοστό 83,6%, τα
οποία φέρουν στο γονιδίωμα τους και τα δύο μεταθετά στοιχεία, ενώ στελέχη τύπου Boty,
Flipper ή Vacuma εμφανίστηκαν σε ποσοστό 11.9, 1.5 και 3%, αντίστοιχα. Όσο αφορά τα
στελέχη B. cinerea sensu stricto, καταγράφηκαν σε ποσοστό 69.7%, ενώ σε σημαντικά
μεγάλο ποσοστό (29.6%) βρέθηκαν και στελέχη Botrytis Group S. Επίσης, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, ανιχνεύθηκε 1 στέλεχος του B. pseudocinerea. Σε ότι αφορά την ανθεκτικότητα
των στελεχών στα βοτρυδιοκτόνα, αυτή οφειλόταν κυρίως σε σημειακές μεταλλάξεις. Υψηλά
ποσοστά ανιχνεύθηκαν στους παρεμποδιστές του συμπλόκου III της αναπνοής (89.8%), τους
παρεμποδιστές της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (73%) και τα βενζιμιδαζολικά
μυκητοκτόνα (64.6%), ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά βρέθηκαν φαινότυποι με ανθεκτικότητα
στις ανιλινοπυριμιδίνες, τα υδροξυανιλίδια, τα δικαρβοξαμιδικά και τα φαινυλοπυρρόλια.
Μικρός αριθμός στελεχών (6.7%) που εμφάνισαν ανθεκτικότητα σε όλα τα μυκητοκτόνα,
χαρακτηρίστηκαν ως MDR1h, καθώς ανιχνεύθηκε η απουσία 3 ζ.β. από το γονίδιο mrr1, και
αυτή είναι η πρώτη καταγραφή τους στην Ελλάδα.
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Population structure and fungicide resistance profile of Botrytis spp. causing damping
off disease in stone- and pome-fruit rootstock seedlings
Konstantinou S, Sarmis G., Samaras A. and Karaoglanidis G.
Aristotelian University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Forestry and Natural
Environment, School of Agriculture, Laboratory of Plant Pathology, Thessalonik, Greece

Botrytis spp. is the main causal agent of damping-off in micro-propagated pome- and stonefruit rootstock seedlings during the phase of acclimatization in greenhouse nurseries in
Greece. The study was conducted aiming to investigate the fungal population structure and
fungicide resistance profile. The population structure was investigated in 134 isolates, using
two molecular markers, the presence of two transposable elements (TAs, Boty and Flipper)
and the presence of a 21bp insertion in the mrr1 gene, encoding a transcription factor, that
distincts B. cinerea sensu stricto, from Botrytis Group S, a novel clade within Botrytis
populations. Results showed that transposa isolates (both TAs present) were predominant
(83.6%), while Boty, Flipper or Vacuma (both TAs absent) isolates were found at frequencies
of 11.9, 1.5 and 3%, respectively. Similarly, was found that B. cinerea sensu stricto was
predominant in the population (69.7%). However, a significant proportion of the isolates were
identified as Botrytis group S (29.6%), while 1 isolate was identified as B. pseudocinerea,
constituting the first report of this pathogen in Greece. Measurements of fungicide sensitivity
revealed the presence of high frequencies of multiple resistance to more than 2 different
fungicide classes, mostly associated with target site mutations. The higher frequencies of
resistance were observed for QoIs, SDHIs and benzimidazoles with values of 89.8, 73 and
64.6%, respectively, while frequencies of resistance to anilinopyrimidines, hydroxyanilides,
dicarboximides and phenylpyrroles were lower. In a small proportion of the population
(6.7%) resistance was found to be associated with a 3bp deletion mutation in the gene
encoding the mrr1 transcription factor.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 1,3ΔΙΧΛΩΡΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ 3-ΧΛΩΡΟ-1,2-ΠΡΟΠΑΝΕΔΙΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Pseudomonas putida DSM 437
Κόντη Κ., Μαμμά Δ., Κέκος Δ.
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Λέξεις κλειδιά: Βιοαποικοδόμηση, χλωροπροπανόλες, Pseudomonas putida
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι χλωροπροπανόλες και ιδιαίτερα η 1,3-δίχλωρο-2-προπανόλη (DCP) και η 3χλώρο-1,2-προπανεδιόλη (CPD) χρησιμοποιούνται ευρέως ως διαλύτες και ως πρόδρομες
ενώσεις στην παραγωγή ρητινών, πολυμερών, αγροχημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Παρά τη διαδεδομένη χρήση τους, πρόκειται για ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις καθώς έχει
διαπιστωθεί καρκινογόνος δράση σε πειραματόζωα και πρόκληση οξείας ηπατίτιδας σε
ανθρώπους. Λόγω της επικινδυνότητας τους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον τόσο η
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν
τη χρήση τους. Ενδεικτικά, το επιτρεπόμενο όριο υπολειμμάτων CPD και DCP σε ρητίνες
είναι τα 1000 ppm.
Κάποιοι μικροοργανισμοί παρουσιάζουν ικανότητα αποικοδόμησης των ενώσεων
αυτών. Από προκαταρκτικά πειράματα προέκυψε ότι το βακτήριο Pseudomonas putida DSM
437 συγκαταλέγεται σε αυτήν την κατηγορία μικροοργανισμών. Στην παρούσα εργασία
μελετήθηκε το ενζυμικό σύστημα του συγκεκριμένου οργανισμού όσων αφορά στην
αποικοδόμηση των DCP και CPD. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε
εγκλιματισμός των κυττάρων (ανάπτυξη παρουσία DCP και CPD) έτσι ώστε να επαχθούν τα
αντίστοιχα ένζυμα. Τα κύτταρα μεταφέρθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιείχε DCP ή
CPD και επωάστηκαν. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διάρρηξη κυττάρων με υπερήχους
και ταυτοποίηση των μεταβολιτών με χρήση GC/MS. Τέλος, ελέγχθηκε η ικανότητα του
ενζυμικού συστήματος του μικροοργανισμού να αποικοδομεί το DCP ή το CPD σε α)
διαφορετικές συγκεντρώσεις και β) παρουσία δυνητικών αναστολέων.
Τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την παρούσα εργασία είναι τα
ακόλουθα:
 Επιβεβαιώθηκε το μεταβολικό μονοπάτι που ακολουθεί η αποικοδόμηση του DCP
 Το CPD αποτελεί ένα από τα ενδιάμεσα του μονοπατιού αυτού
 Η αποικοδόμηση του CPD είναι ταχύτερη από την αποικοδόμηση του DCP
 Η αποικοδόμηση του DCP αναστέλλεται από το ίδιο το υπόστρωμα ενώ η παρουσία του
επόμενου μεταβολίτη του μονοπατιού (επιχλωρυδρίνη) δε φαίνεται να επηρεάζει την
ταχύτητα της αποικοδόμησης
 Αντίθετα, η αποικοδόμηση του CPD αναστέλλεται παρουσία γλυσιδόλης (του προϊόντος
της αποικοδόμησης του CPD)

Η παρούσα εργασία υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ι.Κ.Υ. μέσω της χορήγησης
υποτροφίας στην Κ.Κ.
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STUDY OF THE DEGRADATION METABOLIC PATHWAY OF 1,3-DICHLORO-2PROPANOL AND 3-CHLORO-1,2-PROPANEDIOL OF THE BACTERIUM
Pseudomonas putida DSM 437

Konti K., Mamma D., Kekos D.
Biotechnology Laboratory, School of Chemical Engineering, NTUA
Key words: Biodegradation, chroropropanols, Pseudomonas putida
ABSTRACT
Chloropropanols and especially 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) and 3-chloro-1,2propanediol (CPD) are widely used as solvents and precursors in the production of resins,
polymers, agrochemicals and pharmaceuticals. Despite their wide use, they are considered as
extremely toxic compounds with proven carcinogenic activity to experimental animals

and hepatotoxic activity to humans. Because of the threat they pose to the public
health and the environment, the EU and the USA have adopted strict regulations
regarding their use. The permitted limit of residuals CPD and DCP in resins is 1000
ppm.
Some microorganisms exhibit ability to degrade these compounds. Preliminary
experiments have indicated that the bacterium Pseudomonas putida DSM 437 belongs to this
category of microorganisms. In the present study, the enzymatic system of this organism
concerning the degradation of DCP and CPD was investigated. More precisely, bacterial cells
were initially acclimatized in the presence of DCP and CPD in order the relevant enzymes to
be induced. The cells were then transferred into a buffer containing DCP or CPD and
incubated. Afterwards, cells were disrupted by sonication and the metabolites were identified
by GC/MS. At the end, the ability of the enzymatic system of the microorganism to degrade
DCP or CPD in a) different concentrations and b) in the presence of potential inhibitors was
checked.
The main conclusions which can be derived by the present work are the following:
 The metabolic pathway of the degradation of DCP was confirmed
 CPD is one of the intermediates of this pathway
 The degradation of CPD is faster than the degradation of DCP
 The degradation of DCP is inhibited by DCP itself whereas the presence of the next
metabolite (epichlorohydrin) does not seem to affect the rate of the degradation
 On the other hand, the degradation of CPD is inhibited by the presence of glycidol (the
product of CPD degradation)

K.K. would like to thank State Scholarships Foundation for a PhD scholarship.
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Ανάλυση της σχέσης δοµής-λειτουργίας της ρυθµιστικής πρωτεΐνης KorA του
ευρέως φάσµατος πλασµιδίου RK2.
Κωστελίδου Κ.
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδa
Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος,
Ελλάδα.
Η πρωτεΐνη KorA κωδικοποιείται στο κεντρικό οπερόνιο ελέγχου του πλασµιδίου RK2,
και προσδένεται σε επτά ρυθµιστές στο πλασµιδικό γένωµα δρώντας σαν
ρυθµιστής/καταστολέας της έκφρασης των γονιδίων αντιγραφής και µεταφοράς (µέσω
σύζευξης) του πλασµιδίου. Ενώ γενικά δρα κατασταλτικά, η KorA µέσω της δράσης της
στον υποκινητή trfAp (υπεύθυνου για τη µεταγραφή γονιδίων αντιγραφής του
πλασµιδικού DNA), επιτρέπει την απo-καταστολή (ενεργοποίηση) του αντίθετου
υποκινητή trbAp από τον οποίο µεταγράφεται η πρωτεΐνη TrbA, που ρυθµίζει την
έκφραση των γονιδίων που απαιτούνται για µεταφορά του πλασµιδικού DNA µέσω
σύζευξης. Με τον τρόπο αυτό, η KorA ρυθµίζει έναν γονιδιακό διακόπτη µεταξύ της
βλαστικής ανάπτυξης και της βακτηριακής σύζευξης, καθορίζοντας έτσι την επιλογή του
πλασµιδικού DNA για την επιβίωση του.
Για την ανάλυση της σχέσης δοµής λειτουργίας της KorA, έγινε τυχαία
µεταλλαξιγέννεση σε πλασµίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη και επιλογή των
µεταλλαγµένων πρωτεϊνών που δεν µπορούν να καταστείλλουν τον υποκινητή trfAp.
Αποµονώθηκαν εννέα συνολικά µονές µεταλλάξεις που χαρτογραφήθηκαν ως εξής: (1)
µεταλλάξεις στην αµινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης (περιοχή Ι), (2) µεταλλάξεις στην
πιθανή περιοχή έλικας στροφής έλικας της πρωτεΐνης (περιοχή ΙΙ). ∆εν υπήρχαν
µεταλλάξεις στην καρβοξυτελική περιοχή της KorA (περιοχή ΙΙΙ). Κατασκευάστηκαν
επιπλέον τέσσερεις πρωτεΐνες µε διαγραφή τµηµάτων είτε από το αµινοτελικό είτε από το
καρβοξυτελικό άκρο της KorA, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν µαζί µε τις εννέα
µεταλλαγµένες πρωτεΐνες. Οι µεταλλάξεις της περιοχής ΙΙ οδήγησαν σε απώλεια της
ικανότητας της πρωτεΐνης να προσδένεται στο DNA, όπως φάνηκε σε band-shift
πειράµατα in vitro αλλά και σε in vivo πειράµατα µε reporter-fusions µε τους υποκινητές,
trfAp και trbAp, όπου οι µεταλλαγµένες πρωτεΐνες της περιοχής (ΙΙ) δεν επηρέασαν τη
γονιδιακή έκφραση. Σε πειράµατα αρνητικής trans-κυριαρχίας, εκφράστηκε µαζί η
αγρίου τύπου KorA (σε χαµηλό επίπεδο) και η καθεµία από τις µεταλλαγµένες πρωτεΐνες
KorA (σε υψηλό επίπεδο). Εφόσον η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη µπορούσε να διµεριστεί,
µα όχι να προσδεθεί στο DNA, θα έπρεπε να δηµιουργηθούν ετεροδιµερή µόρια KorA
(µεταξύ αγρίου τύπου και µεταλλαγµένης πρωτεΐνης) που όµως δεν θα είχαν ικανότητα
καταστολής του trfAp, κάτι που όντως παρατηρήθηκε για τα µεταλλάγµατα της περιοχής
Ι. Τα αποτελέσµατα εµπλέκουν την περιοχή Ι στο διµερισµό και την περιοχή ΙΙ στην
πρόσδεση στο DNA και την δράση της πρωτεΐνης σαν καταστολέα.
Λέξεις κλειδιά: Γονιδιακή ρύθµιση, Καταστολέας, Μεταλλαξιγέννεση, ∆ιµερισµός
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Structure-function analysis of global regulator KorA of promiscuous plasmid RK2.
Kostelidou K.
Institute of Biology, Medicinal Chemistry & Biotechnology, National Hellenic Research
Foundation, Athens, Greece and
Dept of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina, Lemnos, Greece
KorA protein encoded in the central control region of IncP plasmid RK2 binds to seven
operators on the plasmid genome and acts as a global repressor of genes for replication
and stable inheritance functions. At trfAp, the promoter for plasmid replication genes,
KorA also causes derepression of trbAp, the promoter for trbA, encoding another global
regulator (TrbA), which controls genes required for conjugative transfer. Both KorB, a
second global repressor encoded in the central control region, and TrbA also act in the
trfAp trbAp region to down-regulate trfAp, but neither of these extra repressors allows
derepression of trbAp. To initiate a functional dissection of KorA, we used random
mutagenesis and a positive selection system to identify korA mutants which no longer
repressed trfAp. Nine single amino acid changes were obtained, which did not affect
polypeptide length or apparent stability. These clustered either in the N-terminal region of
the protein (region I) or in the putative HTH motif (region II). No changes were obtained
in the C-terminal region (region III). Four truncated KorA proteins, with deletions either
from the N-terminal or the C-terminal end, were also screened together with the single
mutants. Both the band-shift assay with trfAp DNA and the in vivo promoter-probe assays
with either trfAp or trbAp showed that none of the region II mutants could bind to DNA
and repress the promoter. The region I mutants with a conservative amino acid
substitution retained some DNA binding and repressor activity, as well as the ability to
dimerize. However, an in vivo system to detect trans-dominance of the mutants indicated
that one region I point mutant together with the two N-terminally truncated mutants had
lost their dimerization ability. Deletions into the basic C terminus of KorA did not abolish
dimerization. The results implicate region I in dimerization, region II in DNA binding and
region III in a yet unspecified role, possibly interaction with other proteins such as KorB.
Keywords: Gene regulation, Repressor, Mutagenesis, Dimerization.
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Μελέτη της περιοχής αντιγραφής του πλασμίδιου pZA1003 του Zymomonas mobilis NCIBΜ
11163
Κοτολόσι Ρ, Ζήνωνος Ε, Αφένδρα Α-Σ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Keywords: Zymomonas mobilis, plasmid, replication
Το Zymomonas mobilis αναπτύσσεται σε χυμούς τροπικών φυτών παράγοντας αιθανόλη στην
οποία παρουσιάζει υψηλή αντοχή. Τα στελέχη του διαθέτουν συνήθως πλασμίδια, τα οποία έχουν
αξιοποιηθεί στην κατασκευή φορέων κλωνοποίησης και έκφρασης ετερόλογων γονιδίων στο Z.
mobilis. Το στέλεχος Z. mobilis NCIBΜ 11163 συγκεντρώνει τα παραπάνω πλεονεκτήματα, ενώ
το ηλεκτροφορητικό πρότυπο του DNA του ανέκαθεν καταδείκνυε την ύπαρξη πλασμιδίων, η
οποία επιβεβαιώθηκε με τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ολόκληρου του
γονιδιώματός του [1].
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το ενδογενές πλασμίδιο pZA1003 του Z. mobilis 11163 και
συγκεκριμένα η περιοχή που θεωρείται υπεύθυνη για την αντιγραφή του. Ένα από τα πιθανά
αναγνωστικά πλαίσια που εδράζονται σε αυτό θεωρείται ότι κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη έναρξης
αντιγραφής, όπως προκύπτει από την ομοιότητα που καταδεικνύει με αντίστοιχα γονίδια.
Ανοδικά του πιθανού ORF εντοπίζονται τρεις περιοχές με ευθείες επαναλήψεις που
πιθανολογούνται ως iterons, ενδεικτικά στοιχεία της αντιγραφής τύπου θ. Για τη μελέτη αυτής
της περιοχής τo pZΑ1003 διαχωρίστηκε από το ολικό πλασμιδιακό εκχύλισμα του 11163, ενώ η
ευρύτερη περιοχή στην οποία εδράζεται το υπό μελέτη ORF απομονώθηκε και κλωνοποιήθηκε
στο φορέα pBluescript. Η ανάγνωση των άκρων της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της ταυτίστηκε
με την αντίστοιχη περιοχή του pZA1003. Στη συνέχεια το τμήμα αυτό κλωνοποιήθηκε στο
pBR325 και μεταφέρθηκε σε Z. mobilis CP4 μέσω επιβοηθούμενης σύζευξης, όπου εκφράστηκε
επιτυχώς. Αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη της περιοχής που φέρει τα στοιχεία αντιγραφής του
pZA1003 και κατά συνέπεια αποτελεί μία πρώτη απόδειξη για τη λειτουργία της.
Παράλληλα επιχειρήθηκε η καθιέρωση συστήματος μετασχηματισμού για το Z. mobilis με
ηλεκτροδιάτρηση βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με ορισμένες τροποποιήσεις και με τη
χρησιμοποίηση μιας σειράς πλασμιδιακών φορέων. Με αυτές τις συνθήκες μεταφέρθηκαν και
εκφράστηκαν με επιτυχία, αν και με μικρή συχνότητα, τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια
pBR325ZMrep και pAEG1 στο NCIBΜ 11163. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μία επιπλέον
πειραματική απόδειξη ότι στην υπό μελέτη περιοχή του pZA1003 εδράζονται πράγματι
λειτουργίες απαραίτητες για την αντιγραφή του.
Η αξιοποίηση του pZA1003 στην κατασκευή νέων φορέων έκφρασης ετερόλογων γονιδίων στο
Z. mobilis, καθώς και η μοριακή μελέτη της περιοχής αντιγραφής του θεωρούνται απαραίτητοι
στόχοι για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
[1] Kouvelis VN, Saunders E, Brettin TS, Bruce D, Detter C, Han C, Typas MA, Pappas
KM (2009). J Bacteriol. 191:7140-7141.
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Study of the Zymomonas mobilis NCIBΜ 11163 plasmid pZA1003 replication region
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University of Ioannina, Ioannina, Greece
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Zymomonas mobilis grows in tropical plant juices producing ethanol with high tolerance in it. Its
strains usually contain plasmids, which have been used in the construction of vectors for cloning
and expression of heterologous genes in Z. mobilis. Z. mobilis NCIBΜ 11163 possesses the above
advantages, while its electrophoretical DNA profile always exhibited the presence of plasmids,
which have been confirmed by the determination of the nucleotide sequence of its whole genome
[1].
In this work, the Z. mobilis NCIB 11163 endogenous plasmid pZA1003 has been studied and in
specific the region considered as responsible for its replication. One of the plasmid given ORFs
codes for a putative replication initiation protein, as shown by the homology exhibited with
similar genes. Three perfect direct repeats are located upstream the putative replication gene,
indicating possible iterons which are characteristic in many theta replication modes.
To study this region, pZΑ1003 was separated from the total plasmid extract of NCIB 11163 and
the region containing the rep-like ORF was isolated, cloned into vector pBluescript and endsequenced. The sequence was identical to that of the pZA1003 corresponding region. This
fragment was then cloned in vector pBR325, transferred in Z. mobilis CP4 by helped conjugation
and expressed successfully. This is attributed to the presence of the region containing the
replication elements of plasmid pZA1003 and exhibits therefore a first prove for its function.
In parallel, the establishment of an electroporation method for Z. mobilis has been attempted
based on published protocols with certain modifications and by using a series of plasmid vectors.
By these conditions, the recombinant plasmids pBR325ZMrep και pAEG1 have been transferred
successfully, however in small frequency, into NCIBM 11163. These results are one additional
prove that the pZA1003 region under study contains indeed essential functions for plasmid
replication.
The utilization of pZA1003 in the construction of new expression vectors for heterologous genes
in Z. mobilis, as well as the study of its replication region at the molecular level are essential tasks
for the completion of the present work.

[1] Kouvelis VN, Saunders E, Brettin TS, Bruce D, Detter C, Han C, Typas MA, Pappas
KM (2009). J Bacteriol. 191:7140-7141.
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Η αποτελεσματικότητα ενώσεων φυσικής προέλευσης σε ευαίσθητα και ανθεκτικά, σε
χημικά μυκητοκτόνα, στελέχη του μύκητα Cercospora beticola

Κουγιουμτζοπουλου Μ.1, Μαλανδράκης Α.1, Φλουρή Φ.1
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
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Λέξεις κλειδιά: thymol, tea tree oil, Cercospora beticola
Η αντιμυκητιακή δράση κάποιον φυσικών προϊόντων έχει ερευνηθεί εκτενώς, Στην παρούσα
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δυο φυσικά προϊόντα, ένα αιθέριο έλαιο (tea tree oil) και ένας
δευτερογενής μεταβολίτης (θυμόλη). Το tea tree oil προέρχεται από το φυτό Melaleuca
alternifolia, ένα ιθαγενές είδος της Αυστραλίας. Η θυμόλη είναι συστατικό του αιθέριου
ελαίου του θυμαριού (Thymus vulgaris).
Ο φυτοπαθογόνος μύκητας Cercospora beticola, προκαλεί μια σοβαρή ασθένεια στα
ζαχαρότευτλα (Beta vulgaris var. altissima).Το κυριότερο σύμπτωμα της κερκοσπορίωσης
είναι οι χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην επιφάνεια των φύλλων. Ο μύκητας αυτός
δημιουργεί σημαντικές απώλειες στην ετήσια παραγωγή ζάχαρης, τόσο στην Ελλάδα όσο και
παγκόσμια. Τον έλεγχο της ασθένειας δυσχεραίνει η εμφάνιση ανθεκτικών πληθυσμών σε
χημικά μυκητοκτόνα.
Σ' αυτή τη μελέτη, ερευνήθηκε η δράση που μπορεί να έχουν τα δυο αυτά φυσικά προϊόντα
στην ανάπτυξη του μύκητα. Το βιολογικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν στελέχη αγρού
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και είχαν ελεγχθεί ως προς την ευαισθησία τους σε
διάφορες ομάδες μυκητοκτόνων. Από συνολικά 150 στελέχη επιλέχθηκαν 30 για τις
βιοδοκιμές με τα φυσικά προϊόντα in vitro. Τα φυσικά προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν σε 7
διαφορετικές συγκεντρώσεις: 0, 5, 10, 20, 40, 80, 160 μg/mL η θυμόλη και σε 0, 50, 100,
200, 400, 800, 1600 μg/mL το tea tree oil.
Η θυμόλη ήταν πιο αποτελεσματική ως προς τον έλεγχο της ανάπτυξης του μύκητα C.
beticola απ’ ότι το tea tree oil με μέση τιμή EC50 55.94 μg/mL ενώ η αντίστοιχη τιμή ήταν
858.03 μg/mL για το tea tree oil. Επίσης το tea tree oil έδειξε μια περισσότερο μυκοστατική
παρά μυκητοκτόνο δράση καθώς μερικά στελέχη αρχισαν να παρουσιάζουν ανάπτυξη μετά
από 10 μέρες επώαση στην υψηλότερη συγκέντρωση (1600 μg/mL).
Για να αξιολογηθεί κάποια πιθανή συνεργιστική δράση ανάμεσα στη θυμόλη και τρία
μυκητοκτόνα DMI (difenoconazole, epoxiconazole, flutriafol) χρησιμοποιήθηκε ένα
ευαίσθητο κι ένα ανθεκτικό στέλεχος. Επίσης, οι συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν ήταν 15
και 30 μg/mL για τη θυμόλη και 6 μg/mL difenoconazole και 1,5 μg/mL για το epoxiconazole
και το flutriafol. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια συνεργιστική δράση με συνδυασμούς των
παραπάνω συγκεντρώσεων παρά μόνο οι συνδυασμοί θυμόλης/flutriafol που αύξησαν να
ευαισθησία του ευαίσθητου στελέχους και στις δυο δόσεις θυμόλης.
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The effectiveness of two natural products on sensitive and resistant strains of the
filamentous fungus Cercospora beticola.
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The antifungal activity of some natural products has been studied extensively. In this study
were used two, an essential oil (tea tree oil) and a natural monoterpene phenol (thymol). The
tea tree oil is extracted from Melaleuca alternifolia and thymol is a compound of thyme oil
which is produced by Thymus vulgaris.
Cercospora beticola is a fungal pathogen that causes Cercospora leaf spot disease on sugar
beet plants (Beta vulgaris var. altissima) with main symptom being the characteristic spots on
the surface of the leaves. This fungus has a worldwide spread causing losses on annual sugar
production. A major problem is the emergence of resistant populations to chemical fungicides
that have been noted making disease control more difficult.
In this study, a possible effect of tea tree oil and thymol on sensitive and fungicide-resistant
strains of C. beticola was evaluated. These strains had been collected from different fields of
the country and had been checked for their sensitivity to various categories of fungicides.
From a total number of 150 strains, 30 were selected for detecting the effects of the natural
products in vitro. Seven different concentrations for each product, 0, 5, 10, 20, 80, 160 μg/mL
for thymol and 0, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 μg/mL for tea tree oil, were used for
determining fungitoxicity curves.
Thymol was more effective in controlling C. beticola than the tea tree oil, exhibiting a mean
EC50value equal to 55.94 μg/mL whereas the respective mean EC50 was 858.03 μg/mL for tea
tree oil. Moreover, tea tree oil exerted a mycostatic rather than a fungicidal effect as strains
started to grow after 10 days of incubation at the highest concentration.
To evaluate any possible synergistic effect between thymol and the DMI fungicides,
difenoconazole, epoxiconazole and flutriafol, a sensitive and a DMI resistant strain were used.
For this purpose, two concentrations of thymol (15, 30 μg/mL) were tested in combinations
with 6 μg/mL difenoconazole and 1.5 μg/mL epoxiconazole or flutriafol. No synergistic effect
was found in any of the above combinations with the exception of the thymol/flutriafol case
where a significant increase at sensitivity of the sensitive strain was recorded in both thymol
doses.
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Αξιοποίηςη ελαιοκομικών παραπροϊόντων για την παραγωγθ εδώδιμησ βιομάζασ του
βαςιδιομφκητα Agrocybe cylindracea
Κουτρώτσιος Γ.1, Μουντζοφρης Κ.2 και Ζερβάκης Γ.Ι.1,*
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Οδόσ 75, 11855 Αθήνα (*e mail: zervakis@aua.gr)
2
Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν, Τμήμα Επιςτήμησ Ζωικήσ Παραγωγήσ και
Υδατοκαλλιεργειϊν, Εργαςτήριο Φυςιολογίασ Θρζψεωσ και Διατροφήσ, Ιερά Οδόσ 75, 11855
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Η ελαιοκαλλιζργεια και θ βιομθχανία παραγωγισ ελαιολάδου παράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ
παραπροϊόντων κακιςτϊντασ δφςκολθ τθν εφαρμογι περιβαλλοντικά ορκϊν διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ και διάκεςθσ τουσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ
χριςθσ φφλλων ελιάσ, αποβλιτων διφαςικοφ ελαιοτριβείου και υπολειμμάτων κλαδζματοσ
ςτθν παραςκευι υποςτρωμάτων για παραγωγι εδϊδιμθσ βιομάηασ από τον βαςιδιομφκθτα
Agrocybe cylindracea. Επιπλζον, μελετικθκε θ χθμικι ςφςταςθ των μανιταριϊν και του
εξαντλθμζνου υποςτρϊματοσ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ καλλιζργειασ.
Η προςκικθ αποβλιτων διφαςικοφ ελαιοτριβείου ςτο υπόςτρωμα ςε διάφορεσ αναλογίεσ
κακυςτζρθςε τθν εμφάνιςθ των καρποφοριϊν μζχρι και 10 θμζρεσ, αλλά ταυτόχρονα
αφξθςε τθ βιολογικι αποδοτικότθτα από 10% ζωσ και 60% για τα δφο ςτελζχθ που
εξετάςτθκαν (δθλ. ζωσ και 167% ν.β. μανιταριϊν ωσ προσ το ξ.β. υποςτρϊματοσ) ςε
ςφγκριςθ με τον μάρτυρα. Αντίκετα, οι προςκικεσ φφλλων ελιάσ ι υπολειμμάτων
κλαδζματοσ είχαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε όλεσ τισ καλλιεργθτικζσ παραμζτρουσ που
εξετάςτθκαν.
H βαςικι διατροφικι ςφςταςθ των μανιταριϊν (πρωτεΐνεσ, ολικά λιπίδια, ινϊδεισ ουςίεσ,
υδατάνκρακεσ κλπ.) δεν διζφερε ςε ςχζςθ με τιμζσ τθσ βιβλιογραφίασ και δεν παρουςίαςε
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των υποςτρωμάτων και για τα δφο ςτελζχθ A.
cylindracea. Εξαίρεςθ αποτελεί θ ςυγκζντρωςθ των ολικϊν λιπιδίων θ οποία αυξικθκε με
τθν προςκικθ ςτο υπόςτρωμα αποβλιτων διφαςικοφ ελαιοτριβείου. Επιπλζον, τα
μανιτάρια που αναπτφχκθκαν ςε υποςτρϊματα που περιείχαν απόβλθτα διφαςικοφ
ελαιοτριβείου ι φφλλα ελιάσ εμφάνιςαν υπερδιπλαςιαςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ ολικϊν
φαινολικϊν (348 και 317 mg GAE ανά 100 g ζναντι 146 και 183 mg GAE ανά 100 g ςε ςχζςθ
με τα μανιτάρια που αναπτφχκθκαν ςε υπόςτρωμα αποτελοφμενο μόνο από άχυρο ςίτου).
Η δράςθ των ενηφμων του μφκθτα ςτο υπόςτρωμα είχε ςαν αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι
μείωςθ των ινωδϊν ουςιϊν ςε ςχζςθ με τα αρχικά υλικά (ζωσ και 65%, 55% και 68% για
θμικυτταρίνεσ, κυτταρίνθ και λιγνίνθ αντίςτοιχα). Επιπλζον, το εξαντλθμζνο υπόςτρωμα
είναι κατάλλθλο για χριςθ ωσ ηωοτροφι κακϊσ ζχει εμπλουτιςτεί ςε κρεπτικά και
βιοδραςτικά ςυςτατικά προερχόμενα από τθ μυκθτιακι βιομάηα.
Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: "Μεταγονιδιωματικι ανάλυςθ
λιγνινολυτικϊν μικροοργανιςμϊν – Βιομετατροπι παραπροϊόντων φυτικισ προζλευςθσ ςε
προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ" (ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS377062).
Λζξεισ κλειδιά: Agrocybe cylindracea, εδϊδιμα μανιτάρια, εξαντλθμζνο υπόςτρωμα
καλλιζργειασ, παραπροϊόντα ελαιοκομίασ, ηφμωςθ ςτερεάσ φάςθσ
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Exploitation of olive by-products for the production of edible biomass by the
basidiomycete Agrocybe cylindracea
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The olive tree cultivation and olive oil industry produce large quantities of by products which
makes difficult the implementation of environmentally sound management processes. The
aim of this study was to investigate the potential of olive leaves (OLV), two phase olive mill
wastes (TPOMW) and olive pruning residues (OLPR) to serve as substrates for the production
of edible biomass by the basidiomycete Agrocybe cylindracea. Furthermore, the effect of
mushroom cultivation conditions on the chemical composition of mushrooms and spent
substrates was studied.
The addition of TPOMW in various quantities delayed the onset of A. cylindracea mushroom
formation by up to 10 days; however, the biological efficiency increased from 10% to 60% for
both strains tested (i.e. up to 167 % f.w. of mushrooms per d.w. of substrate) when compared
to the control. In contrast, the addition of OLV and OLPR had a negative impact on all
cultivation parameters examined.
The nutritional composition of mushrooms (proteins, total lipids, crude fiber, carbohydrates
etc.) did not differ in respect to pertinent literature reports, while no statistically significant
differences were noted among values from different substrates for both A. cylindracea
strains. The only exception was the increase in total lipids which was observed when higher
TPOMW amendments were tested. More importantly, the concentration of total phenolics
increased significantly when TPOMW or OLV was added in the substrate (348 and 317 mg
GAE per 100 g versus 146 and 183 mg GAE per 100 g for mushrooms cultivated on wheat
straw only).
Activities of fungal enzymes in the substrate resulted in significant reductions of crude fiber
(up to 65%, 55% and 68% for hemicellulose, cellulose and lignin respectively) when
compared to the initial materials. In addition, enrichment of spent cultivation substrates with
fungal biomass enhances their content in nutrients and bioactive compounds, and could thus
allow their further exploitation as animal feed.
Acknowledgments: This research has been co financed by European Union (European Social
Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and
Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) Research Funding
Program entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms – Bioconversion of plant by
products into high added value products” (THALIS – UOA – MIS 377062).
Keywords: Agrocybe cylindracea, edible mushroom, spent cultivation substrate, olive by
products, solid state fermentation

181

Ενδοειδική ποικιλομορφία των καλλιεργητικών παραμζτρων και επιλεγμζνων βιοδραςτικών
ςυςτατικών μανιταριών του βαςιδιομφκητα Pleurotus ostreatus
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«Αθανάςιοσ Μαςτρογιάννησ – Καλλιζργεια και Παραγωγή Υποςτρωμάτων Μανιταριών», Καθενοί
Ευβοίασ

Τα μανιτάρια Pleurotus κατατάςςονται ςτθ δεφτερθ κζςθ τθσ ςχετικισ παγκόςμιασ παραγωγισ
εμφανίηοντασ μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ ςτισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ. Στα πλαίςια τθσ
παροφςασ εργαςίασ αξιολογικθκαν 16 Ελλθνικά αυτοφυι ςτελζχθ Pleurotus ostreatus ωσ προσ τα
καλλιεργθτικά τουσ χαρακτθριςτικά και τθ ςυγκζντρωςθ επιλεγμζνων βιοδραςτικϊν ςυςτατικϊν
και ςυγκρίκθκαν με τρία εμπορικά ςτελζχθ του ίδιου είδουσ. Επιπλζον πραγματοποιικθκαν
διαςταυρϊςεισ μεταξφ ςτελεχϊν με επικυμθτά χαρακτθριςτικά με ςκοπό τθν παραγωγι υβριδίων
προσ αξιολόγθςθ ςε ςυνκικεσ εμπορικισ καλλιζργειασ.
Η διάρκεια τθσ φάςθσ επϊαςθσ και ςχθματιςμοφ των καταβολϊν μανιταριϊν παρουςίαςε μεγάλθ
διακφμανςθ (από τρεισ ζωσ ζντεκα εβδομάδεσ), ενϊ θ περίοδοσ καρποφορίασ διιρκεςε από 16
ζωσ 55 θμζρεσ περιλαμβάνοντασ τρεισ φάςεισ (“flushes”) παραγωγισ. Σθμαντικι ιταν και θ
διαφοροποίθςθ τόςο ςτθν απόδοςθ ςε μανιτάρια (322 – 721 g/kg υποςτρϊματοσ) όςο και ςτο
μζγεκοσ των παραγόμενων καρποφοριϊν (μζςο βάροσ 5,9 – 32,5 g).
Η αντιοξειδωτικι δράςθ και θ περιεκτικότθτα των καρποφοριϊν ςε βιοδραςτικά μικροςυςτατικά
(ολικζσ πολυφαινόλεσ, εργοςτερόλθ, χρυςίνθ) εμφάνιςαν επίςθσ μεγάλεσ διακυμάνςεισ εντόσ του
είδουσ. Η ςυγκζντρωςθ τθσ εργοςτερόλθσ ςε οριςμζνα ςτελζχθ είναι από τισ υψθλότερεσ που
αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία για το P. ostreatus, ενϊ ςθμαντικι ςυςχζτιςθ παρατθρικθκε
μεταξφ των ολικϊν πολυφαινολϊν και τθσ χρυςίνθσ (r2=0,68) αλλά και μεταξφ αντιοξειδωτικισ
ικανότθτασ και ςυγκζντρωςθσ πολυφαινολϊν (r2=0,82). Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι τα δφο
πιο αποδοτικά ςε παραγωγι μανιταριϊν ςτελζχθ επιπλζον εμφάνιςαν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ
εργοςτερόλθσ και χρυςίνθσ.
Από διαςταυρϊςεισ μεταξφ επιλεγμζνων ςτελεχϊν προζκυψαν δζκα νζα υβρίδια δικάρυα P.
ostreatus, από τα οποία δφο παρουςίαςαν καλφτερεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με διαδεδομζνα
εμπορικά ςτελζχθ ςε δοκιμζσ εργαςτθριακισ και εμπορικισ κλίμακασ, εμφανίηοντασ ζτςι
αξιόλογεσ προοπτικζσ περαιτζρω επιχειρθματικισ εκμετάλλευςισ τουσ.
Ευχαριςτίεσ: Η παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του ζργου με τίτλο «Βελτίωςθ
εδϊδιμων μανιταριϊν Pleurotus και δθμιουργία μονάδασ παραγωγισ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ
(«ςπόρου») μανιταριϊν» (Υποςτιριξθ Νζων Επιχειριςεων για Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ &
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ, ΓΓΕΤ, “8NEW_B_2012”).
Λζξεισ κλειδιά: καλλιζργεια Pleurotus ostreatus, εδϊδιμα μανιτάρια, βιοδραςτικά ςυςτατικά,
εργοςτερόλθ, χρυςίνθ
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Intraspecific variability of cultivation parameters and selected bioactive ingredients in Pleurotus
ostreatus mushrooms
Koutrotsios G. 1, Stathopoulos P.2, Kalogeropoulos N.2, Kaliora A.2, Mastrogiannis A.3, Lahouvaris
E.3 and Zervakis G.I.1,*
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Pleurotus mushrooms rank second in the world production showing an ever increasing trend in the
quantities produced. In the present work, 16 Greek wild Pleurotus ostreatus isolates were evaluated
as regards their cultivation performance and their content in selected bioactive compounds, and
were compared vis-à-vis three commercial strains. Furthermore, matings between strains with
desired characteristics were performed to produce hybrids for evaluation under large-scale
cultivation conditions.
The duration of the incubation and mushroom primordia formation period showed great variability
(from three to eleven weeks), while cultivation lasted from 16 to 55 days and included three
production flushes. Moreover, a high variation in mushroom yields (322 – 721 g/kg of substrate)
and in the size of the basidiomes (mean weight: 5.9 – 32.5 g) was observed among the strains
examined.
Antioxidant activity and bioactive microconstituents content (total polyphenols, ergosterol,
chrysin) in mushrooms also showed wide intraspecific variation. Ergosterol values in the
basidiomes of certain P. ostreatus strains were among the highest ever reported. In addition,
significant correlation was observed between polyphenols and chrysin (r 2 = 0.68), and between
antioxidant activity and polyphenols (r2 = 0.82). It is noteworthy that strains evidencing high
mushroom productivity also exhibited high concentrations of ergosterol and chrysin.
Two out of ten new P. ostreatus hybrids demonstrated better cultivation performance when
compared to well-established commercial strains both in laboratory and large-scale tests, thus
displaying remarkable prospects for further commercial exploitation.
Acknowledgments: This study was carried out in the frame of the project entitled «Improvement
of Pleurotus strains and establishment of a mushroom spawn production plant» (Support of New
Enterprises for the Development of Research and Technological Activities, GSRT “8NEW_B_2012”).
Keywords: Pleurotus ostreatus cultivation, edible mushrooms, bioactive compounds, ergosterol,
chrysin
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Ο προσδιορισμός του μικρού από το μεγάλο: η ιστορία μεγάλων δεδομένων στον
μικρόκοσμο
Νίκος Κυρπίδης
Prokaryotic Super Program, DOE Joint Genome Institute, 2800 Mitchell Drive, Walnut
Creek CA 94598, USA
Η αλληλούχιση περιβαλλοντικών δειγμάτων μας αποκάλυψε ένα νέο κόσμο μικροβιακών
κοινοτήτων (metagenomes), που αποτελείται από μικροοργανισμούς που δεν μπορούσαν να
καλλιεργηθούν στο εργαστήριο. Οι αλληλουχίες των μεταγονιδιωμάτων αναμένεται να
προωθήσουν περαιτέρω την κατανόηση της δομής και λειτουργίας του συνόλου των
μικροβιακών κοινοτήτων και να επεκτείνουν τις σημερινές μας γνώσεις γενετικής και
λειτουργικής ποικιλομορφίας των επιμέρους μικροοργανισμών. Αν και οι περισσότερες
μελέτες μεταγονιδιωματικής έχουν σαν στόχο την αποκρυπτογράφηση της γενετικής και
λειτουργικής καινοτομίας που υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα, τα εργαλεία ανάλυσης
των μεταγονιδιωμάτων και οι ροές εργασίας, υποφέρουν από μια σειρά από παγίδες,
αλλοιώνοντας την εκπλήρωση αυτού του στόχου.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσω νέες προσεγγίσεις που θα μας επιτρέψουν να
διερευνήσουμε μεγάλα μεταγονιδιωματικά σύνολα δεδομένων, προκειμένου να εντοπίσουμε
νέα είδη και νέα ζωή.
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Identifying the micro from the peta: a tale of a big data in the micro world
Nikos Kyrpides
Prokaryotic Super Program, DOE Joint Genome Institute, 2800 Mitchell Drive, Walnut
Creek CA 94598, USA
Shotgun sequencing of environmental samples has revealed a new universe of microbial
communities (metagenomes) involving previously uncultured organisms, which is expected to
further advance our understanding the structure and function of entire microbial communities
and expand our current knowledge of genetic and functional diversity of individual microorganisms. Although most metagenomic studies aim to unveil the genetic and functional
novelty present in various environments, current best practices in metagenome analysis tools,
and workflows, are suffering from a number of pitfalls, impairing the fulfillment of this
objective.
I will present new approaches that allow us to explore large metagenomic datasets in order to
identify new life.
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Βιοπληροφορικές τεχνικές για τη διεξοδική διερεύνηση μικροβιακών πληθυσμών
περιβαλλοντικών δειγμάτων: η πλατφόρμα ANASTASIA.
Λαδουκάκης E1., Χατζηιωάννου A2., Πιλάλης E2., Κολίσης Φ1.
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Αθήνα, Ελλάδα
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη διαδικτυακή εφαρμογή ANASTASIA (Automated
Nucleotide Aminoacid Sequences Translational plAtform for Systemic Interpretation and
Analysis). Η πλατφόρμα ANASTASIA προσφέρει ένα μεγάλο εύρος βιοπληροφορικών
εργασιών για την ανάλυση και επισημείωση μεταγονιδιωματικών δεδομένων, ως κομμάτια
αυτοματοποιημένων ροών πληροφορικών εργασιών. Αυτό κατέστη δυνατό με την εισαγωγή
μίας μεγάλης συλλογής υπολογιστικών εργαλείων σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που
προσφέρει πολυάριθμες διαφορετικές σειρές αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων. Οι
αυτοματοποιημένες αυτές σειρές πληροφορικών αναλύσεων περιλαμβάνουν ευρέως γνωστά
εργαλεία όπως το BLAST και HMMER καθώς και ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους σε
γλώσσες Python και Perl. Τα εργαλεία αυτά, επιτρέπουν αναλύσεις επισημείωσης και
κατηγοριοποίησης νουκλεοτιδικών και πρωτεϊνικών δεδομένων σε μία ολοκληρωμένη λύση,
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα διαχείρισης αυτοματοποιημένων πληροφορικών εργασιών,
Galaxy. Η πλατφόρμα ANASTASIA επιτρέπει την εκ νέου κατασκευή γραμμών
βιοπληροφορικών εργασιών, με εξαιρετική ευκολία, οι οποίες μπορούν να αναλύσουν και να
διαχειριστούν δεδομένα μεγάλου όγκου (όπως είναι και τα μεταγονιδιωματικά δεδομένα)
μέσω της χρήσης προεγκατεστημένων βάσεων δεδομένων MySQL. Επιπλέον προσφέρει ένα
πολύ φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον τόσο για τις αναλύσεις όσο και για τον
διαμοιρασμό δεδομένων και γραμμών βιοπληροφορικών εργασιών μεταξύ χρηστών. Η
τρέχουσα έκδοση της ANASTASIA χρησιμοποιεί μία συστοιχία υπολογιστών που
αποτελείται από 36 επεξεργαστές, 256 GB μνήμης RAM και 32 ΤΒ αποθηκευτικού χώρου,
εγκατεστημένη στο πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Η πλατφόρμα ANASTASIA
αντιπροσωπεύει το κύριο βιοπληροφορικό εργαλείο που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε
στα πλαίσια του FP7 προγράμματος HotZyme, το οποίο εστίαζε στην ολοκληρωτική
ανάλυση μεταγονιδιωμάτων από θερμές πηγές με σκοπό την εύρεση πρωτεϊνών με
ενζυματικές ιδιότητες βιομηχανικού ενδιαφέροντος καθώς και την εξερεύνηση της
μικροβιακής ποικιλομορφίας όπως αυτή αναπτύχθηκε κάτω από την εξελικτική πίεση σε
αυτά τα περιβάλλοντα ακραίων συνθηκών.
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Bioinformatic approaches to fully explore a microbial environmental niche; the
ANASTASIA platform
Ladoukakis E1., Chatziioannou A2., Pilalis E2., Kolisis F1.
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In this work, ANASTASIA (Automated Nucleotide Aminoacid Sequences Translational
plAtform for Systemic Interpretation and Analysis) web application is presented.
ANASTASIA enables massive metagenomic sequence assembly, analysis and interpretation
tasks as modular components of automated workflows. This was made possible by providing
a rich suite of computational tools integrated within numerous algorithmic pipelines
implementing and integrating versatile data processing tasks. These pipelines incorporate
established bioinformatic algorithms like HMMER and BLAST as well as Python and Perl
scripts, which perform annotation and classification tasks in synergy with stand-alone
programs, in an all-in-one inclusive solution exploiting the Galaxy workflow engine.
ANASTASIA supports the labor-free de-novo creation and operation of workflows able to
handle the analytical challenge of large datasets (e.g. from metagenomic experiments) and
store the generated annotation results automatically into a MySQL database running in the
background. In addition it promotes workflows and large datasets sharing through its
transparent shell providing a user-friendly graphical interface. The current configuration of
the ANASTASIA installation exploits a cluster of 36 CPU cores, 256 GB RAM and a fast
storage machine with 32 TB capacity provided by the University of Copenhagen.
ANASTASIA represents the bioinformatics core of the FP7 project HotZyme which targeted
the exhaustive analysis of metagenomes in thermal springs, with the scope of tracing proteins
with interesting enzymatic properties and elucidating the evolutionary pressure induced
microbial diversity in those extreme environments.
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Αξιολόγηση του ζεολίθου και του Agri-fos 600® στην αντιμετώπιση αδρομυκώσεων και
του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv. tomato
Λαγογιάννη X.1, Αγγελοπούλου Φ.1, Ζακυνθινός Γ.2 και Τσιτσιγιάννης Δ.I.1*
1
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο
Φυτοπαθολογίας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

ΤΕΙ Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα
*Email : dimtsi@aua.gr

Τα φυτά κατά τη μακρόχρονη εξελικτική τους πορεία διαμόρφωσαν πολύπλοκους
μηχανισμούς που τους προσδίδουν ανθεκτικότητα στην πληθώρα των παθογόνων (μύκητες,
βακτήρια και ιοί) με τα οποία έρχονται σε καθημερινή επαφή. Το φαινόμενο της επίκτητης
διασυστηματικής αντοχής ή ανοσοποίησης (Systemic Acquired Resistance - SAR) αποτελεί
μέρος του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών και εκδηλώνεται με τη
βιοχημική ή χημική διέγερση των λανθανόντων μηχανισμών αντοχής, με τη χρήση μη
παθογόνων μικροοργανισμών ή χημικών ουσιών. Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης έγινε
αξιολόγηση του ζεόλιθου, που αποτελεί ένα φυσικό πέτρωμα με ιδιαίτερες φυσικοχημικές
ιδιότητες, για την ικανότητα του να παρέχει προστασία στα φυτά έναντι του μύκητα
Verticillium dahliae που προκαλεί αδρομκυκώσεις και της βακτηριακής στιγμάτωσης που
προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. tomato. Ο ζεόλιθος, όσον αφορά τη
φυτική παραγωγή, έχει μελετηθεί περισσότερο σαν εδαφοβελτιωτικό, ενώ ο ρόλος του στην
αντιμετώπιση των ασθενειών είναι άγνωστος. Το Agri-fos 600® αποτελεί ένα ειδικό
παρασκεύασμα αποτελούμενο από φωσφονικά ανιόντα καλίου τα οποία πέρα από το ρόλο
τους ως θρεπτικά συστατικά έχουν την ικανότητα επαγωγής του αμυντικού μηχανισμού των
φυτών. Τα πειράματα παθογένειας πραγματοποιήθηκαν σε φυτά Arabidopsis thaliana που
μολύνθηκαν με το μύκητα V. dahliae και το βακτήριο Pseudomonas syringae pv tomato και
σε φυτά μελιτζάνας που μολύνθηκαν με το μύκητα V. dahliae όπου ο ζεόλιθος και το Agrifos 600® εφαρμόστηκαν υπό μορφή ριζοποτίσματος με 10 ml ανά γλαστράκι (106 κονίδια/
ml) σε 5 gr/lt και 1 ml/lt αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τα πειράματα
παθογένειας διαπιστώθηκε ότι ο ζεόλιθος και το Agri-fos 600® έχουν την ικανότητα μείωσης
του ποσοστού της βερτισιλλίωσης σε φυτά μελιτζάνας και Α. thaliana σε ποσοστό 5-20 %.
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Evaluation of zeolite and agri-fos 600® in control of fungal wilt diseases and
Pseudomonas syringae pv. tomato
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Plants, during their evolutionary path, formed complex resistance mechanisms against their
invading pathogens (fungi, bacteria and viruses). The phenomenon of Induced Resistance is
part of the innate immune system of plants and is expressed after the biochemical or chemical
stimulation of latent resistance mechanisms that are activated using non-pathogenic
microorganisms or chemical inducers. The objective of this study was the evaluation of
zeolite and Agri-fos 600® in control of Verticillium wilt disease and bacterial speck caused by
Pseudomonas syringae pv. tomato. Management of these diseases is mainly based on
prevention, thus the discovery of alternative means for their control is essential. Zeolite is a
microporous, aluminosilicate mineral with specific physicochemical properties commonly
used as a commercial adsorbent and catalyst. Zeolite is commonly used as a soil improvement
substance but its role in disease management has not been studied. Agri-fos 600® is a special
formulation consisting of potassium phosphonate anions that except their role as nutrients,
have the ability to induce the defense mechanism of plants. Pathogenicity experiments were
performed in Arabidopsis thaliana, eggplants and tomato plants infected with Verticillium
dahliae or Pseudomonas syringae pv. tomato where zeolite and Agri-fos 600® applied in the
form of root drenching at the doses of 5 gr/lt and 1 ml/lt respectively. The infection was
carried out by root drenching with 10 ml suspension of 106 conidia/ml. Virulence assays
showed that zeolite and Agri-fos 600® have the ability to reduce the rate of Verticillium wilt
mainly in tomato and A. thaliana between 5-20 %.
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Μελέτη της ικανότητας επαγωγής της άμυνας του φυτού από το ριζοσφαιρικό βιολογικό
ανταγωνιστή Paenibacillus alvei Κ-165 κατά των παθογόνων φυλλώματος
Pseudomonas syringae pv. tomato και του ωομύκητα Hyaloperonospora arabidopsidis
Λαγογιάννη Χ., Λαμπρόπουλος Α. και Τσιτσιγιάννης Δ.I.*
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Αθήνα
* Email: dimtsi@aua.gr
Το ανταγωνιστικό βακτήριο Κ-165 έχει την ικανότητα να επάγει τη διασυστηματική
αντοχή φυτών εναντίον του εδαφογενούς μύκητα Verticillium dahliae σε πειράματα θερμοκηπίου
και αγρού, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση διαφόρων άλλων εδαφογενών μυκήτων και
βακτηρίων. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η ικανότητα επαγωγής ανθεκτικότητας μετά
από εφαρμογή του ριζοσφαιρικού βιολογικού ανταγωνιστή Paenibacillus alvei Κ-165 στη
ριζόσφαιρα φυτών Arabidopsis thaliana εναντίον δύο πολύ σημαντικών παθογόνων του
φυλλώματος α) του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv. tomato και β) του ωομύκητα
Hyaloperonospora arabidopsidis (φυλές Noco2 και Cala2). Πειράματα 3 επαναλήψεων έδειξαν
ότι η εφαρμογή του ριζοσφαικού βακτηρίου Κ-165 μια εβδομάδα πριν την μόλυνση με τα
παραπάνω παθογόνα είχε την ικανότητα α) να μειώσει τη σοβαρότητα της ασθένειας που
προκαλείται και από τα δύο παθογόνα φυλλώματος καθώς β) να μειώσει τους πληθυσμούς και
των δύο παθογόνων. Επίσης, μελετήθηκε η ικανότητα επαγωγής αντίδρασης υπερευαισθησίας,
μια μορφή προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου προσβεβλημένων κυττάρων, σε φύλλα
φυτών τομάτας και καπνού μετά από εφαρμογή με έγχυση αιωρήματος βακτηρίων του
βιολογικού ανταγωνιστή Κ-165 και αιωρήματος κονιδίων του μύκητα V. dahliae στο εσωτερικό
της φυλλικής επιφάνειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βιολογικός ανταγωνιστής Κ-165
λαμβάνει ένα σήμα από το V. dahliae για να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς άμυνας του φυτού.
Θα παρουσιαστούν επίσης αποτελέσματα επαγωγής της αντίδρασης υπερευαισθησίας (HR) σε
φυτά A. thaliana μετά την εφαρμογή του Κ-165 στη ριζόσφαιρα και τη μόλυνση με τη μη
συμβατή φυλή Cala2 του H. arabidopsidis στα φύλλα. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι ο
βιολογικός ανταγωνιστής Κ-165 έχει την ικανότητα να επάγει το αμυντικό σύστημα του φυτού,
ακόμη και στην περίπτωση που το παθογόνο προσβάλει εναέρια μέρη του ξενιστή, τα οποία
βρίσκονται σε απόσταση από το σημείο εφαρμογής του.
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Induction of plant defense mechanisms by the PGPR Paenibacillus alvei K-165
to control the foliar pathogens Pseudomonas syringae pv. tomato
and Hyaloperonospora arabidopsidis
Lagogianni C., Lampropoulos A., Tsitsigiannis D.I.*
¹Agricultural University of Athens, Department of Crop Science,
Laboratory of Plant Pathology, Athens, Greece
* Email: dimtsi@aua.gr
The plant-growth-promoting rhizobacterium (PGPR) Paenibacillus alvei K-165 has the
biocontrol ability to protect several crops against the soilborne plant pathogen Verticillium
dahliae in greenhouse and field experiments as well as several other soilborne fungi and bacteria.
In this study we investigated the ability of Paenibacillus alvei K-165 to induce the defense
mechanism in Arabidopsis thaliana against two foliar pathogens, the bacterium Pseudomonas
syringae pv. tomato and the downy mildew oomycete Hyaloperonospora arabidopsidis (races
Noco2 and Cala2) after application of the biocontrol agent K-165 in the rhizosphere. The
experiments performed three times and demonstrated that application of K-165 as root drenching
a week before the infection was able a) to significantly reduce the disease rate caused by the two
foliar pathogens and b) to reduce populations of both pathogens. Further experimentation also
showed that K-165 is able to enhance the development of the plant Hypersensitive Response (HR,
a form of programmed cell death associated with the rapid death of host cells triggered during the
entrance of the pathogen in plant tissues) after the infiltration of V. dahliae liquid culture extracts
in tomato and tobacco plants. These results suggest that K-165 is receiving a signal from V.
dahliae to activate the plant defense mechanisms. Additional experiments showed that application
of K-165 in rhizosphere, is able to induce the HR in A. thaliana plants infected with noncompatible race Cala2 of H. arabidopsidis in leaves. These results demonstrate that the
rhizosphere bacterium K-165 has the ability to induce the plant innate immune system even with
pathogens that attack aerial parts of the plant that is at a distance from the point of application of
the biological antagonist.
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Βιολογική αντιμετώπιση τος μύκητα Aspergillus flavus και των αυλατοξινών
πος παπάγει σε καλλιέπγεια καλαμποκιού
Λαγογιάννη Χ.και ΤσιτσιγιάννηρΔ. *
Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Στολή Αγροηικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλονηος
Τμήμα Επιζηήμης Φσηικής Παραγωγής, Εργαζηήριο Φσηοπαθολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
* Email: dimtsi@aua.gr

Τα είδε ηνπ γέλνπο Aspergillus πξνθαινύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζήςεσλ ζε θπηά κεγάιεο
θαιιηέξγεηαο (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ),ακπέιηα, αθξόδξπα,
ππξελόθαξπα θ.α. ζε πξνζπιιεθηηθό θαη κεηαζπιιεθηηθό ζηάδην. Οη ζήςεηο απηέο ζπλήζσο
ζπλνδεύνληαη από ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ κπθνηνμηλώλ. Μηα από ηηο πην γλσζηέο νκάδεο κπθνηνμηλώλ
είλαη νη αθιαηνμίλεο, ηδηαίηεξα θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο κειέηεο αμηνινγήζεθαλ
δηάθνξα ζθεπάζκαηα θαη κε παζνγόλνη βηνηηθνί παξάγνληεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κύθεηα
Aspergillusflavus θαη ησλ αθιαηνμηλώλ πνπ παξάγεη ζε θαιιηέξγεηα θαιακπνθηνύ. Πεηξάκαηα έγηλαλ ζε
θπηά θαιακπνθηνύ κε ηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο: α) δεόιηζνο, έλα νξπθηό κε ηδηαίηεξεο
θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο, β) Agri-Fos 600®, έλα εκπνξηθό ζθεύαζκα πνπ επάγεη ην ακπληηθό ζύζηεκα
ησλ θπηώλ ράξε ζηα θσζθνληθά αληόληα θαιίνπ, γ) Trianum, πνπ βαζίδεηαη ζην κύθεηα
Trichodermaharzianum, ν νπνίνο δξα δηεγείξνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θάλνληαο
δπζρεξή ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε παζνγόλσλ, δ) Botector, εκπνξηθό ζθεύαζκα πνπ πεξηέρεη ηε
δύκε Aureobasidiumpullulans θαη ηνπ νπνίνπ ε δξάζε βαζίδεηαη ζηελ παξεκπόδηζε απνηθηζκνύ ηνπ
παζνγόλνπ ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ε) ελόο κε-ηνμηθνγόλνπ ζηειέρνπο ηνπ
κύθεηα Aspergillusflavusαπό ηε ζπιινγή ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπηνπαζνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Τέινο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ρεκηθό ζθεύαζκα Switch γηα ζπγθξηηηθή κειέηε.
Όια ηα ζθεπάζκαηα εθαξκόζηεθαλ ζε θπηά θαιακπνθηνύ ζην ρσξάθη κε ςεθαζκό 3 εκέξεο πξηλ ηε
κόιπλζε ε νπνία έγηλε κε θνλίδηα ηνπ A. flavus κε έγρπζε ζην ζπάδηθα πξνο ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ ηνπ
κεηαμώκαηνο. Οη δηάθνξνη παξάγνληεο εθαξκόζηεθαλ επίζεο κε έγρπζε ζηνπο ζπάδηθεο κε κηα δεύηεξε
αλακλεζηηθή δόζε ηελ εκέξα ηεο κόιπλζεο κε ην ηνμηθνγόλν ζηέιερνο ηνπ A. flavus. Θα γίλεη
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αλσηέξσ παξαγόλησλ σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε
ηνπ A. flavusθαη ησλ αθιαηνμηλώλ πνπ παξάγεη.
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Biological and chemical control of the aflatoxigenic fungus Aspergillusflavus in maize
Lagogianni C. and TsitsigiannisD. *
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science, Laboratory of Plant Pathology, Athens,
Greece
*Email: dimtsi@aua.gr
Aspergillus species cause significant diseases (molds) in field crops (including maize), grapes, nuts and
dried fruits at both pre- and post-harvest level. These molds are usually associated with the production of
various mycotoxins such as the carcinogenic aflatoxins. In this study, several formulations and nonpathogenic biotic factors were evaluated for the control of Aspergillusflavus and aflatoxins in maize
crops. In vitro experiments were performed on maize kernels with the following factors: a) Zeolite, a
mineral with special physicochemical properties, b) Agri-Fos 600®, a commercial product based on
potassium phosphonate anions that induce the immune system of plants, c) Trianum®, a commercial
product based on the fungus Trichodermaharzianum that works by stimulating the growth of the root
system and inhibiting the infection and colonization of pathogenic fungi, d) Botector®, a commercial
product containing the yeast Aureobasidiumpullulans whose action is based on inhibition of the pathogen
colonization due to space and nutrient and e) a non-toxigenic strain of Aspergillusflavus. Finally, the
fungicide Switch was tested. In field experiments, Zeolite, Agri-Fos 600®,Trianum®, Botector®, a nontoxigenic strain of A. flavus and the chemical Switch® were applied on maize plants in the field by
spraying 3 days before infection with A. flavus. The above formulations were also applied by injection on
the cob with a second booster dose on the day of infection with the toxigenic strain of A. flavus. The role
of these treatments on disease incidence and severity as well as aflatoxin contamination data will be
presented.
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Engineering microbes for conversion of lignocellulosic hydrolysates to biofuels
Robert Landick
Great Lakes Bioenergy Research Center and Depts. of Biochemistry and Bacteriology, University of
Wisconsin Madison, Madison, WI USA
Microbial research in the Great Lakes Bioenergy Research Center aims to understand and overcome
barriers to economically viable and sustainable conversion of lignocellulose to biofuels. Our research
program has two primary foci: (1) understanding barriers in microbial conversion of lignocellulosic
hydrolysates to central intermediates and biofuels; and (2) development of microbial and chemical
routes from deconstructed lignocellulose to nextGen biofuels and co-products. We focus on two basic
types of lignocellulosic hydrolysates relevant to the north-central climate of the United States:
ammonia-pretreated corn stover or switchgrass hydrolyzed by glycosyl hydrolase enzymes (ACSH
and ASGH) and acid-hydrolyzed corn stover or poplar using a novel renewable solvent, valerolactone (GVL) synthesized from the biomass itself (GVLH). Both types of hydrolysates pose
significant challenges to microbial conversion of sugars to biofuels from the inhibitory effects of
lignocellulose-derived phenolic compounds, residual solvent, and product biofuels. To understand and
overcome these inhibitory effects on conversion we use an integrated strategy for microbial
engineering called Redime (Reiterative Design Integrated with Microbial Evolution) that combines
biodesign, genomics, directed evolution, multiomic analyses of cellular states, and computational
modeling to accelerate the rates and yields of microbial biofuel and co-product syntheses. We apply
Redime to both yeast and bacterial strains to generate chassis organisms for synthesis of biofuels from
lignocellulose. Three examples of the use of Redime will be described: (1) generation of stress-tolerant
yeast strains capable of xylose conversion in ACSH; (2) generation of GVL-tolerant yeast strains
using chemical genomics; and (3) identification of the cellular targets of ethanol and of lignocellulosederived phenolic inhibitors in bacteria. Our xylose-converting yeast strains define mutations in cellular
signaling networks that enable conversion of xylose to ethanol in ACSH in the absence of oxygen. Our
GVL-tolerant yeast strains implicate disruption of membrane functions in the toxic effects of the
solvent GVL, and enable improved biofuel synthesis in GVLH. Finally, our studies of the effects of
phenolic inhibitors and end-products on bacterial metabolism and gene expression reveal specific
effects of ethanol on ribosomes and RNA polymerase, and of phenolic amides present in ACSH on
nucleotide biosynthesis.
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Eφαρμογή μεταβολικής μηχανικής στο μικροοργανισμό Zymomonas mobilis μέσω in
silico μεθόδων με στόχο τη βελτιωμένη παραγωγή αιθανόλης.
Λογοθέτη Μ.1,2, Σαββάκης Γ.3, Ταμπακοπούλου Β.O.3, Τύπας Μ.3, Πιλάλης Ε.2, Παππά
Α.Μ.3, Κολίσης Φ.1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, Ελλάδα
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Λέξεις κλειδιά: βιοαιθανόλη, Zymomonas mobilis, μεταβολικό μοντέλο
Η ανάγκη για ανακάλυψη εναλλακτικών, ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον
πηγών ενέργειας είναι πλέον επιτακτική. Η βιοαιθανόλη είναι μια αναγνωρισμένη
εναλλακτική πηγή ενέργειας και μπορεί να παραχθεί από εξόζες και πεντόζες μέσω
μικροβιακών ζυμώσεων. Η φυτική βιομάζα είναι μια πιθανή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
χαμηλού κόστους για την παραγωγή μειγμάτων εξοζών και πεντοζών. Τα τελευταία χρόνια,
το γενετικά τροποποιημένο βακτήριο Zymomonas mobilis (με δυνατότητας κατάλυσης
πεντοζών) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους
μικροοργανισμούς για την μικροβιακή παραγωγή αιθανόλης, λόγω του ξεχωριστού EntnerDoudoroff μεταβολικού μονοπατιού του καθώς και λόγω των αυξημένων αποδόσεων και της
αυξημένης αντοχής του σε αιθανόλη. Το γονιδίωμα του μικροοργανισμού Zymomonas
mobilis αλληλουχήθηκε πλήρως το 2005. Από τότε γίνονται προσπάθειες μελέτης της in vivo
φυσιολογίας του μέσω της μεταβολικής μηχανικής και υπολογιστικών πακέτων εργαλείων.
Εφαρμόζοντας γραμμικό προγραμματισμό η μελέτη της φυσιολογίας του Zymomonas
mobilis, μπορεί να καταλήξει στην κατανόηση της φυσιολογίας του μικροοργανισμού και στη
σχεδίαση στρατηγικών μεταβολικής μηχανικής για τη βελτιωμένη παραγωγή αιθανόλης. Στη
συγκεκριμένη μελέτη με το συνδυασμό του επισημειωμένου γονιδιώματος του CP4
στελέχους του μικροοργανισμού Zymomonas mobilis (το οποίο περιλαμβάνει 13 στελεχοειδικά γονίδια σε σχέση με το στέλεχος ΖΜ4), με τη χρήση άλλων μεταβολικών μοντέλων,
και μέσω βιοχημικών γνώσεων για το μικροοργανισμό πραγματοποιείται η κατασκευή του
μεταβολικού μοντέλου του συγκεκριμένου στελέχους. Οι αντιδράσεις στην παρούσα φάση
κατασκευής του μοντέλου ανέρχονται στις 1005 ενώ οι μεταβολίτες που συμμετέχουν στις
αντιδράσεις είναι 794. Οι αντιδράσεις που προκύπτουν είναι αποτέλεσμα της επαναληπτικής
διαδικασίας βελτιστοποίησης του μοντέλου μέσω της μεγιστοποίησης της παραγωγής των
πρόδρομων μεταβολιτών προς σχηματισμό της βιομάζας καθώς και των μεταβολιτών που
οδηγούν σε γνωστά παραπροϊόντα όπως η αιθανόλη. Οι συνδέσεις που απουσιάζουν
συμπληρώνονται με αντιδράσεις μεταφοράς μεταξύ του εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου
χώρου. Το μοντέλο μετασχηματίζεται σε μορφή ενός COBRA toolbox αρχείου και ακολουθεί
η ανάλυση ισορροπίας ροών του. Από τις διάφορες ομάδες κατανομών των ροών που
προκύπτουν γίνεται ανάλυση των κυρίων συνιστωσών, και τελικά επιλέγονται σημαντικές
αντιδράσεις που επηρεάζουν το ρυθμό παραγωγής αιθανόλης.
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In silico aided metabolic engineering of Zymomonas mobilis for improved ethanol
production.
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The need for alternative energy sources has become imperative. Bioethanol has become a
widely recognized alternative energy source and it can be produced from exose and pentose
sugar metabolism through microbial fermentations. The plant biomass is an ideal low-cost
source of exose and pentose sugar mixtures. Last years the genetically engineered Gramnegative bacterium Zymomonas mobilis (capable to utilize pentose sugars) has been widely
used as one of the most promising microorganisms for efficient ethanol production, due to its
higher ethanol yield and tolerance and also due to its special Entner Doudoroff metabolic
pathway. The genome of Zymomonas mobilis has been completely sequenced in 2005. Since
then many efforts have been done for the study of its in vivo physiology and the use of
metabolic engineering through experimental and computation toolboxes for the deeper
understanding of its metabolic pathways and the manipulation of these pathways for the
improved ethanol production. In this study through the use of the annotated genome of CP4
strain (includes 13 strain-specific genes compared to ZM4 strain) of Zymomonas mobilis,
through the utilization of similar metabolic reconstructions and through biochemical
knowledge, the reconstruction of the genome-scale model of the specific strain is performed.
In the current state of the model reconstruction the number of reactions in the model is 1005
and the number of metabolites is 794. The concluded reactions are the result of the iterative
procedure of the model refinement through the maximization of the biomass precursors. The
missing links are completed through additional transport reactions. The model is further
constructed in the form of COBRA Toolbox model files for flux balance analysis (FBA).
Among a set of flux distributions principal components are identified (Principal Component
Analysis), in order to conclude to principal reactions that could affect the production rate of
ethanol.
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Μερική μοριακή ανάλυση γενετικών στοιχείων με γονιδίωμα από δίκλωνο RNA από το
μύκητα Penicillium polonicum.

Μαγκλάρας Π., Χατζηλουκάς Ε.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών
και Τεχνολογιών, Ελλάδα.
Οι μυκοϊοί, οι ιοί που έχουν ως ξενιστές μύκητες, είναι ευρέως διαδεδομένοι σε όλες τις
ταξινομικές ομάδες των μυκήτων και απαντούν τόσο σε φυτοπαθογόνους όσο και σε
σαπροφυτικούς μύκητες. Το γονιδιώμα τους αποτελείται κυρίως από δίκλωνα μόρια RNA
(dsRNA), αλλά μπορεί να υπάρχουν και μυκοϊοί με μονόκλωνα μόρια RNA και DNA. Σε
αρκετές περιπτώσεις έχει αναφερθεί ότι οι μυκοϊοί φυτοπαθογόνων μυκήτων προκαλούν την
μείωση της παθογόνου ικανότητας του ξενιστή τους, ένα φαινόμενο γνωστό ως πρόκληση
υπομολυσματικότητας. Λόγω αυτής της ιδιότητάς τους τέτοιοι μυκοϊοί χρησιμοποιούνται ως
αντιδραστήρια
βιολογικής
καταπολέμησης
των
μυκήτων.
Παραδείγματα
υπομολυσματικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων, λόγω της παρουσίας μυκοϊών έχουν
δημοσιευθεί για αρκετά είδη όπως: Fusarium graminearum,Cryphonectria parasitica,
Botrytis cinerea, Penicillium stoloniferum κ.α.
Ο μύκητας Penicillium polonicum απομονώθηκε από φύλλα πιπεριάς και με τις δοκιμές
DNaseI και RNaseA που έγιναν διαπιστώθηκε η παρουσία 11 τουλάχιστον μορίων δίκλωνου
RNA. Με βάση το ηλεκτροφορητικό πρότυπο ζωνώσης, το μέγεθος των dsRNA μορίων
κυμαίνεται από 0,5
4,0 kb. Η σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA), από τα
μεγαλύτερα μόρια, η κλωνοποίηση τους και η ταυτοποίηση της νουκλεοτιδικής ακολουθίας
τους έδειξε ότι ο κλώνος cDNA PpV-dsRNA1 (4,0 kb) περιέχει ένα ORF (μήκους 1.329
νουκλεοτιδίων) που κωδικοποιεί μια πιθανή RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση (RdRp),
ενώ οι κλώνοι cDNA PpV-dsRNA2 (3,5 kb) και PpV-dsRNA3 (3,1 kb) περιέχουν αντίστοιχα
ORF που κωδικοποιούν καψιδιακές πρωτεΐνες. Επιπλέον, η φυλογενετική ανάλυση της RdRp
που κωδικοποιεί ο κλώνος cDNA PpV-dsRNA1 έδειξε ότι παρουσιάζει σημαντική
προβλεπόμενη αμινοξική ομολογία (Ταυτότητα: 67 %, Ομοιότητα: 78 %) με την RdRp του
αταξινόμητου μυκοϊού Aspergillus mycovirus 1816 καθώς και με είδη μυκοϊών της
οικογένειας των Chrysoviridae. Ομοίως, η καψιδιακή πρωτεΐνη που κωδικοποιεί ο κλώνος
cDNA PpV-dsRNA2 παρουσιάζει προβλεπόμενη αμινοξική ομολογία (Ταυτότητα: 34 %,
Ομοιότητα: 50 %) με είδη μυκοϊών της οικογένειας των Chrysoviridae.
Λέξεις κλειδιά: μυκοϊοί, γενετικά στοιχεία από δίκλωνο RNA, RdRp πολυμεράση, καψιδιακή
πρωτεϊνη, Chrysoviridae.
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Partial molecular analysis of double-stranded RNA genetic elements existing in the
fungus Penicillium polonicum.

Maglaras P., Hatziloukas E.
University of Ioannina, Laboratory of Molecular Biology, Department of Biological
Applications & Technologies, Greece.
The mycoviruses - viruses infecting fungi - are widespread among all taxonomic groups of
fungi, including plant pathogenic and saprophytic fungi. The viral genome consists primarily
of double-stranded RNA molecules (dsRNA), but there are also mycoviruses with singlestranded RNA, or DNA molecules. In several cases has been reported that mycoviruses
reduce the virulence of plant pathogenic fungi, a phenomenon called hypovirulence. Due to
this property, mycoviruses are used as reagents of biological control. Examples of
hypovirulence in fungi due to the presence of mycoviruses have been reported for several
fungal species, such as: Fusarium graminearum, Cryphonectria parasitica, Botrytis cinerea,
Penicillium stoloniferum etc.
The fungus Penicillium polonicum was isolated from pepper leaves and the presence of at
least 11 dsRNA molecules was confirmed using DNaseI and RNaseA tests. Based on their
electrophoretic banding pattern, the size of the dsRNA molecules ranged from 0,5 - 4,0 kb.
Synthesis of complementary DNA (cDNA) using as template the larger molecules, cloning of
produced cDNA molecules and sequencing of the inserts revealed the presence of an 1,329
nucleotides long open reading frame (ORF), which encodes a potential RNA - dependent
RNA polymerase (RdRp). This clone, named PpV-dsRNA1 originated from the largest (4,0
kb) dsRNA band. Two other cDNA clones, originated from two other dsRNA bands, PpVdsRNA2 (3,5 kb) and PpV-dsRNA3 (3,1 kb) contained an ORF, putatively encoding a capsid
protein. Furthermore, phylogenetic analysis of the RdRp sequence contained in clone cDNA
PpV-dsRNA1 revealed significant homology at the predicted amino acid level (Identity: 67%,
Positives: 78%) with the RdRp of the unclassified mycovirus Aspergillus mycovirus 1816 and
other species belonging to the family Chrysoviridae. Similarly, the predicted capsid protein
from the clone cDNA PpV-dsRNA2, exhibits a medium homology at the predicted amino
acid sequence level (Identity: 34%, Similarity: 50%) with various mycoviral species
belonging to the family Chrysoviridae.
Keywords: mycoviruses, double-stranded RNA genetic evidence, RdRp polymerase, capsid
protein, Chrysoviridae.
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Βιοέλεγχος φυτοπαθογόνων μικροργανισμών
Μαμούχα Σ., Βαλασάκη Χ., Χριστοδουλάκης Ν.Σ.
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
E-mail: smamouha@yahoo.com
Τα φυτοπαθογόνα είναι υπεύθυνα για εμφάνιση ασθενειών στο ριζικό σύστημα ή στο
υπέργειο τμήμα του φυτικού οργανισμού. Συνηθισμένοι εκπρόσωποι φυτοπαθογόνων είναι
βακτήρια, μύκητες, ιοί, ιοειδή, πρωτόζωα, φυτοπλάσματα και τα σπειροπλάσματα. Η
βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών στηρίζεται στη χρησιμοποίηση μικροοργανισμών
ικανών να καταστείλλουν τη δραστηριότητα ενός φυτοπαθογόνου παράγοντα εμποδίζοντας
έτσι τη μόλυνση. Αφορά την εισαγωγή στη ριζόσφαιρα ή φυλλόσφαιρα, σαπροφυτικών
κυρίως μικροοργανισμών με τελικό στόχο τον περιορισμό ή εξαφάνιση μιας φυτονόσου.
Στην παρούσα εργασία αναφέρονται βασικοί μηχανισμοί βιολογικής καταπολέμησης
εδαφογενών και εναέριων φυτοπαθογόνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραδείγματα
ανταγωνιστικών βακτηρίων και μυκήτων εναντίον περιορισμένου ή ευρέους φάσματος
παθογόνων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του μυκοπαρασιτισμού και οι μηχανισμοί
που οι μυκητόφιλοι μύκητες (νεκροτροφικοί και βιοτροφικοί) αποικίζουν το ξενιστή τους.
Εντυπωσιακές είναι οι μορφολογικές και βιοχημικές τροποποιήσεις που υφίστανται:
βιοσύνθεση λυτικών ενζύμων, τροποποιημένες μυκηλιακές απολήξεις (μυζητήρες),
μικροπόροι, πλάκες συγκόλλησης κ.ά. Επίσης, γίνεται αναφορά στο μοριακό μηχανισμό που
ενεργοποιείται για την προσκόλληση του μυκητόφιλου μύκητα στο ξενιστή. Υπάρχει εκτενής
βιβλιογραφία για τους Ampelomyces quisqualis εναντίον ωιδίων, Candida oleophila εναντίον
Botrytis spp, Trichoderma harzianum εναντίον πλήθους μικροοργανισμών.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αναφέρονται παραδείγματα έκκρισης βιοδραστικών ουσιών
(αντιβιοτικά ευρέος ή περιορισμένου φάσματος) που παράγονται από γνωστούς
βακτηριακούς πληθυσμούς όπως τα γένη Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus. Αναφέρονται
τα μεταβολικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται, χημικά μόρια-σινιάλα που συμμετέχουν,
μεμβρανικοί υποδοχείς, έκκριση τοξινών κ.ά.
Λέξεις-κλειδιά: Βιοέλεγχος, φυτοπαθογόνα, βιοδραστικές ουσίες
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Biocontrol of phytopathogens
Mamoucha S, Christodoulakis N.S.
Department of Botany, Faculty
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Phytopathogens are responsible for stem and root diseases. Common pathogens are bacteria,
fungi, viruses, protozoa, phytomycoplasma and spiroplasma. Biocontrol is the usage of
specific microorganisms on the purpose to decrease plant’s pathogen invasion or to control
disease symptoms.
In this report, basic mechanisms of microorganisms are mentioned. An interesting case is
mycoparasitism. Fungicolous fungi (necrotrophic and biotrophic) attack their hosts by
changing their metabolic profile. Biosynthesis of lytic enzymes, secretion systems,
appressoria, haustoria, micropores and many other differentiations are analyzed. There are
numerous references about Ampelomyces quisqualis against powdery mildews, Candida
oleophila against Botrytis spp and Trichoderma harzianum against many microorganisms.
In the report examples of rhizosphere bacteria that produce bioactive compounds are also
mentioned. Common genii of bioactive bacteria are Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus.
Metabolic pathways involved enzymes, chemical molecule-signals, membrane receptors,
toxins etc are also analyzed.
Key-words: Biocontrol, phytopathogens, bioactive compounds

200

Aμμοθίνες Ρωμανού Μεσσηνίας: Διαφοροποιήσεις μικροβιακά εξαρτημένων ενζυμικών και
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στη ριζόσφαιρα τριών κυρίαρχων φυτών.
Παναγιώτου Μ.1, Χατζηπαυλίδης Ι.2, Κεφαλογιάννη Ι.2, Καράς Π.3, Καβαδία Α.1,
Υψηλάντης Ι.4, Μάσσας Ι.1, και Οιχαλιώτης Κ.1
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας, Ελλάδα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Ελλάδα
3
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
4
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργ. Εδαφολογίας, Ελλάδα
1
2

Οι βιοτικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανακύκλωση άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων,
καθώς και η εποχική διακύμανση τους, στην ριζόσφαιρα τριών κυρίαρχων αμμοθινικών φυτών
(Ammophila arenaria, Othanthus maritimus και Pancratium matitimum) ερευνήθηκαν στις
αμμοθίνες της περιοχής Ρωμανού Μεσσηνίας.
Ο οργανικός άνθρακας ήταν χαμηλός σε όλες τις επεμβάσεις (<0,1%), αλλά υψηλότερος στις
ριζόσφαιρες, με τη σειρά: Ammophila> Othanthus ≥ Pancratium σε σύγκριση με το μάρτυρα.
Ακριβώς η ίδια σειρά παρατηρήθηκε για τις ένζυμικές δραστηριότητες (β-γλυκοσιδάσες, όξινεςκαι αλκαλικές φωσφατάσες) υποδεικνύοντας ότι η συσσώρευση οργανικού υλικού στην
ριζόσφαιρα των αμοθινικών φυτών (προφανώς προερχόμενου από ριζικές εκκρίσεις και
εναποθέσεις) διεγείρει την αντίστοιχη ενζυμική δραστηριότητα που σχετίζεται με την μικροβιακή
ανακύκλωση άνθρακα). Οι αλκαλικές και οι όξινες-φωσφατάσες παρουσίασαν υψηλή συσχέτιση
με τον άνθρακα της ριζόσφαιρας (r2 = 0,93 και 0,81 αντίστοιχα), ενώ η δραστηριότητα της βγλυκοσιδάσης κορυφώθηκε την περίοδο των βροχών του φθινοπώρου. Προφανώς, η
συσσώρευση νεκρών ριζών κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου του καλοκαιριού οδηγεί σε μια
έκρηξη αποδόμησης του άνθρακα με την επανύγρανση του εδάφους το φθινόπωρο, η οποία
αντικατοπτρίζεται σε μία εποχιακή κορύφωση της δραστηριότητας της β-γλυκοσιδάσης. Η
συγκέντρωση γλομαλίνης (που αντανακλά εξω-ριζική ανάπτυξη δενδρομυκορριζικών μυκήτων)
ακολούθησε επίσης την ίδια σειρά (Ammophila> Othanthus ≥ Pancratium> Control) και είναι
σύμφωνη με τα υψηλά ποσοστά αποικισμού που παρατηρήθηκαν στις ρίζες όλων των φυτών.
Ο διαθέσιμος Ρ ήταν εξαιρετικά χαμηλός. Φαίνεται ότι τα φωσφορικά που συνδέονται με ορυκτά
του Ca συμβάλλουν ελάχιστα στη διαθεσιμότητα Ρ η οποία βασίζεται κυρίως στην
ενδομυκορριζική συμβίωση, και στον οργανικά δεσμευμένο Ρ όπως υποδεικνύεται από την
ισχυρή σχέση της οργανικής ύλης με τη δραστηριότητα των φωσφατασών. Η διαθεσιμότητα
άλλων σημαντικών θρεπτικών στοιχείων (Κ, Ca, Mg) και ιχνοστοιχείων (Cu, Mn, Zn) ήταν
χαμηλότερη το φθινόπωρο συγκριτικά με την άνοιξη (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση του Fe).
Η αύξηση της ηλεκτρικής ανωγιμότητας τον Ιούλιο φαίνεται να σχετίζεται με την αυξημένη
διαθεσιμότητα Na, αλλά δεν φθάνει σε επίπεδα οσμωτικής καταπόνησης.
Εν κατακλείδι, διαπιστώθηκε ανεπάρκεια σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία (εκτός ίσως από Ca και
Mg) και η ανακύκλωση του άνθρακα στη ριζόσφαιρα εμφανίζεται ως πολλαπλά κρίσιμη
διαδικασία για την επαρκή πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τις κυρίαρχα φυτά.
Λέξεις-κλειδιά: Δενδρόμορφοι μυκορριζικοί μύκητες, αμμοθίνες, Ammophila arenaria,
Othanthus maritimus and Pancratium matitimum
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
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Sand-dunes of the Romanou Messinia region. Differentiation of microbially depended
enzymatic and physicochemical properties in the rhizospheres of three dominant plants.
Panagiotou M.1, Chatzipavlidis I.2, Kefalogianni I. 2, Karas P.3, Kavadia Α.1, Ipsilantis Ι.4,
Massas Ι.1, και Ehaliotis C.1
1
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Agricultural University of Athens, General and Agricultiral Microbiology Lab, Athens, Greece.
3
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece
4
Aristotle University, Faculty of Agriculture, Soil Science Laboratory, Thessaloniki, Greece
2

Biotic factors related to carbon and nutrient cycling, and their seasonal variation, were
investigated in the rhizosphere of three dominant sand dune plants (Ammophila arenaria,
Othanthus maritimus and Pancratium matitimum) and compared to control non-rhizosphere sand
in Romanou-Messinia sand dunes.
Organic carbon was low in all treatments (<0,1%) but higher in the rhizospheres, in the order:
Ammophila > Othanthus ≥ Pancratium compared to Control. Exactly the same order was
observed for the tested enzymes (beta-glucisidase, acid- and alkaline- phosphatases) indicating
that accumulation of organic material in the rhizosphere of sand dune plants (apparently deriving
from root deposition and exudation) proportionally stimulates the activity of these enzymes which
are known to be related to organic carbon cycling). Differences in OM however, are clearly
reflected in activities of phosphatases only, not in beta-glucosidases: Alkaline and acidphosphatases were highly correlated to rhizosphere carbon (r2 = 0,93 and 0,81 respectively) ,
whereas beta-glucisidases peaked in the autumn rain period compared to spring and summer,
indicating a seasonal peak in carbon turnover. Apparently, dead root material accumulating
during the dry summer period leads to a burst of carbon breakdown and cycling following soil
rewetting in the autumn, as reflected in a flush in beta-glucosidase activity. Concentration of
glomalin (reflecting extra-radical AMF growth) also followed the same order (Ammophila >
Othanthus ≥ Pancratium > Control) and is in line with the high AMF colonization percentages
observed in all plant roots.
Available P was extremely low. It appears that phosphates bound to Ca-minerals contribute
poorly to P availability which derives mainly from AMF symbiosis, and from organically bound
P as indicated by the strong relation of organic matter content to the activity of phosphatases.
Availability of other major nutrients (Κ, Ca, Mg) and micronutrients (Cu, Mn, Zn) was lower in
autumn compared to spring (with the notable exception of Fe).
EC increase in July seems to be related to elevated Na availability in both plant rhizospheres and
control but does not reach osmotic stress levels.
In conclusion, the sand dune system was deficient in all nutrients (except perhaps Ca and Mg) and
carbon cycling in the rhizosphere appears critical for nutrient acquisition by dominant plants.
Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, sand-dunes, Ammophila arenaria, Othanthus
maritimus and Pancratium matitimum
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF) and
Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Thales. Investing
in knowledge society through the European Social Fund.
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Χαρακτηρισµός αποµονώσεων του µύκητα Fomitiporia mediterranea προερχόµενων από
διάφορα δενδρώδη είδη και αµπέλι
Μαρκάκης Ε1, Καβρουλάκης Ν1, Ντούγιας Σ2, Κουµπούρης Γ1, Λιγοξυγκάκης Ε3
1

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός
«∆ήµητρα», Αγροκήπιο 73100, Χανιά, 2Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο
Παν/µιο Θράκης, 67100, Ξάνθη, 3Τµήµα Αµπέλου, Λαχανοκοµίας, Ανθοκοµίας και
Φυτοπροστασίας, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου, Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισµός «∆ήµητρα», 71003, Ηράκλειο,

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των µυκήτων που προκαλούν σήψεις του ξύλου είναι η
ικανότητα που έχουν να αποσυνθέτουν τη λιγνίνη των κυτταρικών τοιχωµάτων του ξυλώδους
ιστού. Με βάση την ενζυµατική τους δράση, οι µύκητες αυτοί µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε µύκητες των καστανών και µύκητες των λευκών σήψεων του ξύλου.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα λευκής σήψης του ξύλου αποτελεί η ίσκα της αµπέλου, µια
ευρέως διαδεδοµένη ασθένεια, η οποία προκαλεί ζηµιές στα πρέµνα και µείωση της
παραγωγής τους. Η ασθένεια αυτή προκαλείται από ένα σύµπλοκο µυκήτων αποτελούµενο
από διάφορα γένη. Όµως, τα συµπτώµατα της λευκής σήψης του ξύλου προκαλούνται κυρίως
από το βασιδιοµύκητα Fomitiporia mediterranea. Τα τελευταία χρόνια, ο µύκητας αυτός έχει
αναφερθεί ως παθογόνο της ελιάς, των εσπεριδοειδών και της ακτινιδιάς, προκαλώντας
συµπτώµατα στο ξύλο που οµοιάζουν µε εκείνα της ίσκας της αµπέλου. Σε επισκοπήσεις, οι
οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, διαπιστώθηκαν έντονα
προβλήµατα σήψης του ξύλου σε δενδρώδη είδη και αµπέλι. Ο µύκητας F. mediterranea
αποµονώθηκε σε µεγάλη συχνότητα από αρκετά διαφορετικά είδη ξενιστών. Στην παρούσα
εργασία, αποµονώσεις F. mediterranea προερχόµενες από διάφορους ξενιστές, κυρίως από
την Κρήτη, χαρακτηρίστηκαν µε βάση µορφολογικά (χρώµα και πυκνότητα µυκηλίου),
φυσιολογικά (ρυθµός ανάπτυξης της καλλιέργειας), µικροσκοπικά (πάχος υφών) και µοριακά
(αλληλούχιση της περιοχής του ριβοσωµικού DNA χρησιµοποιώντας τους καθολικούς
εκκινητές ITS1/ITS4) χαρακτηριστικά. Όπως διαπιστώθηκε, οι αποµονώσεις του
βασιδιοµύκητα F. mediterranea εµφανίζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα
µορφολογικά, φυσιολογικά, µικροσκοπικά και µοριακά χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν.
Επίσης, η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί την πρώτη αναφορά του F. mediterranea ως
παθογόνο αίτιο σε ροδιά και κουµ-κουάτ παγκοσµίως, ενώ από πειράµατα διασταυρωτής
παθογένειας διαπιστώθηκε ότι το παθογόνο εµφανίζει κάποια µορφή προτίµησηςεξειδίκευσης ως προς τους ξενιστές που µολύνει.
Λέξεις κλειδιά: µύκητας, σήψη ξύλου, Fomitiporia mediterranea
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Characterization of Fomitiporia mediterranea isolates originating from woody hosts and
vitis
Markakis E1, Kavroulakis N1, Ntougias S2, Koubouris G1, Ligoxigkakis E3
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One of the unique traits of wood decay fungi is their ability to decompose lignified cell walls.
Based on their enzymatic capabilities, wood decay fungi can be classified into either brown
rot or white rot fungi. A well known example of white wood rot is esca, a widespread disease
of grapevine in wine-producing countries. Several genera of fungi have been reported as
being associated with esca. One of the main symptoms of esca, the white rot occurring inside
of the trunk and main branches, is considered to be caused by basidiomycetes, the ones
mostly mentioned Fomitiporia mediterranea. The last decades, the same fungus has been
reported as the casual agent on olive tree, citrus trees and kiwifruit, causing white rot
symptoms similar to those of esca. In a recent survey of fields and vineyards in Crete, F.
mediterranea was found to be the fungal species associated most frequently with heartwood
rot of decaying tree species and vines. F. mediterranea was frequently isolated from several
different host species. In the present study, F. mediterranea isolates originated from different
plant species in Crete, were characterized on the basis of morphological (color and hyphae
density), physiological (radial growth rate), microscopic (hyphae width) and molecular
(sequencing of the nuclear encoded ribosomal DNA unit defined by the primer combination
ITS5/ITS4) characteristics. It was shown that F. mediterranea isolates were significantly
varied in the morphological, physiological, microscopic and molecular parameters that were
studied. Furthermore, in the present study it was revealed for the first time in the literature
that F. mediterranea is the casual agent of white rot symptoms of heartwood on pomegranate
and cumquat tree, worldwide. Moreover, pathogenicity tests on olive, kumquat and
pomegranate trees revealed the avirulence of isolates from vitis indicating a degree of ‘host
specificity’ or ‘host specialization’.
Keywords: Fomitiporia mediterranea, fungus, wood rot
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Ο ολιγομεπιζμόρ ηος μεηαθοπέα ποςπινών, UapA, είναι ζεμανηικόρ για
ηεν έξοδό ηος από ηο ενδοπλαζμαηικό δίκηςο και ηον ενηοπιζμό ηος ζηεν
πλαζμαηική μεμβπάνε
Μαπηδούκος O.1, Καπασάλιος Μ.1, Αμίλλερ Σ.1, Γιαλελήρ Β.1, Leung J.2, Byrne B.2 &
Γιαλλινάρ Γ.1*
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Κεληξηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθίλεζεο θαη ελδνθύηησζεο ησλ δηακεκβξαληθώλ
πξσηετλώλ έρεη ην θπζηνινγηθό δίπισκα ηνπο θαη ε έμνδνο ηνπο από ην ελδνπιαζκαηηθό
δίθηπν, κέζσ ηεο δηαινγήο ηνπο ζε θπζηίδηα ηύπνπ COPII1. Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη
πσο γηα ηελ έμνδν από ην ΕΔ, νη δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο ζπρλά θέξνπλ εηδηθέο
αιιεινπρίεο-κνηίβα, ελώ πηζαλόηαηα θαη ν νιηγνκεξηζκόο ηνπο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε
δηαδηθαζία2,3. Σηελ παξνύζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηνύκε κία εθηελώο κειεηεκέλε
δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε, ην κεηαθνξέα πνπξηλώλ UapA4,5 ηνπ Aspergillus nidulans, σο
πξόηππν δηακεκβξαληθό θνξηίν, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ην ξόιν ηνπ νιηγνκεξηζκνύ
ζηελ έμνδν από ην ΕΔ θαζώο θαη ζηελ πεξαηηέξσ κεκβξαληθή δηαθίλεζε θαη νξγάλσζε.
Αξρηθά δείρλνπκε, ρξεζηκνπνηώληαο πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο, πσο ν θπζηθνύ ηύπνπ UapA
δηκεξίδεηαη. Σηε ζπλέρεηα εληνπίδνπκε έλα ζεκαληηθό ακηλνηειηθό κνηίβν εμόδνπ από ην ΕΔ
θαη δείρλνπκε πσο κνξθέο ηνπ UapA από ηηο νπνίεο απηό απνπζηάδεη δε δηκεξίδνληαη.
Παξόκνηνο θαηλόηππνο εκθαλίδεηαη θαη γηα ηηο κε θπζηνινγηθά αλαδηπισκέλεο κνξθέο ηνπ
UapA. Με βάζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ πσο ε ζπλέθθξαζε
εγθισβηζκέλσλ ζην ΕΔ κνξίσλ ηνπ κεηαθνξέα, κε θπζηθνύ ηύπνπ κόξηα, νδεγεί ζηελ in
trans εμσθύηησζε ησλ πξώησλ, θαη ηνλ επαθόινπζν εληνπηζκό ηνπο ζηελ πιαζκαηηθή
κεκβξάλε, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν δηκεξηζκόο ηνπ UapA μεθηλά από ην ΕΔ. Τέινο, ε γελεηηθή
θαηαζηνιή κίαο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο πνπ ζηεξείηαη ελόο ιεηηνπξγηθνύ κνηίβνπ εμόδνπ από
ην ΕΔ, θαηαδεηθλύεη ηα δηακεκβξαληθά ηκήκαηα TMS7 θαη TMS11 σο κέξε ηεο επηθάλεηαο
δηκεξηζκνύ. Σπλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηά καο επηβεβαηώλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δηκεξηζκνύ
ηνπ UapA ζηελ έμνδν από ην ΕΔ θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε.
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Central to the process of transmembrane cargo trafficking and turnover is their successful
folding and exit from the ER through packaging in cytoplasmically budding COPII vesicles 1.
Recent studies indicate that ER-exit necessitates cargo-specific signals and probably cargo
oligomerization2,3. In this work, we use an extensively studied eukaryotic transmembrane
protein, the UapA purine transporter4,5 of Aspergillus nidulans, as a model membrane cargo to
investigate the role of oligomerization in ER-exit, membrane trafficking and membrane
organization. First, we show, using multiple approaches, that wild-type UapA dimerizes. We
then identify an essential N-terminal ER-exit motif and show that mutants lacking this motif,
similarly to mutants showing partial UapA misfolding, do not dimerize. Based on experiments
showing that co-expression of ER-retained mutants with wild-type UapA leads to in trans ERexit and plasma membrane localization of the former, we conclude that UapA dimerization
and/or formation of UapA microdomains occurs early in the ER. In addition, we detect for the
first time that UapA forms distinct plasma membrane microdomains, and follow their
dynamics using differentially tagged UapA versions expressed in haploid or herokaryotic
cells. Finally, genetic suppression of a mutant lacking a functional ER-exit motif suggests that
transmembrane a-helices TMS7 and TMS11 are best candidates for forming the dimerization
interface. In summary, our results confirm a critical role of UapA dimerization in ER-exit and
plasma membrane localization and suggest that this might also affect the formation and
turnover of UapA membrane microdomains.
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Η νόσος Alzheimer αποτελεί την πλέον διαδεδομένη νευροεκφυλιστική ασθένεια κατά την
οποία ο ασθενής βιώνει έκπτωση των γνωσιακών του λειτουργιών μέσω της δυσλειτουργίας
των νευρικών συνάψεων. Η επικρατέστερη άποψη σχετικά με τη μοριακή βάση της ασθένειας
εμπλέκει το αμυλοειδές β πεπτίδιο, ένα πολυπεπτίδιο 42 αμινοξέων (Αβ42) το οποίο εμφανίζει
ενδογενή τάση για ολιγομερισμό. Τα πρωτεϊνικά αυτά ολιγομερή παρουσιάζουν τοξικότητα
στους νευρώνες και οδηγούν στο νευροεκφυλισμό και τη νόσο Alzheimer.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανακάλυψη ενώσεων με θεραπευτικές ιδιότητες κατά
της νόσου Alzheimer. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιείται μία νέα τεχνολογία, όπου βακτηριακά
κύτταρα E. coli τροποποιούνται γενετικά ώστε:



να βιοσυνθέτουν εύκολα και γρήγορα βιβλιοθήκες εκατομμυρίων διαφορετικών
ενώσεων με μεγάλη χημική και δομική ποικιλομορφία, και
να εκφράζουν χιμαιρική Aβ42 με GFP. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα
εντοπισμού νέων ανασταλτικών ενώσεων, μέσω της απλής σύνδεσης ενός κυτταρικού
φαινοτύπου φθορισμού με την πιθανή ανασταλτική προς τον ολιγομερισμό του Aβ
δράση αυτής της ένωσης.

Η ανωτέρω διαδικασία οδήγησε στην ανακάλυψη ενός αριθμού ενώσεων που αλληλεπιδρούν
με το Αβ επηρεάζοντας τον ολιγομερισμό της. Οι ενώσεις αυτές μελετώνται περαιτέρω ως προς
τη βιοδραστικότητά τους με στόχο να προσδιοριστεί ο ρόλος τους ως ανασταλτικών
παραγόντων της νευροτοξικότητας του Αβ.
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Alzheimer’s disease (AD) symptoms include cognitive and functional impairment through the
disruption of cerebral networks, while ultimately the disease is terminal. The prevalent opinion
as to the molecular cause of the disease involves the Amyloid Beta peptide (Αβ42), an
intrinsically disordered polypeptide of 42 residues with an inherent propensity for
oligomerization. Various products of this process have been identified as inducers of toxicity
to neuronal cells, leading to neurodegeneration.
The aim of this project is to identify small inhibitors of Αβ42 oligomerization and thus, possible
lead compounds for the Αβ42-targeted treatment of AD.
To that end,



We used a technique that facilitates the biosynthesis of a diverse combinatorial library of
107 compounds in E. coli cells.
We then used a quick and high-throughput bacterial screen to identify the compounds that
inhibit Αβ42 oligomerization: expression of the recombinant Αβ42 fused to GFP, in the
afore-mentioned, compound library-synthesizing E. coli strain. This assay correlates an
easily monitored cellular fluorescence phenotype with the inhibition of Αβ42
oligomerization.

We have so far, managed to discover and isolate several compounds that have been shown to
interfere with Αβ42 oligomerization. Further biological and in vitro studies are underway, to
determine the nature of these interactions and evaluate the discovered compounds as lead
compound candidates.
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Μεταγευµατική µεταβολή των εντερικών µικροβιακών κοινοτήτων ιριδίζουσας πέστροφας
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Στα υδρόβια ζώα, όπως στα εκτρεφόµενα ψάρια, παρατηρούνται µεταγευµατικές µεταβολές στην
πρωτεϊνοσύνθεση που επηρεάζονται από διατροφικούς παράγοντες, όπως η πρόσληψη και η σύνθεση
της τροφής. Παρά το γεγονός ότι τα βακτήρια εµπλέκονται στην διατροφή των ζώων, λίγες
πληροφορίες υπάρχουν για την επίδραση του διαστήµατος µετά το τάισµα στις εντερικές
µικροοργανισµικές κοινότητές των ψαριών. Στην παρούσα εργασία, ερευνήθηκαν οι αλλαγές των
εντερικών βακτηριακών κοινοτήτων τρεις ώρες µετά από ένα µόνο τάισµα. 120 ιχθύδια ιριδίζουσας
πέστροφας και των δύο φύλλων, βάρους 44.98±1.08 g, µοιράστηκαν ισάριθµα σε τρεις δεξαµενές 250
l γλυκού νερού, σε συνθήκες φυσικής φωτοπεριόδου, µε 90% κορεσµό σε οξυγόνο, στους 12°C και
pH 7.60. Τα ψάρια ταΐζονταν ad libitum µε το χέρι δύο φορές την ηµέρα (09:00 και 15:00) για πέντε
εβδοµάδες, µε τροφή του εµπορίου που περιελάβανε: ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, φυτικά έλαια, σόγια,
γλουτένη καλαµποκιού και σιτάρι. Στο τέλος του πειράµατος τα ψάρια αφέθηκαν νηστικά για 24
ώρες. Δύο ψάρια από κάθε δεξαµενή συλλέχθηκαν, θυσιάστηκαν µε αναισθησία και χτύπηµα στο
κεφάλι και αποτελούσαν την αρχική οµάδα πριν το τάισµα (0h). Οι πέστροφες που απέµειναν
ταΐστηκαν και 3 ώρες µετά, άλλες έξι θυσιάστηκαν (3h). Τα έντερα αφαιρέθηκαν άµεσα, ψύχθηκαν σε
υγρό άζωτο και διατηρήθηκαν στους -80°C µέχρι την ανάλυση τους. Mετά από εκχύλιση του DNA
του ιστού µε εµπορικό kit, η ποικιλότητα του βακτηριακού 16S rRNA (περιοχή V3-V4) έγινε µε 454
πυροαλληλούχιση. Μετά από έλεγχο ποιότητας και εξοµάλυνσης των δεδοµένων µε χρήση της
πλατφόρµας MOTHUR, απέµειναν 90 µοναδικές (97% οµοιότητα) βακτηριακές λειτουργικές
ταξινοµικές οµάδες (OTUs) των ca. 250bp. Στην οµάδα δειγµάτων «0h», πέντε µόνο OTUs
αποτελούσαν >80% του µέσου όρου της σχετικής αφθονίας, ενώ στην οµάδα δειγµάτων «3h», µόνο 2
από αυτά τα OTUs αποτελούσαν περίπου το 90.0%. Το OTU1 από 18.2% (0h) µεταβλήθηκε σε 67.0%
(3h) και σχετίζεται µε το γένος Mycoplasma sp., που περιλαµβάνει µόνο συµβιωτικά είδη. Συναντάται
συχνά στο γαστρεντερικό σύστηµα πολλών ζώων, υποδεικνύοντας ότι µπορεί ανήκει στη φυσιολογική
µικροοργανισµική κοινότητα στα έντερα πέστροφας. Τα υπόλοιπα κυρίαρχα OTUs σχετίζονται µε
Pseudomonas spp., τα οποίο επίσης είναι γνωστό ότι σχετίζονται µε έντερα ζώων. Τα λιγότερα
άφθονα OTUs ανήκουν στα Tenericutes, Proteobacteria, Fusobacteria, Spirochaetes, Bacteroidetes,
Actinobacteria και Acidobacteria. Η εργασία αυτή έδειξε ότι ένα µόνο γεύµα µπορεί να προκαλέσει
µεταβολή των κυρίαρχων OTUs σε έντερα πέστροφας σε µόλις τρεις ώρες µετά το τάισµα,
επηρεάζοντας πιθανώς και τη λειτουργία της αφοµοίωσης τροφής µέσω βακτηρίων.
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Post-prandial response of gut microorganisms communities after a single meal in trout
Oncorhynchus mykiss
Nikouli E.1, Mente E.1, Kormas K.A.1, Zaharakis A.1, Martin S.A.M.2
1
2

Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, Greece
School of Biological Sciences, University of Aberdeen, Scotland, UK

Post-prandial changes in protein synthesis in aquatic animals determine a large proportion of specific
dynamic action (SDA) and are influenced by nutritional factors including feed intake and diet
composition. Despite that it is known that Bacteria are involved in animal nutrition, little information
is available on the effect of time after feeding on fish gut microorganisms communities. In this study
we investigated the changes of the gut bacterial communities following a single meal 3 h after feeding.
120 juvenile rainbow trout individuals of mixed sex (Oncorhynchus mykiss), weighing approximately
44.98±1.08 g, were equally stocked in three 250 l freshwater tanks. Temperature was kept at 12°C, pH
7.60 under natural photoperiod with 90% the oxygen saturation. Fish were fed ad libitum by hand two
times daily at 09:00 and 15:00 for 5 weeks a commercial diet containing a fishmeal, fish and vegetable
oil, soy cake corn gluten and wheat. At the end of the experiment, fish were fasted for 24h. Two fish
from each tank were removed, sacrificed by anaesthesia and a head blow and used as the prefeeding 0
h group. The remaining trout were fed normally and six of them were sacrificed 3h after feeding. The
gut tissue rapidly dissected out, frozen in liquid nitrogen and were kept in -800C until analysis. After
DNA extraction with a commercial kit, we analysed the 16S rRNA gene diversity of gut Bacteria,
targeting the V3-V4 region by using 454 pyrosequencing. After data quality control and normalisation,
implemented in the MOTHUR platform, a total of 90 bacterial operational taxonomic units (OTUs) of
ca. 250 bp were revealed. At 0h, five OTUs consisted >80% of the average relative abundance while
after 3 h, only two of these OTUs consisted ca. 90.0%. OTU1 changed from 18.2% (0h) to 67.0% (3h)
and was related to a Mycoplasma sp., a genus consisting of solely symbiotic members and commonly
found in the intestinal tract of several animals, indicating that this bacterium as a true resident in the
trout’s gut. The rest of the dominant OTUs were related to Pseudomonas spp., a genus that is also
known to occur in bacteria-animal gut associations. The less abundant OTUs belonged to the
Tenericutes, Proteobacteria, Fusobacteria, Spirochaetes, Bacteroidetes, Actinobacteria and
Acidobacteria groups. This study showed that a single meal can cause a shift in dominant OTUs of the
trout gut in just 3h after feeding, possibly affecting food assimilation through bacterial activity.
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Η σύνθεση των βακτηριακών κοινοτήτων (Bacterial community composition, BCC) στα
επιφανειακά ύδατα (2m) του Κόλπου της Ηγουμενίτσας μελετήθηκε μηνιαίως μεταξύ
Οκτωβρίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον λόγω των επιδράσεων που δέχεται από την πόλη της Ηγουμενίτσας και τον
βιολογικό της καθαρισμό καθώς επίσης και από ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
Ανατολικής Μεσογείου. Το βόρειο τμήμα του Κόλπου περιλαμβάνει τις παλιές εκβολές του
ποταμού Καλαμά και ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000. Δειγματοληψίες
πραγματοποιήθηκαν σε πέντε σταθμούς και η σύνθεση της βακτηριακής κοινότητας
μελετήθηκε με τεχνικές πυροαλληλούχισης 454 χρησιμοποιώντας παγκόσμιους βακτηριακούς
εκκινητές της V1-V3 περιοχής του 16S rRNA γονιδίου. Οι κύριες φυλογενετικές ομάδες που
ανιχνεύθηκαν στην διάρκεια της μελέτης ήταν τα α-, β- Proteobacteria και Bacteroidetes. Ο
υπολογισμός ομοιοτήτων κατά Morisita σε επίπεδο OTU έδειξε τον εποχικό διαχωρισμό των
δειγμάτων σε δύο ομάδες με την πρώτη να περιλαμβάνει τα δείγματα του χειμώνα-αρχή
άνοιξης και την δεύτερη τα δείγματα του τέλους της άνοιξης-καλοκαίρι. Η ξαφνική
εξαφάνιση των SAR11 το καλοκαίρι αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εποχικής
διαφοροποίησης. Χωρικές διαφορές μεταξύ των σταθμών παρατηρήθηκαν μόνο τον
Αύγουστο και σχετίστηκαν με την παρουσία OTU με στενόοικο χαρακτήρα και μία άνθιση
των Vibrio σε δύο σταθμούς δειγματοληψίας. Γενικά βρέθηκε ότι κατά την περίοδο μελέτης
οι εποχικές μεταβολές ήταν σημαντικότερες των χωρικών ενώ δεν παρατηρήθηκε επίδραση
από την στεριά μέσω της ανίχνευσης φυλοτύπων χερσαίας προέλευσης. H παρούσα πράξη
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).
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Bacterial community composition (BCC) in surface waters (2m) of Igoumenitsa gulf was
studied monthly between October 2012 and September 2013. The area is of particular interest
since it hosts the developing city of Igoumenitsa, the Waste Water Treatment Plant of the city
and one of the biggest ports of the Eastern Mediterranean. Moreover, the northern area of the
gulf belongs to the NATURA 2000 EU network. Sampling was conducted in five different
sites in the area and BCC was analyzed with 454 pyrosequencing using universal bacterial
primers for the V1-V3 region of 16S rRNA genes. The major groups detected during the
annual study were α-, β- Proteobacteria and Bacteroidetes. Cluster analysis based on Morisita
similarities between samples on OTU level indicated the presence of two temporal groups, the
one including the winter-early spring samples and the other the late spring-summer samples.
Changes in bacterial community profiles between the two clusters were primarily
characterized by an abrupt disappearance of SAR11 in summer. Spatial variations were
observed only in August and were related to specific phylotypes with a specialist profile and
to a Vibrio bacterial bloom that occurred in two sampling sites. Overall temporal variation of
bacterioplankton composition seemed to override spatial variation while no terrestial
freshwater or sediment influences were observed. This research project has been co-financed
by the European Union (European Regional Development Fund- ERDF) and Greek national
funds through the Operational Program “THESSALY- MAINLAND GREECE AND
EPIRUS-2007-2013” of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007-2013).
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Μελέτη του εντερικού μικροβιόκοσμου, των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και
του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής σε ένα δείγμα υγιών εθελοντών
Μήτσου Ε.Κ., Τσάπατου Α., Κυριακού Α.
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα, Αθήνα
Πρόσφατα δεδομένα προτάσσουν τις πιθανές διασυνδέσεις του εντερικού μικροβιόκοσμου με
τη παχυσαρκία και άλλα συνοδά νοσήματα. Εντούτοις, περιορισμένες είναι οι αναφορές
μελέτης του εντερικού μικροβιόκοσμου σε σχέση με τη Μεσογειακή Δίαιτα, ένα διατροφικό
πρότυπο με ευεργετική εφαρμογή στη διαχείριση της παχυσαρκίας. Σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι η διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής
Διατροφής και του εντερικού μικροβιόκοσμου και η περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου του
σωματικού βάρους στην οικολογία του εντέρου υπό το πρίσμα του συγκεκριμένου
διατροφικού προτύπου. Υγιείς ενήλικες εθελοντές (Ν=53) σταθερού βάρους, χωρίς πρόσφατη
κατανάλωση αντιβιοτικών, προβιοτικών, πρεβιοτικών και άλλων διατροφικών
συμπληρωμάτων, έδωσαν δείγματα αίματος και κοπράνων και αξιολογήθηκαν με
ανθρωπομετρία. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν μέσω συνέντευξης ερωτηματολόγια σχετικά,
μεταξύ άλλων, με τη διαιτητική πρόσληψη, τη φυσική δραστηριότητα και τα γαστρεντερικά
συμπτώματα. Ο προσδιορισμός του εντερικού μικροβιόκοσμου (βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
πραγματοποιήθηκε με καλλιεργητική μεθοδολογία. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής Δίαιτας
βαθμολογήθηκε με το MedDietScore. Οι ομάδες του χαμηλού (n=7, σκορ 0-27) και του
μέτριου/υψηλού (n=46, σκορ 28-55) βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής δεν
διέφεραν σημαντικά ως προς την ηλικία, τη κατανομή φύλου, την ανθρωπομετρία, το
κάπνισμα, το επίπεδο δραστηριότητας και τα γαστρεντερικά συμπτώματα. Η ομάδα
μέτριου/υψηλού σκορ κατανάλωνε περισσότερα φρούτα (p=0.047) και λαχανικά (p=0.024)
και είχε τάση για καλύτερο επίπεδο ζωής, χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό και αριθμό
λευκοκυττάρων πλάσματος. Επιπλέον, η ομάδα μέτριου/υψηλού σκορ είχε αυξημένα επίπεδα
ολικών αναερόβιων στα δείγματα κοπράνων (p=0.044), πιθανόν λόγω του αυξημένου
πληθυσμού των Bacteroides spp. (p=0.063), και χαρακτηριζόταν από μια τάση για
χαμηλότερη παρουσία ζυμών, μειωμένα επίπεδα Candida albicans και υψηλότερο pH
κοπράνων. Η κατηγοριοποίηση των εθελοντών ανάλογα με το σωματικό τους βάρος δεν
εντόπισε, μεταξύ άλλων, σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την υιοθέτηση τη
Μεσογειακής Διατροφής. Στους άντρες, τα επίπεδα του Clostridium spp. ήταν υψηλότερα
στους παχύσαρκους σε σχέση με τους υπέρβαρους (p=0.012), με ταυτόχρονη αυξημένη
παρουσία του Clostridium perfringens. Στις γυναίκες, η παχυσαρκία χαρακτηρίστηκε από
σημαντικά υψηλότερες καταμετρήσεις των ολικών αερόβιων σε σχέση με τις άλλες
κατηγορίες, παράλληλα με μια τάση για αυξημένα επίπεδα εντερόκοκκων. Συμπερασματικά,
τα αποτελέσματα μας προτείνουν πιθανές διασυνδέσεις της Μεσογειακής Δίαιτας και του
εντερικού μικροβιόκοσμου, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη προσπάθεια
διερεύνησης των πιθανών επιδράσεων του σωματικού βάρους στη σύσταση των
μικροοργανισμών του εντέρου.
Λέξεις-κλειδιά: Μεσογειακή Δίαιτα, παχυσαρκία, εντερικός μικροβιόκοσμος
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Study of gut microbiota, anthropometry and level of adherence to Mediterranean diet in
a healthy Greek population
Mitsou E.K., Tsapatou A., Kyriacou A.
Department of Nutrition and Dietetics, Harokopio University, 70 El. Venizelou str., 17671
Kallithea, Greece
Gut microbiota has recently emerged as a novel environmental factor of obesity and related
comorbidities. Mediterranean diet, a dietary pattern with beneficial contributions in the
management of obesity, has scarcely been investigated in relation to gut microbiota. The
objective of our project was to explore adherence to Mediterranean diet in relation to gut
microbiota profile and to further elucidate possible interactions of body weight status and gut
ecology under the context of this dietary pattern. Healthy adult volunteers (N=53), under no
current weight loss or intake of antibiotics, probiotics, prebiotics and dietary supplements,
were subjected to anthropometric measurements and faecal and blood sampling. Subjects
completed questionnaires by interview, concerning diet, physical activity and gastrointestinal
symptoms among other parameters. Gut microbiota profiling (bacteria, yeasts, fungi) was
performed by culture-dependent methodology. Adherence to Mediterranean diet was
determined by MedDietScore. No significant differences were detected between groups of
low (n=7, score 0-27) and medium/high (n=46, score 28-55) adherence to Mediterranean diet
regarding age, sex distribution, anthropometry, smoking, physical activity and gastrointestinal
symptoms. Medium/high adherence group consumed more fruits (p=0.047) and vegetables
(p=0.024) and tended to have better life quality level, lower heart rate and white blood cells
count. Furthermore, medium/high adherence group had higher total anaerobe counts
(p=0.044), probably due to the tendency for higher Bacteroides spp. levels (p=0.063), and
was characterized by a trend for lower presence of yeasts, decreased levels of Candida
albicans and higher stool pH. Comparison among normal-weight, overweight and obese
subjects revealed no significant differentiation in adherence level to Mediterranean diet and
other parameters (e.g. age, smoking, physical activity and gastrointestinal symptoms). In
males, Clostridium spp. levels were higher in obese compared to overweight group (p=0.012),
with concomitant increased counts of Clostridium perfringens. In females, obese were
characterized by significantly decreased total aerobes levels, in parallel with a tendency for
lower enterococci, compared to other weight groups. In conclusion, our data indicated
intriguing connections between adherence to Mediterranean diet and gut microbiota status.
The role of gut microbiota in obesity could be further elucidated by accounting for the
influence of characteristic dietary patterns and other confounding factors.
Keywords: Mediterranean diet, obesity, gut microbiota
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Επίδραση διαφόρων πηγών αζώτου στο μεταβολισμό της γλυκερόλης στη ζύμη Yarrowia
lipolytica
Μιζεράκης Π.1, Μπέλλος Δ.1, Μπέλλου Σ.1, Παπανικολάου Σ.2 και Αγγελής Γ.1
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Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
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1

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι μεταβολικές δραστηριότητες της ζύμης
Yarrowia lipolytica LGAM S(7) καλλιεργούμενης σε γλυκερόλη ως μοναδική πηγή άνθρακα
και ενέργειας, και σε περιοριστικό ως προς το άζωτο μέσο. Ως πηγές αζώτου
χρησιμοποιήθηκαν οξικό αμμώνιο (1,0-1,3 g/l), θειικό αμμώνιο (0,1-0,5 g/l) και εκχύλισμα
ζύμης (0,5-2,0 g/l) καθώς και συνδυασμοί αυτών.
Όταν το θρεπτικό μέσο περιείχε οξικό αμμώνιο (1,3 g/l) ως μοναδική πηγή αζώτου,
και γινόταν επιπλέον εμπλουτισμός του θρεπτικού μέσου με οξικό αμμώνιο (1,3 g/l) κάθε 48
h, παρατηρήθηκε αναστολή της αύξησης, περιορισμένη βιοσύνθεση λιπιδίων και
παρεμπόδιση της παραγωγής κιτρικού οξέος. Ωστόσο ανιχνεύτηκαν πυροσταφυλικό και ακετογλουταρικό οξύ σε υψηλές συγκεντρώσεις (έως 20,19 g/l και 8,27 g/l αντίστοιχα). Όταν
το θρεπτικό μέσο περιείχε θειικό αμμώνιο (0,1 g/l) και εκχύλισμα ζύμης (0,5 g/l) ως πηγές
αζώτου, παρατηρήθηκε χαμηλή παραγωγή βιομάζας (3,43 g/l) και συσσώρευση 23,03%
ενδοκυτταρικών λιπιδίων επί της ξηρής βιομάζας. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιήθηκε το
εκχύλισμα ζύμης (0,5 g/l) ως μοναδική πηγή αζώτου, και γινόταν επιπλέον εμπλουτισμός του
θρεπτικού μέσου με εκχύλισμα ζύμης (0,5 g/l) κάθε 48 h, παρατηρήθηκε αυξημένη παραγωγή
βιομάζας (11,03 g/l) και ενδοκυτταρικών λιπιδίων (21,7% επί της ξηρής βιομάζας).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το στέλεχος της ζύμης
Yarrowia lipolytica LGAM S(7) μπορεί να αναπτυχθεί σε καθαρή γλυκερόλη, να
συσσωρεύσει αξιόλογες ποσότητες λιπιδίων και να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Η συσσώρευση των αποθεματικών λιπιδίων μεγιστοποιείται όταν το θρεπτικό μέσο
περιέχει οργανικές πηγές αζώτου σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Επομένως, η ζύμη Yarrowia
lipolytica δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τυπικός ελαιογόνος μικροοργανισμός αφού
απαιτείται παρουσία μιας χαμηλής κρίσιμης συγκέντρωσης αζώτου προκειμένου να ευνοηθεί
η παραγωγή λιπιδίων εις βάρος του κιτρικού οξέος που συνιστά ενδιάμεσο μεταβολίτη της
ελαιογένεσης.
Λέξεις - κλειδιά: Yarrowia lipolytica, μεταβολισμός γλυκερόλης, πηγές αζώτου
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Effect of various nitrogen sources on the growth and lipid accumulation of the
oleaginous yeast Yarrowia lipolytica cultivated on pure glycerol
Mizerakis P.1, Bellos D.1, Bellou S.1, Papanikolaou S.2 and Aggelis G.1
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2
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Τhe metabolic activities of the yeast Yarrowia lipolytica LGAM S(7) cultivated on
glycerol as the sole carbon and energy source under nitrogen limited conditions, were studied
in the present work. Ammonium acetate (at 1.0-1.3 g/l), ammonium sulphate (at 0.1-0.5 g/l)
and yeast extract (at 0.5-2.0 g/l), as well as various combinations of the above nitrogen
containing compounds, were used as nitrogen sources.
In the growth media containing ammonium acetate (at 1.3 g/l) as the sole nitrogen
source, and in which pulse of extra ammonium acetate (at 1.3 g/l) employed every 48 h, the
growth was mediocre and lipid accumulation was limited. No synthesis of citric acid was
observed; instead, pyruvate and a-ketoglutarate, were produced in remarkable amounts, i.e.
20.19 g/l and 8.27 g/l, respectively. When the culture media contained ammonium sulphate
(at 0.1 g/l) and yeast extract (at 0.5 g/l), the total biomass produced was low (3.43 g/l)
containing 23.03% w/w lipids. On the contrary, when the culture media contained yeast
extract as the sole nitrogen source at low concentrations (at 0.5 g/l) and pulse of extra yeast
extract (at 0.5 g/l) was performed every 48 h, biomass production was high (at 11.03 g/l),
while lipid production reached 21.7% w/w, indicating that lipogenic conditions were
established.
It is concluded that Yarrowia lipolytica LGAM S(7) is able to grow on glycerol and
accumulate high quantities of lipids and other value-added products. The accumulation of
reserved lipids is maximized when the culture media is enriched with low concentrations of
organic nitrogen sources. Thus, the yeast Yarrowia lipolytica could not be considered as a
typical oleaginous microorganism, since a low crucial concentration of nitrogen is required in
the growth medium in order to induce lipid accumulation rather than citric acid synthesis.
Keywords: Yarrowia lipolytica, glycerol, nitrogen sources
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Locally Isolated Microalgae as a Source of Biodiesel and By-Products: An Integral Study of
Med-Algae Project
Mohammady N.1, El-Sayed H.2, Fakhry E.1, Taha H.2, Mohamed G.1, Mahmoud N.1, and
Abdelsalam B. 2
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Egypt.
2
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Abstract
An integral lab study of Med-algae project was done on locally isolated algal strains to examine
their potential as a feedstock for biodiesel and other by-products production. Chronically, isolates
were kept under basal lab conditions for blooming. To examine the best tolerant strain (s) among
isolates, bloom was experienced multiple stressors of pH, salinity, nitrate, and dilution,
throughout 2013. The previous cultivation conditions were collectively led to dominate
Nannochloropsis-like sp over other isolates. The examined strain was batch-wise grown and the
maximum growth data was obtained during the period of July-September, 2014, at salinity: 30
g/l; nitrate: 6 g/l; pH: 9; and dilution: 10%. Cells were re-cultivated in Photo-Bioreactor under the
optimum previous conditions.
The results showed that the maximum dry wt was 3.3 g/L, while the growth rate was 1.5/day.
Biochemical analyses expressed in % of dry wt were: carbohydrate content, 22; Protein content,
32; while lipid content was 40% of dry wt. Chlorophyll a was 0.58 mg/ml, while total carotenoids
were 2.56 mg/l. Amino acid analysis indicated the presence of 15 fractions. In addition, oil
characterization was studied based on its acid value, saponification value, and the molecular
weight. A detailed analysis of fatty acid composition and characterization of biodiesel were
present in this study.
Key Words: Biodiesel, By-Products, Microalgae.
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Chlorella sp as a Source of Biodiesel and By-Products: An Integral Study of Med-Algae
Project
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Abstract
An integral lab study of Med-algae project was done on Chlorella sp to examine the potential of
the strain as a feedstock for biodiesel and other by-products production. Chlorella sp was
cultivated separately with multiple stressors of salinity, pH, nitrate, and dilution to explore the
best growth conditions under the influence of seasonal variation on the strain throughout 2013.
The highest growth activity was observed from July to September at pH, 8.5; nitrate, 4g/l; salinity
45g/l; and dilution, 30%. Cells were re-cultivated in Photo-Bioreactor under the optimum
previous conditions. The maximum cell number was 23.2×106 /ml and the growth rate was 2/day.
In this cell population, protein content was 118.50 mg/l, carbohydrate content was 20.6mg/l,
while lipid content was 0.8 g/l. Analysis of amino acid pool indicated the presence of 13
fractions. Oil characterization was studied based on its acid value, saponification value, and the
molecular weight. A detailed analysis of fatty acid composition and characterization of biodiesel
were present in this study.
Key Words: Biodiesel, By-Products, Chlorella Sp.
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Επίδραση άρδευσης, ενδομυκορριζικού μύκητα και φυτικού είδους στη δομή της
εδαφικής μικροβιακής κοινότητας και στη δραστηριότητα ενζύμων
Μονοκρούσος Ν.1, Στάμου Γ.Π.1, Ορφανουδάκης Μ.2, Παπαθεοδώρου Ε.Μ.1
Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα 68200, Ελλάδα

1
2

H μελέτη των εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και των ενζυμικών δραστηριοτήτων
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη αποτύπωση των επιπτώσεων που έχουν οι περιβαλλοντικές
αλλαγές στο εδαφικό σύστημα. Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα, τα φυτά είναι εκτεθειμένα
σε πολλούς τύπους καταπόνησης όπως η μείωση των υδάτινων πόρων. Ωστόσο, μύκητες
δημιουργούν σχέσεις συμβίωσης με την πλειονότητα των φυτών στη χέρσο, γεγονός που
συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των επιπτώσεων της υδάτινης καταπόνησης αλλά και σε
πιθανή αλλαγή της δομής της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας. Η υπόθεση της παρούσας
εργασίας είναι ότι η δομή της εδαφικής
μικροβιακής κοινότητας καθώς και οι
δραστηριότητες εδαφικών ενζύμων θα διαφοροποιούνται με βάση την έκβαση του
ανταγωνισμού ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά φυτά λόγω της υδατικής καταπόνησης, η
οποία έκβαση του ανταγωνισμού ελέγχεται και από την ανάπτυξη μυκορρίζων. Το πείραμα
περιελάμβανε 2 επίπεδα άρδευσης (1: νερό ίσο με την ικανότητα κατακράτησης νερού του
εδάφους 2: 50% της ικανότητας αυτής) x 2 επίπεδα του μύκητα Glomus intraradices (1:
απουσία, 2: παρουσία) x 3 τύπους βλάστησης (1: Dactylis glomerata, 2: Festuca pratensis, 3:
D. glomerata και F. pratensis). Στο τέλος του πειράματος, μετά από 60 ημέρες, έγινε
καταγραφή της δομής της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας (μέθοδος PLFAs), καθώς και
της δραστηριότητας των ενζύμων ουρεάση, όξινη φωσφατάση και Ν-ακετυλγλυκοζαμινιδάση (NAG). Το φυτικό είδος δεν φάνηκε να έχει καμία επίδραση στη δομή της
κοινότητας των ελεύθερων μικροβίων και στις ενζυμικές δραστηριότητες. Καθοριστικός
παράγοντας διαφοροποίησης ήταν η υδατική καταπόνηση αφού όλες οι παράμετροι
εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές σε συνθήκες υδατικού στρες. Ωστόσο, η συνδυαστική δράση
“επίπεδο νερού 100%” και “επιμόλυνση με μύκητα” είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της
βιομάζας των Gram+ βακτηρίων και των ακτινομυκήτων και στους τρεις τύπους βλάστησης.
Επιπρόσθετα, μείωση του λόγου μυκητική προς βακτηριακή βιομάζα καταγράφηκε σε όλους
τους τύπους βλάστησης. Αντίστοιχο πρότυπο με αυτό των Gram+ βακτηρίων εμφάνισε και η
δραστηριότητα της ουρεάσης ενώ η δραστηριότητα της όξινης φωσφατάσης και της ΝΑG
εμφανίστηκε μειωμένη σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. H συνδυαστική δράση του
“μύκητα” και της “άρδευσης” φαίνεται να υπερκαλύπτει την επίδραση που ασκεί το κάθε
φυτικό είδος στη διαμόρφωση του μικροβιακού περιβάλλοντος στη περιοχή της ριζόσφαιρας
και συνεπακόλουθα στο ενζυμικό προφίλ του εδάφους.
Λέξεις κλειδιά: Glomus intraradices, μικροβιακή οικολογία, υδατική καταπόνηση
Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. στα πλαίσια προγράμματος με τίτλο «Επίδραση χειρισμών
άρδευσης και μυκορριζών στην ποιότητα εδάφους και τη φυτική παραγωγικότητα». (Κωδ. έργου: 50141)

219

Effect of irrigation, inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi and plant species on
soil microbial community structure and enzyme activities
Monokrousos N.1, Stamou G.P.1, Orfanoudakis M.2, Papatheodorou Ε.Μ.1
1

Department of Ecology, Scholl of Biology, AUTH, Thessaloniki, Greece
Department of Forestry & Management Environment & Natural Resources, Democritus
University Thrace, Orestiada, Greece

2

The structure of the rhizosphere microbial communities and the soil enzyme activity has
attracted special interest for quantifying the impacts of changes in the soil environment. In
Mediterranean ecosystems, plants are exposed to different types of environmental stress;
water limitation is among the most important ones. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), the
most prevalent plant symbiosis, helps plants to capture water and overcome water stress
conditions while their presence could alter the composition of the soil microbial communities.
The null hypothesis of the present study assumes that the soil microbial community properties
as well as the soil enzyme activities will vary according to the outcome of competition
between two competitive plant species growing under water stress conditions; the outcome of
competition was further modified by the presence or absence of AMF. The experimental
design consisted of two irrigation levels (1: equal to soil water holding capacity (WHC), 2:
50% of WHC) x 2 AMF (Glomus intraradices) treatments (1:-AMF, 2:+AMF) x 3 vegetation
types (1: Dactylis glomerata, 2: Festuca pratensis, 3: D. glomerata and F. pratensis). After a
60-days experiment, the structural diversity of the soil microbial community (PLFAs), and the
soil enzyme activity of urease, acid phosphatase and β-N-acetyl-glucosaminidase were
examined. The vegetation type had no effect neither on the structure of the soil microbial
community nor on the enzyme activities. The major effect was that of the irrigation level, as
all biological variables presented lower values under water stress conditions. The combined
effect of “100% WHC” and “AMF inoculation” resulted to the increase of biomass of Gram+
bacteria and actinomycetes, no matter the vegetation type. A decrease of the fungal to
bacterial biomass ratio was further recorded, regardless the type of vegetation. The acivity of
urease exhibited similar pattern to that of Gram+ biomass while the activities of acid
phosphatase and NAG decreased under water stress conditions. It seems that the combined
effect of AMF and irrigation overrides the effect that the vegetation type exerts on the
rhizosphere microbial community and consequently on soil enzymes activities.
Keywords: Glomus intraradices, microbial ecology, water stress
The study was funded by the Research Committee of A.U.Th University as part of a project entitled “The effects of irrigation
and inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi on soil quality and plant productivity” (No. project 50141)
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The plant pathogenic and ice nucleation active bacterium Pseudomonas syringae: a link between
agriculture and Earth system processes
Cindy E. Morris
INRA, Plant Pathology Research Unit 407, Montfavet, France, cindy.morris@avignon.inra.fr
Recent research on the ecology of the phytopathogenic bacterium Pseudomonas syringae has revealed
that its life history is intimately linked to the water cycle. As a consequence, the current vision of its
ecology is moving away from that of a ubiquitous epiphytic plant pathogen to one of a multifaceted
bacterium sans frontières in fresh water and other ecosystems linked to the water cycle. Its life history
involves adaptation to ubiquity that is facilitated by dissemination via the water cycle and includes an
important aspect of atmospheric transport as well as infiltration through soil. This new vision of its life
history also integrates spatial and temporal scales spanning billions of years and traversing catchment
basins, continents, and the planet and confronts the implication of roles that are potentially conflicting
for agriculture (as a plant pathogen and as an actor in processes leading to rain and snowfall). Overall,
it sets the stage for the integration of more comprehensive contexts of ecology and evolutionary
history into comparative genomic analyses to elucidate how P. syringae subverts attack and defense
responses of the cohabitants of the diverse environments it occupies. In practical terms this new
ecological perspective has also yielded insight into epidemiological phenomena linked to disease
emergence. Because of the capacity of P. syringae to act as an ice nucleus at relatively warm
temperatures, these results also have implications for the role of microorganisms in atmospheric
processes.
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Εξέλιξη της μικροβιακής χλωρίδας φρέσκων όξινων τυριών αλοιφώδους υφής
παρασκευασμένων με προβιοτικούς μικροοργανισμούς και μικροδιηθημένο γάλα.
Μοσχοπούλου Αικ., Θεοδωροπούλου Νίκη – Σωτηρία, Τσάλα Ζαχαρούλα και Τζιρίτα
Καλλιόπη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας,, Αθήνα, Ελλάδα.
Στην παρούσα μελέτη παρασκευάσθηκαν δύο όξινα φρέσκα τυριά αλοιφώδους υφής με 1)
κανονική λιποπεριεκτικότητα (τυρί Β1) και 2) χαμηλή λιποπεριεκτικότητα (τυρί Β 2) από
αγελαδινό μικροδιηθημένο γάλα και καλλιέργειες (οξυγαλακτικές και προβιοτικές) του
εμπορίου. Παρασκευάσθηκαν επίσης και δύο τυριά – μάρτυρες από μη επεξεργασμένο
αγελαδινό γάλα (τυρί Α1 και Α2 αντίστοιχα). Οι καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
μίγμα L. lactis subs. lactis και L. lactis subs. cremoris καθώς και μίγμα St. thermophilus και
L. acidophilus και B. lactis. Μία σειρά τυριών συσκευάσθηκε σε κενό.
Η ΟΜΧ στο τυρί Α1 κυμάνθηκε μεταξύ 9.50 και 8.76 log cfu/g την 1η και την 30η ημέρα
διατήρησής του, ενώ στο τυρί Β1 μεταξύ 9.42 και 8.53 log cfu/g. Οι οξυγαλακτικοί μεσόφιλοι
και θερμόφιλοι κόκκοι παρατηρήθηκαν επίσης σε πολύ υψηλούς πληθυσμούς, από 9.23 έως
8.43 log cfu/g και για τα δύο τυριά, και μέχρι την 30η ημέρα. Οι προβιοτικοί
μικροοργανισμοί κυμάνθηκαν από 6.71 έως 6.05 log cfu/g και από 6.95 έως 5.84 log cfu/g
στο τυρί Α1 και Β1 αντίστοιχα, ενώ η συσκευασία των τυριών υπό κενό δεν αύξησε τον
πληθυσμό τους.
Στα τυριά Α2 και Β2 με χαμηλά λιπαρά (6-7% λίπος), η ΟΜΧ κυμάνθηκε από 9.57 έως 8.32
και από 9.54 έως 8.48 log cfu/g αντίστοιχα. Παρόμοιοι ήταν και οι πληθυσμοί των μεσόφιλων
και θερμόφιλων οξυγαλακτικών κόκκων και στα δύο τυριά. Οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί
στα τυριά Α2 και Β2 αναπτύχθηκαν σε πληθυσμούς από 6.64 έως 6.22 και 6.77 έως 6.08 log
cfu/g αντίστοιχα και επίσης δεν επηρεάσθηκαν θετικά από τη συσκευασία σε κενό. Σε όλα τα
τυριά δεν αναπτύχθηκαν καθόλου κολοβακτηρίδια, ζύμες και μύκητες.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα προβιοτικά τρόφιμα, οι πληθυσμοί
των προβιοτικών μικροοργανισμών στα παραγόμενα τυριά ήταν οριακοί και το γεγονός αυτό
αποδόθηκε στο χαμηλό pH, περίπου 4.45, αυτού του τύπου τυριών.
Λέξεις κλειδιά: Μικροδιήθηση, όξινο φρέσκο τυρί, προβιοτικά βακτήρια
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Evolution of microflora in fresh acid spreadable cheeses made with probiotic
microorganisms and microfiltered milk.
Moschopoulou E., Theodoropoulou N.-S., Tsala Z. and Tzirita K.
Agricultural University of Athens, Dept of Food Scince & Human Nutrition, Laoratory of
Dairy research, Athens, Greece.
In this study, two acid spreadable cheeses: 1) with normal fat content (cheese Β1) and 2) with
low fat content (cheese B2) were manufactured with microfiltered cow’s milk and commercial
lactic acid and probiotic cultures. Two respective control cheeses (cheeses Α1 και Α2) from
non-microfiltered milk were also made. Cultures, which were used, were mixture of L. lactis
subs. lactis and L. lactis subs. cremoris as well as mixture of St. thermophilus and L.
acidophilus and B. lactis. A series of cheeses was packaged under vacuum.
Total mesophilic flora in cheese Α1 ranged from 9.50 to 8.76 log cfu/g at 1d and 30d of
storage, while in cheese Β1 ranged from 9.42 και 8.53 log cfu/g. Mesophilic and thermophilic
lactococci were in high numbers as from 9.23 to 8.43 log cfu/g in both cheeses up to 30d. As
far as probiotic microorganisms are concerned, they ranged from 6.71 to 6.05 log cfu/g and
from 6.95 to 5.84 log cfu/g in cheese Α1 and Β1 respectively. Packaging under vacuum did not
increase their numbers.
In low fat cheeses (6-7% fat), total mesophilic flora ranged from 9.57 to 8.32 in cheese Α2 and
from 9.54 to 8.48 log cfu/g in cheese Β2. Mesophilic and thermophilic lactococci counts were
similar each other in both cheeses. Probiotic microorganisms in cheeses Α2 and Β2 were from
6.64 to 6.22 and from 6.77 to 6.08 log cfu/g respectively throughout storage, while they did
not increase their numbers in the case of cheese packaging under vacuum. No coliforms or
yeasts and moulds were present in any cheese.
Concluding, in all experimental cheeses, populations of probiotic microorganisms were
limited and this is attributed to the low pH value, about 4.45, of this type of cheeses.
Key words: Microfiltration, fresh acid cheese, probiotic microorgamisms
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (356 λέξεις)

Μελέτη της ενδογενούς μικροχλωρίδας των παραδοσιακών τυριών καλαθάκι και
μελίχλωρο, απομόνωση αγρίων στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και ταυτοποίηση
αυτών μέσω μοριακών τεχνικών

1

Μυλωνά Μ., 1Αλεξοπούλου Α., 2Αλεξανδράκη Β., 2Τσακαλίδου E., 2Παπαδημητρίου Κ.,
Γκιαούρης Ε.

1
1

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος, Ελλάδα

2

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα

Σε μικρά παραδοσιακά τυροκομεία, οι παραγωγοί ορισμένες φορές εκμεταλλεύονται την
παρουσία της ενδογενούς μικροχλωρίδας του γάλακτος για την παρασκευή τυριών δίχως τη
χρήση εμπορικών εναρκτήριων καλλιεργειών. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρακτικής είναι
να προκύπτουν τυριά, τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα, έντονα και ευχάριστα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ενδογενούς
μικροχλωρίδας παραδοσιακών τυριών της Λήμνου, η απομόνωση αγρίων στελεχών
οξυγαλακτικών βακτηρίων και η ταυτοποίηση αυτών. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν 3
δείγματα από Καλαθάκι και 4 δείγματα από Μελίχλωρο, τα οποία είχαν όλα παραχθεί από
απαστερίωτο πρόβειο ή / και γίδινο γάλα από συνολικά 4 παραγωγούς σε διάφορες
γεωγραφικές θέσεις του νησιού, δίχως τη χρησιμοποίηση εναρκτήριων καλλιεργειών. Σε όλα
τα τυριά έγινε καταμέτρηση της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας (ΟΜΧ), των οξυγαλακτικών
βακτηρίων, των μυκήτων, των βακτηρίων της οικογένειας Enterobacteriaceae καθώς και των
κολίμορφων, των ψευδομονάδων και των σταφυλοκόκκων. Επίσης, τα τυριά εξετάστηκαν για
την παρουσία των παθογόνων βακτηρίων Salmonella spp. και Listeria monocytogenes. Απ’ όλα
τα δείγματα τελικά απομονώθηκαν 112 άγρια στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων, τα οποία
ακολούθως ομαδοποιήθηκαν μέσω της τεχνικής REP-PCR και ταυτοποιήθηκαν μέσω
αλληλούχησης του 16S rDNA. Τα αποτελέσματα της τελευταίας ανάλυσης έδειξαν πως η
πλειοψηφία των απομονωθέντων στελεχών ανήκε στην οικογένεια των εντεροκόκκων, που
είναι χαρακτηριστικοί της πεπτικής μικροχλωρίδας των μηρυκαστικών, υποδηλώνοντας
ελλιπείς συνθήκες υγιεινής κατά την επεξεργασία του γάλακτος. Παράλληλα όμως τα στελέχη
αυτά πιθανώς να ευθύνονται για τα έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των εν λόγω
τυριών, εξαιτίας των γνωστών πρωτεολυτικών και λιπολυτικών τους ιδιοτήτων επί των
συστατικών του γάλακτος. Επιλεγμένα στελέχη αυτής της μελέτης αναμένεται να μελετηθούν
περαιτέρω για κρίσιμα τεχνολογικά, βιοχημικά και προβιοτικά χαρακτηριστικά (όπως για
παράδειγμα η αντιμικροβιακή δραστικότητα, η ανθεκτικότητα σε οξύτητα / αλατότητα κτλ),
με απώτερο στόχο τη χρήση τους ως εναρκτήριες ή και συμπληρωματικές καλλιέργειες στην
παραγωγή ζυμώμενων τροφίμων.

Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακά τυριά, Καλαθάκι, Μελίχλωρο, φυσική μικροχλωρίδα,
οξυγαλακτικά βακτήρια, REP-PCR, 16S rDNA
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ABSTRACT (360 words)

Study of endogenous microflora of traditional cheeses kalathaki and melichloro, isolation
of wild strains of lactic acid bacteria and identification of them by molecular techniques

1

Mylona Μ., 1Alexopoulou Α., 2Alexandraki V., 2Tsakalidou E., 2Papadimitriou Κ.,
Giaouris Ε.

1
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Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Lemnos, Greece

2

Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens,
Greece

In small traditional cheese production units, manufacturers sometimes exploit the presence of
endogenous milk microflora for cheese production, without the use of commercial starter
cultures. The result of this practice is the production of cheeses, which are characterized by
particularly intense and pleasant organoleptic characteristics. The purpose of this work was to
study the endogenous microflora of traditional cheeses of Lemnos, the isolation of wild strains
of lactic acid bacteria (LAB) and their identification. To this end, three samples of Kalathaki
and 4 samples of Melichloro cheese, all produced from non-pasteurized sheep and / or goats'
milk from a total of 4 producers at various locations on the island, without using starter cultures,
were examined. In all cheeses, the total viable count (TVC) flora was determined, together with
the populations of LAB, fungi, Enterobacteriaceae and coliforms bacteria, pseudomonads and
staphylococci. The cheeses were also tested for the presence of the pathogenic bacteria
Salmonella spp. and Listeria monocytogenes. Of all the samples, 112 wild strains of LAB were
finally isolated, which were then grouped by the REP-PCR technique and identified by 16S
rDNA sequencing. The results of the latest analysis revealed that the majority of the isolates
belonged to the genus Enterococcus, characteristic of the digestive microflora of ruminants,
thus suggesting inadequate hygiene during milk processing. At the same time however, these
strains are probably responsible for the particular organoleptic characteristics of these cheeses,
due to their known proteolytic and lipolytic activities on the constituents of milk. Selected
strains should be further studied for critical technological, biochemical and probiotic
characteristics (such as antimicrobial activity, resistance to acidity / salinity etc.), with final aim
their use as starter or additional cultures in the production of fermented foods.

Keywords: traditional cheeses, Kalathaki, Melichloro, natural microflora, lactic acid bacteria,
REP-PCR, 16S rDNA
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Γενετικός μετασχηματισμός
Paecilomyces variotii

του

βιοτεχνολογικού

ενδιαφέροντος

ασκομύκητα

Μυρωνίδη Ι., Αμίλλης Σ., Κρυπωτού Α., Γαλανοπούλου Α., Διαλλινάς Γ.,
Χατζηνικολάου Δ.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη
15784 Αθήνα, Ελλάδα
Ο ασκομύκητας Paecilomyces variotii είναι διαδεδομένος στο έδαφος, σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους, ενώ έχει ήδη αξιολογηθεί ως εν δυνάμει ενδιαφέρων από
βιοτεχνολογικής πλευράς μικροοργανισμός. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται για πρώτη
φορά μια πειραματική πορεία μετασχηματισμού του P. variotii (στέλεχος ATHUM 8891).
Αρχικά, έγινε προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης σε στερεή καλλιέργεια
(θερμοκρασία, pH, πηγή αζώτου). Για τον επιτυχή μετασχηματισμό επιλέχθηκε ως μάρτυρας
το γονίδιο ανθεκτικότητας σε υγρομυκίνη, hph (Hygromycin B phosphotransferase).
Προσδιορίστηκε πειραματικά η ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση υγρομυκίνης για την
επιλογή. Δεδομένης της εξελικτικής συγγένειας των γενών Paecilomyces και Aspergillus
(Οικογένεια Trichocomaceae), εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα μετασχηματισμού του A. nidulans
σε πρωτοπλάστες από εκβλαστάνοντα κονιδοσπόρια ή από νεαρό μυκήλιο, κατάλληλα
προσαρμοσμένα στις συνθήκες αύξησης του P. variotii. Χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο
pCSN44 (FGSC) στο οποίο περιλαμβάνεται το γονίδιο ανθεκτικότητας hph. Ο
μετασχηματισμός χαρακτηρίστηκε ως επιτυχής βάσει της παρατήρησης αποικιών που
αναπτύχθηκαν σε στερεό θρεπτικό μέσο που περιείχε κατάλληλη συγκέντρωση υγρομυκίνης.
Δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη αποικιών στις ίδιες συνθήκες μετά από επίστρωση δείγματος
πρωτοπλαστών στο οποίο δεν είχε γίνει εισαγωγή του pCSN44. Μεγαλύτερος αριθμός
ανθεκτικών σε υγρομυκίνη αποικιών παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου
μετασχηματισμού σε πρωτοπλάστες από εκβλαστάνοντα κονιδιοσπόρια (~20 transformant/
μg plasmid). Αφού διαχωρίστηκαν καθαρές αποικίες σε στερεό θρεπτικό μέσο με την ίδια
συγκέντρωση υγρομυκίνης, έγινε εκ νέου μεταφορά τους για επιβεβαίωση της
ανθεκτικότητας. Αναλύσεις κατά Southern και PCR χρησιμοποιούνται για τον περαιτέρω
χαρακτηρισμό του μοριακού μηχανισμού του μετασχηματισμού (ομόλογη έναντι ετερόλογης
ενσωμάτωσης πλασμιδίου, περιπτώσεις και συχνότητα γονιδιακής μετατροπής, πολλαπλή
έναντι μονής ενσωμάτωσης, κλπ). Επιπλέον, κατασκευάζονται τροποποιημένοι φορείς που
περιέχουν αλληλουχίες του P. variotii ώστε να αυξήσουμε την απόδοση μετασχηματισμού.
Η πραγματοποίηση επιτυχούς μετασχηματισμού του P. variotii θα μπορέσει να διευρύνει το
εύρος εφαρμογών του σε βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος εφαρμογές.
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Genetic transformation of Paecilomyces variotii an ascomycete with a biotechnological
potential
Myronidi I., Amillis S., Kripotou E., Galanopoulou A., Diallinas G., Hatzinikolaou D.
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Panepistimioupolis
15784 Athens, Greece
Paecilomyces variotii is a common ascomycete found in soils, outdoor and indoor places,
while it has been evaluated as a microorganism with significant potential in biotechnology
applications. Successful transformation of P. variotii (ATHUM 8891) is described for the first
time in this presentation. Optimal growth conditions on solid media (temperature, pH, type of
nitrogen source) were defined. The hygromycin B resistance gene, hph (hygromycin B
phosphotransferase) was used as a marker for direct selection of transformants. The
sensitivity of the recipient strain to hygromycin B was determined by plating on increasing
antibiotic concentrations. Given the close evolutionary relationship of Paecilomyces and
Aspergillus genera, both belonging to the Trichocomaceae family (Order Eurotiales), we
attempted transformation of P. variotii following Aspergillus protocols. Recipient protoplasts
were prepared from germinating conidiospores or young mycelium. The plasmid pCSN44
(FGSC) containing the hph gene was used as a cloning vector. Transformation was
successful, given that we obtained hygromycin B resistant growing colonies. No growth was
observed when non plasmid-treated protoplasts were plated under the same conditions. Best
efficiency of transformation was obtained when protoplasts prepared from germinating
conidiospores (~20 transformant/ μg plasmid) were used. Single resistant colonies were
purified on hygromycin B agar plates. Southern blot and PCR analyses are currently
employed to characterize further the molecular mechanism underlying P. variotii
transformations (homologous vs heterologous integration, gene conversion events, multiple
versus single integrations, etc). Furthermore, modified vectors containing P. variotii
sequences are constructed to increase transformation frequencies. The successful
transformation of P.variotii will broaden its biotechnological application spectrum.
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Δομικές και λειτουργικές μελέτες μιας κουτινάσης του Fusarium oxysporum με
συνθετική δράση σε συστήματα νερού-ελαίου και θερμοδυναμική μελέτη του
αντιδρώντος συστήματος
Νικολάιβιτς Ευστράτιος1, Δημαρόγκωνα Μαρία1,3, Νόρρα Γιάννης-Φλοριάν1, Βουτσάς
Επαμεινώντας1, Χριστακόπουλος Παύλος2, Τόπακας Ευάγγελος1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφου, Αθήνα 15780, Ελλάδα
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Luleå University of Technology, SE 97187 Luleå, Sweden
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Οι κουτινάσες (E.C 3.1.1.74) είναι εξωκυτταρικές εστεράσες σερίνης, των οποίων η φυσική
δράση είναι η υδρόλυση της κουτίνης, ενός φυσικού πολυεστέρα που εντοπίζεται στην
επιφάνεια των φυτών. Έχουν τη δυνατότητα να υδρολύουν πολυεστέρες υψηλών μοριακών
βαρών και συνθετικά τριγλυκερίδια. Επίσης μπορούν να πραγματοποιούν αντιδράσεις
εστεροποίησης και μετεστεροποίησης, χωρίς να απαιτούν την ενεργοποίησή τους μέσω
διεπιφάνειας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λιπασών. Εμφανίζουν ενεργότητα τόσο σε
διαλυτά όσο και σε αδιάλυτα υποστρώματα, ιδιότητα που τις καθιστά ενδιαφέροντες
βιοτεχνολογικούς στόχους.
Μέχρι σήμερα, οι κρυσταλλικές δομές έξι κουτινασών έχουν ρίξει φως στις σχέσεις δομήςλειτουργίας αυτών των βιοκαταλυτών. Ένας αριθμός συμπλόκων ενζύμου-αναστολέα έχουν
προσδιορίσει τον καταλυτικό τους μηχανισμό, που είναι κοινός για όλες τις α/β υδρολάσες
και ο οποίος περιλαμβάνει 2 βήματα. Εμφανίζει α/β δομή με την καταλυτική σερίνη
εκτεθειμένη στο διαλύτη, καθώς στερείται του καλύμματος που υπάρχει στις λιπάσες. Η
ευκαμψία του ενεργού κέντρου, εξηγεί την αυξημένη προσαρμοστικότητα σε μια ποικιλία
υποστρωμάτων.
Στην παρούσα έρευνα, αναφέρουμε την επιτυχημένη κλωνοποίηση του γονιδίου της
κουτινάσης του Fusarium oxysporum και την λειτουργική της έκφραση σε κύτταρα
Escherichia coli BL21. Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη αφού απομονώθηκε, χαρακτηρίστηκε
βιοχημικά και κρυσταλλώθηκε και η τρισδιάστατη δομή της προσδιορίστηκε με
κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Εν συνεχεία, η FoCut5a χρησιμοποιήθηκε ως βιοκαταλύτης για
τη μετεστεροποίηση της τυροσόλης με διάφορους βινυλεστέρες αλειφατικών λιπαρών οξέων,
η οποία έλαβε χώρα σε υδατικό περιβάλλον κορεσμένο με τον βινυλεστέρα. Η τυροσόλη
είναι μια φαινολική ένωση, η οποία εντοπίζεται κυρίως στο ελαιόλαδο, καθώς και στα φύλλα
ελιάς, αλλά και στα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Κατά την τελευταία δεκαετία, πολλές
φαρμακολογικές ιδιότητες της τυροσόλης έχουν αποκαλυφθεί, οι κύριες από τις οποίες είναι:
καρδιοπροστατευτική, αντιθρομβωτική και νευροπροστατευτική. Η λιποφιλίωση φυσικών
αντιοξειδωτικών, όπως η τυροσόλη, είναι μια συνήθης πρακτική, με στόχο να διευρύνει τις
εφαρμογές τους σε λιπόφιλα τρόφιμα και καλλυντικά.
Με στόχο την επεξήγηση της συνθετικής ικανότητας της κουτινάσης στο διφασικό αυτό
σύστημα, μελετήθηκαν οι διαλυτότητες του κάθε εστέρα της τυροσόλης στο νερό και στον
αντίστοιχο βινυλεστέρα και συγκρίθηκαν μεταξύ τους, με στόχο να δικαιολογηθούν οι
διαφορές στις αποδόσεις των αντιδράσεων. Η μελέτη αυτή έγινε με την μέθοδο COSMO-RS,
η οποία είναι βασισμένη σε μονομοριακούς κβαντοχημικούς υπολογισμούς, που παρέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση μοριακών αλληλεπιδράσεων σε υγρά.

Λέξεις κλειδιά: κουτινάση, κρυσταλλική δομή, μετεστεροποίηση
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Structural and functional studies of a Fusarium oxysporum cutinase with synthetic
activity in water-oil reaction system and thermodynamic studies of the reaction system
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Cutinases (E.C 3.1.1.74) are extracellular serine esterases whose function in nature is the
hydrolysis of cutin, a natural polyester found on the surface of plants. They are capable of
degrading high molecular weight polyesters and artificial triglycerides. They also perform
esterification and transesterification reactions without displaying interfacial activation which
occurs in the case of lipases. They are active on both soluble and solid substrates, a property
which renders them interesting biotechnological targets.
Up to now, the crystal structures of six cutinase enzymes have shed light on the structurefunction relations of these biocatalysts. A number of inhibited complexes have elucidated
their catalytic mechanism which is common to all / hydrolases and involves two steps. It
displays an / fold with the catalytic serine exposed to the solvent and is devoid of the lid
found in lipases. The flexibility of the active site, explains the increased adaptability in a
variety of substrates.
In the present study, we report the successful cloning of the Fusarium oxysporum cutinase
gene and its functional expression in Escherichia coli BL21. The recombinant protein was
purified, biochemically characterized and crystallized and its three-dimensional structure was
determined with X-ray crystallography. Furthermore, FoCut5a was used as a biocatalyst for
the transesterification of tyrosol with various vinyl esters of aliphatic fatty acids, which took
place in an aqueous environment saturated with the vinyl ester. Tyrosol is a phenolic
compound primarily occurred in olive oil, as well as olive leaf extracts and olive mill
wastewaters. During the past decade, many pharmacological properties of tyrosol have been
unveiled the main of which are: cardioprotective, antithrombotic and neuroprotective.
Lipophilization of natural antioxidants, like tyrosol, is a familiar practice aiming to broaden
their applications in oil-based food processing and cosmetics.
With the aim of illustrating the synthetic ability of cutinase in this biphasic system, the
solubilities of each fatty acid tyrosyl ester in water and its respective vinyl ester were
compared, in order to explain the differences in reaction yields. To do that, the COSMO-RS
method was used which is based on unimolecular quantum chemical calculations that provide
the necessary information for the evaluation of molecular interactions in liquids.

Key words: cutinase, crystal structure, transesterification
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Μικροβιακή ποικιλότητα εδάφους και ενεργειακές καλλιέργειες
Νικολάκη Σ.1, Μάντζος Ν.2, Κωνσταντίνου Ι.1, Μπούρτζης Κ.1,*, Τσιάµης Γ.1
1

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, Αγρίνιο,
30100, Ελλάδα
2
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 47100 Άρτα, Ελλάδα
*
Τωρινή διεύθυνση: Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear
Techniques in Food and Agriculture, Vienna, Austria
Η χρήση των φυτοφαρµάκων είναι απαραίτητη στις καλλιεργούµενες εκτάσεις για την
καταπολέµηση διαφόρων παρασίτων όπως ζιζανίων, µυκήτων, εντόµων και νηµατωδών. Η
εφαρµογή τους µπορεί να είναι είτε δυσµενής για τη µικροβιακή κοινότητα του εδάφους
επηρεάζοντας το µέγεθος των πληθυσµών, τη σύσταση των ειδών και τη δράση των
µικροβίων, είτε ωφέλιµη παρέχοντας στους µικροοργανισµούς χρήσιµη πηγή ενέργειας. Για
τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης φυτοφαρµάκων και µικροοργανισµών εδάφους,
πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα πεδίου, µε σκοπό τη µελέτη της πορείας και του ρυθµού
αποδόµησης των φυτοφαρµάκων αλλά και την αξιολόγηση της οικοτοξικότητάς τους, σε
επίπεδο ποικιλότητας µικροβίων. Στον αγρό, αρχικά εφαρµόστηκε καλλιέργεια ηλίανθου και
στη συνέχεια ελαιοκράµβης.
Πιο αναλυτικά ο πειραµατικός αγρός (700 m2) µε άργιλο-πηλώδες χώµα, χωρίστηκε σε δύο
τµήµατα έξι πειραµατικών τεµαχίων 40 m2 το καθένα. Ένα τµήµα καλλιεργήθηκε µε ηλίανθο
τον πρώτο χρόνο και ελαιοκράµβη τον δεύτερο µε δυο εδαφικές κλίσεις (1% και 5%). Το
δεύτερο τµήµα έµεινε ακαλλιέργητο και χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο. Εδαφικό δείγµα
συλλέχθηκε τυχαία από δυο βάθη 0-10 cm. Η βακτηριακή ποικιλότητα του εδάφους
χαρακτηρίστηκε µε αλληλούχιση του 16S rRNA (MiSeq). Η περιοχή V3 V4 ενισχύθηκε µε
τους εκκινητές U341F και 805R. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το
βιοπληροφορικό πακέτo Qiime, και ειδικά προγράµµατα που έχει αναπτύξει το εργαστήριο.
Η αρχική ανάλυση έδειξε, για την ενεργειακή καλλιέργεια ηλίανθου, ότι µετά την εφαρµογή
των ζιζανιοκτόνων oxyfluorfen, quizilafop και του εντοµοκτόνου cypermethrin, παρατηρείται
αύξηση στον πληθυσµό των Gammaproteobacteria, και Alphaproteobacteria. Για την
ενεργειακή καλλιέργεια της ελαιοκράµβης µετά την εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων
Quinmerac, Metazachlor και του εντοµοκτόνου Cypermethrin παρατηρήθηκε αύξηση στον
πληθυσµό των Gammaproteobacteria και µείωση των Alphaproteobacteria. Τα
αποτελέσµατα της αλληλούχισης µε νέες τεχνολογίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά και η
πιθανή συσχέτιση µεταξύ βακτηριακής κοινότητας, φυτοφαρµάκων, καλλιέργειας και
εδαφικής κλίσης θα συζητηθούν.
Λέξεις κλειδιά: Keyword: 16S rRNA, pesticides, qiime, bacterial diversity
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Soil bacterial diversity and energy crops
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Crops are deliberately treated with pesticides to control different types of pests like broad leaf
weeds, fungal diseases, insects and nematodes. Pesticide application can induce adverse
effects on the size and activity of soil microbial community with a direct toxic effect to the
members of the microbial community. In some cases a beneficial effect on soil microbes can
be detected due to the ability of certain soil microbes to utilize these pesticides as an energy
source. In order to investigate the effect that the pesticides have on the soil microbial
diversity, a field experiment was conducted in order to evaluate the dissipation, metabolism
and soil microbial ecotoxicity. The field was firstly cultivated with sunflower, followed with
rapeseed.
In more detail the experimental field area (700 m2) was a silty clay soil and it was divided in
two groups of six plots each with a plot dimension of 4x10 m2. One group of plots was used
for the cultivation of sunflower the first year and rapeseed in the second year in two different
slopes (1% and 5%). The other group was made up the control plots. Soil samples were
randomly collected at 0 10 cm. Soil bacterial communities were characterized by Illumina
amplicon sequencing using fusion primers U341F and 805R in order to amplify the V3-V4
region of the 16S rDNA gene. Sequencing data were analyzed using the bioinformatics tools
QIIME and custom scripts.
Our initial analysis indicated that upon oxyfluorfen, quizalofop (herbicide) and cypermethrin
(insecticide) application there is an increase in the relative abundance of the
Gammaproteobacteria and Alphaproteobacteria. For the rapeseed application of Quinmerac,
Metazachlor (herbicides), Cypermethrin (insecticide) an increase in the relative abundance of
the Gammaproteobacteria was observed while a negative one for Alphaproteobacteria. The
results of the sequencing barcoded PCR amplicons will be presented in detail and the possible
correlation between bacterial communities, pesticides, crops and slope will be discussed.
Keyword: 16S rRNA, pesticides, qiime, bacterial diversity
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΘΡΕΠΤΙΚΏΝ
Νικολοπούλου, Μ.1, Δρυγιαννάκη Ε.1, Πασαδάκης Ν.2 και Καλογεράκης Ν.1
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2
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά
1

Οι θαλάσσιες πετρελαιοκηλίδες συνιστούν συνεχή απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα
παρα τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί και έχουν
υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες. Οι πετρελαιοκηλίδες μπορούν να αντιμετωπιστούν
μέσω της φυσικής αποκατάστασης γνωστής και ως βιοεξυγίανσης στην οποία
χρησιμοποιούνται αυτόχθονες μικροοργανισμοί που υποδομούν τους υδρογονάνθρακες για
τον καθαρισμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της βιοδιέγερσης ως
στρατηγικής αντιμετώπισης θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων χρησιμοποιώντας φθηνούς
παράγοντες βιοεξυγίανσης. Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η
αποτελεσματικότητα της δράσης φθηνών θρεπτικών (λιπόφιλων ή βραδείας απελευθέρωσης)
παρουσία ή μη βιογενών επιφανειοδραστικών ενώσεων- biosurfactants στην αποδόμηση
τεχνητά γηρασμένου πετρελαίου σε διάστημα 28 ημερών μέσω ενός τροποποιημένου
πρωτοκόλλου δοκιμής της αποτελεσματικότητας των παραγόντων βιοεξυγίανσης της EPA
(40 CFR Ch. I, Pt 300, App. C, 2003). Το πρωτόκολλο εξετάζει τη μικροβιακή
δραστηριότητα με την Ανάλυση του πιο Πιθανού Αριθμού (Most Propable Number) και
ποσοτικοποιεί την απομάκρυνση των κορεσμένων υδρογονανθράκων και των
πολυαρωματικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) με τη χρήση GC-MS. Επιπλέον
εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα δυο διαφορετικών τύπων Λεκιθίνης (εμπορικής λεκιθίνης
Bolec και υψηλής καθαρότητας λεκιθίνης ως χημικού αντιδραστήριού) στην αποδόμηση του
πετρελαίου από τους αυτόχθονες αποδομητές υδρογονανθράκων.
Ο πληθυσμός των αποδομητών υδρογοναθράκων αυξήθηκε 5 τάξεις μεγέθους μέσα στις
πρώτες 7 ημέρες σε όλους τους διαφορετικούς συνδυασμούς θρεπτικών παρόλο που δεν
επετευχθει ικανοποιητική αποδόμηση των κανονικών αλκανίων (C14-C35). Ο μέγιστος βαθμός
απομάκρυνσης του κορεσμένου κλάσματος παρατηρήθηκε στα δείγματα όπου είχε προστεθεί
η βιογενής επιφανειοδραστική ένωση-biosurfactant “Oil Begone Bio”. Η καθυστέρηση στην
αποδόμηση που παρατηρείτε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αποδομητές υδρογοναθράκων
προτιμούν να καταναλώνουν το οργανικό περιεχόμενο (υδατάνθρακες κλπ.) της εμπορικής
λεκιθίνης αντί για τους ίδιους τους πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, επειδή συνήθως τα
βακτήρια που αποδομούν αλκάνια μπορούν να μεταβολισουν κι άλλα συστατικά μαζί με τα
αλκάνια ως πηγές άνθρακα. Παρα το γεγονός ότι η εμπορική λεκιθίνη Bolec (σημαντικά πιο
φθηνή από την λεκιθίνη υψηλής καθαρότητας) έχει αρνητική επίδραση στον ρυθμό
αποδόμησης υδρογονανθράκων, η επιτευχθείσα τελική αποδόμηση είναι στο ίδιο επίπεδο με
αυτήν της λεκιθίνης με την υψηλή καθαρότητα.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η βιοδιέγερση μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά
ωστόσο η στρατηγική την οποία κάποιος θα επιλέξει τελικώς είναι άμεση συνάρτηση του
χρόνου και του τελικού κόστους.1
Θεματική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Keywords: πετρελαιοκηλίδες, βιοενίσχυση, λιπόφιλα θρεπτικά, βιογενείς επιφανειοδραστικές
ενώσεις.
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BIOSTIMULATION EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF NUTRIENTS
ON COMBATING MARINE OIL SPILLS
Nikolopoulou Μ.1, Drygiannaki I.1, Pasadakis Ν.2 and Kalogerakis Ν.1
1
School of Environmental Engineering
2
School of Mineral Resources Engineering
Technical University of Crete, Polytechneioupolis, 73100 Chania, Greece

Oil spills remain a serious risk to marine ecosystems, despite the stricter environmental
regulations that have been adopted by most countries. Oil spills can be combated using the
natural cleaning action of the indigenous hydrocarbon degraders, known as intrinsic
bioremediation. The aim of the study was to examine the strategy of biostimulation, using low
cost bioremediation agents for combating marine oil spills. Low-cost nutrients (commercial
oleophilic and slow release fertilizers) combined with low-cost biosurfactant (Oil Begone
Bio) were screened and evaluated for their effectiveness according to the EPA bioremediation
agent effectiveness test protocol with weathered crude oil over a period of 28 days. The
protocol tests for microbial activity by Most Probable Number (MPN) determination and
quantifies the disappearance of saturated hydrocarbons and polynuclear aromatic
hydrocarbons (PAHs) by GC-MS analysis. Moreover, the degradation of crude oil by
indigenous hydrocarbon degraders was also compared between two different types of Lecithin
(Commercial Lecithin Bolec and high purity chemical reagent Lecithin).
The population of hydrocarbon degraders in all treatments was increased within 7 days by 5
orders of magnitude and although it was not accompanied by significant degradation of nalkanes (C14-C35). Τhe highest depletion rate of saturated fraction was observed in samples
with the biosurfactant “Oil Begone Bio”. The delay of degradation leads to the conclusion
that the indigenous hydrocarbon degraders prefer to utilize first the organic content
(carbohydrates etc.) of commercial “Lecithin Bolec” instead of the petroleum hydrocarbons,
since bacteria with alkane degradation ability have also versatile metabolism to use other
compounds in addition to alkanes as source of carbon. Despite the fact that commercial
“Lecithin Bolec” (considerably cheaper than high purity lecithin) has a negative effect on HC
degradation rate, achieves final degradation at the same level as the one of pure lecithin.
The results clearly indicated that biostimulation can be achieved effectively however the
treatment one should choose is function of time window and final cost. .1

Keywords: oil spills, biostimulation, oleophilic nutrients, biosurfactants.
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Paper documents in archives, libraries and museums undergo biodeterioration by
microorganisms. Fungi and less commonly bacteria have been described to provoke
paper staining so called “foxing” and degradation of paper substrates. In this study for
the first time, the fungal and bacterial diversity in biodeteriorated paper manuscripts of
Hellenic General State Archives dated back to 20th and 19th century is described. Paper
samples were obtained from five different documents. Fungi were cultured on Malt
Yeast Extract agar containing streptomycin and bacterial strains on Nutrient agar. The
ITS region and 16S rRNA gene of culturable strains was amplified by PCR and
sequenced. Total DNA was extracted from different documents and then ITS region
and 16S rRNA gene was amplified in order to construct ITS and 16S rRNA gene clone
libraries. In total 81 clones of ITS libraries and 64 clones 16S rRNA libraries were
sequenced. Phylogenetic analysis revealed the presence of following fungi: Penicillium
sp., Cladosporium sp. and Alternaria sp. At species level, 9 different species were
described as: Penicillium citrinum, Penicillium chrysogenum, Syncephalastrum
racemosum, Alternaria alternata, Trametes ochracea, Talaromyces flavus, Lewia
infectoria, Chalastospora gossypii and Candida sake. In earlier studies, most of these
fungi were isolated from manuscripts or books. On the contrary, Talaromyces flavus,
Chalastospora gossypii και Trametes ochracea implicated in paper biodeterioration
have been identified in this study for the first time. Biodegrative characteristics such as
protease and gelatinase production were determined for most of culturable fungi and
bacteria. Similarly phylogenetic analysis of bacteria revealed the presence of four
different bacterial genera: Staphylococcus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus sp.,
Kocuria sp and 9 different bacterial species: Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus hominis, Paenibacillus provencensis, Bacillus foraminis, Micrococcus
yunnanensis, Micrococcus luteus, Kocuria turfanensis, Paenibacillus provencensis,
and Bacillus pumilus.
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Μικροβιακή ποικιλότητα βιοαλλοιωμένων Ελληνικών χειρόγραφων του 20 ου και
19ου αιώνα.
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Χειρόγραφα σε αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία υφίστανται βιοαλλοίωση από τους
μικροοργανισμούς. Μύκητες και σε μικρότερο βαθμό βακτήρια προκαλούν κηλίδες
στο χαρτί και καταστροφή του. Στην παρούσα μελέτη για πρώτη φορά περιγράφεται η
μικροβιακή ποικιλότητα Ελληνικών χειρόγραφων του 20ου και 19ου αιώνα.
Χρησιμοποιήθηκαν 5 δείγματα χαρτιού. Οι μύκητες καλλιεργήθηκαν σε Malt Yeast
Extract agar με στρεπτομυκίνη και τα βακτήρια σε Nutrient agar. Οι ITS περιοχές και
το 16S rRNA γονίδιο των καλλιεργούμενων μικροοργανισμών ενισχύθηκαν με PCR
και αλληλουχήθηκαν. Ολικό DNA εκχυλίστηκε από διάφορα χειρόγραφα και εν
συνεχεία οι ITS περιοχές και το 16S rRNA γονίδιο ενισχύθηκαν με PCR και
δημιουργήθηκαν βιβλιοθήκες. Συνολικά 81 κλώνοι των ITS βιβλιοθηκών και 64
κλώνοι των16S rRNA βιβλιοθηκών αλληλουχήθηκαν. Φυλογενετική ανάλυση
αποκάλυψε την παρουσία των παρακάτω μυκήτων: : Penicillium sp., Cladosporium sp.
and Alternaria sp.. Penicillium citrinum, Penicillium chrysogenum, Syncephalastrum
racemosum, Alternaria alternata, Trametes ochracea, Talaromyces flavus, Lewia
infectoria, Chalastospora gossypii and Candida sake. Σε αντίστοιχες μελέτες οι
περισσότεροι από αυτούς απομονώθηκαν από χειρόγραφα και βιβλία. Αντίθετα οι
μύκητες Talaromyces flavus, Chalastospora gossypii και Trametes ochracea που
εμπλέκονται στην βιοαλλοίωση χαρτιού περιγράφονται στην παρούσα μελέτη για
πρώτη φορά. Η παραγωγή πρωτεάσης και ζελατινάσης ελέγχθηκε για τους
περισσότερους καλλιεργούμενους μύκητες και βακτήρια. Φυλογενετική ανάλυση των
βακτηρίων από κάλυψε την παρουσία 4 γενών και 9 διαφορετικών ειδών αντίστοιχα :
Staphylococcus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus sp., Kocuria sp και Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus hominis, Paenibacillus provencensis, Bacillus foraminis,
Micrococcus yunnanensis, Micrococcus luteus, Kocuria turfanensis, Paenibacillus
provencensis, και Bacillus pumilus.
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Προκαρυωτική ποικιλότητα σε δείγμα ξύλου που εμφανίζει μικροβιακή αλλοίωση από το απολιθωμένο δάσος
Bükkabrány (Ουγγαρία)
Νικολούλη Κ.1, Πούρνου Α.2 , McConnachie G3, Τσιάμης Γ.4 , Μόσιαλος Δ.1
1
Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα, Ελλάδα
3
The Mary Rose Trust, College Road, H M Naval Base, Portsmouth, PO1 3LX, U.K.
4
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο, Ελλάδα
Το αρχαιότερο παλαιοντολογικό δάσος του κόσμου βρίσκεται στο Bükkábrány της Ουγγαρίας. Πριν από περίπου 7
εκατομμύρια χρόνια έλαβε χώρα μια ξαφνική και γρήγορη ιζηματαπόθεση άμμου μέσω των δέλτα παρακείμενων ποταμών
με αποτέλεσμα το επίπεδο της λίμνης Pannon να ανέβει και να υπερκαλύψει το δάσος του Bükkábrány. Δημιουργήθηκε
έτσι ένα ανοξικό περιβάλλον που βοήθησε στη διατήρηση του οργανικού τμήματος των κορμών των δέντρων ως τις μέρες
μας. Δείγμα ξύλου προερχόμενο από τέτοιους κορμούς εξετάστηκε με οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και
διαπιστώθηκαν εκτεταμένα σημάδια βιοαλλοίωσης. Ολικό DNA απομονώθηκε από το δείγμα και χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή 16S rRNA βιβλιοθηκών κλώνων, τόσο για Βακτήρια όσο και για Αρχαία. Βακτηριακή tag-encoded FLX
amplicon πυροαλληλούχηση πραγματοποιήθηκε για να αξιολογηθεί περαιτέρω η ποικιλότητα του απολιθωμένου
δείγματος. Η φυλογενετική ανάλυση της βιβλιοθήκης βακτηρίων και της 454 πυροαλληλούχησης έδειξαν σημαντική
ποικιλότητα, στην οποία περιλαμβάνονται μεθυλότροφα και ενδοφυτικά βακτήρια. Τα υπόλοιπα γένη που ανιχνεύθηκαν
εντοπίζονται σε πηγές γλυκού νερού και πιθανόν να αντανακλούν την μεταβολή της βακτηριακής χλωρίδας του ξύλου και
του περιβάλλοντός του μετά την άνοδο της λίμνης Pannon. Επιπλέον για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν Αρχαία σε δείγμα
ξύλου. Η ανίχνεσυη των Αρχαίων εγείρει για πρώτη φορά το ερώτημα της πιθανής συμβολής τους στην βιοαλλοίωση του
ξύλου, καθώς και πιθανές αλληλεπιδράσεις τους με τις βακτηριακές κοινότητες που αποικίζουν το ξύλο.
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Prokaryotic diversity in biodeteriorated wood coming from the fossil forest Bükkábrány (Hungary)
Nikolouli Κ.1, Pournou Α.2, McConnachie G.3, Tsiamis G.4, Mossialos D.1
1
Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, GR-41221, Larissa, Greece
2
Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, Technological Educational Institute of Athens, Athens,
Greece
3
The Mary Rose Trust, College Road, H M Naval Base, Portsmouth, PO1 3LX, U.K.
4
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras, Greece.
The oldest standing paleo-forest in the world is located at Bükkábrány in Hungary. About 7 million years ago a sudden and
rapid deposition of sands from a prograding delta resulted in rise of the level of Lake Pannon that covered the landscape.
The flood created an anoxic burial environment which preserved the unmineralised trunks to the present day. Examination
of wood coming from such trunks using optical and scanning electron microscopy revealed extended wood biodeterioration.
Total DNA extracted from biodeteriorated wood sample was used for the construction of 16S rRNA gene libraries for
Bacteria and Archaea. Bacterial tag-encoded FLX amplicon pyrosequencing was performed to further assess the bacterial
diversity of the fossilised sample. Phylogenetic analysis of the bacterial clone library and 454 pyrosequencing analysis have
shown significant diversity, including methylotrophic bacteria and bacteria that could consist the indigenous flora found
inside the trunk. The rest of bacteria, which have been identified are commonly isolated from freshwater habitats possibly
reflecting the shift of bacterial flora that occurred in the wood and its close environment after the rise of Lake Pannon.
Moreover Archaea were detected in biodeteriorated wood for the first time. The detection of Archaea raises for the first
time the question of their possible implication in wood biodeterioration as well as possible interactions of Archaea with
bacterial communities that colonize wood.
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rps3: ένα «κρυπτικό» μιτοχονδριακό γονίδιο στους μύκητες
Ντερτιλή Μ.1, Τύπας Μ. Α. 1, Κουβέλης Β. Ν. 1
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστημιούπολη 15701 Αθήνα, e mail: kouvelis@biol.uoa.gr

1

Πανεπιστήμιο

Αθηνών,

Το ευκαρυωτικό μιτοχονδριακό ριβόσωμα αποτελεί μια σύνθετη δομή που περιλαμβάνει μόρια
RNA και πρωτεϊνών. Στο μιτοχονδριακό γονιδίωμα των μυκήτων είναι πιθανό να βρεθεί μόνο ένα
γονίδιο που κωδικοποιεί για ριβοσωμική πρωτεΐνη, το rps3 (Ribosomal Protein S3). Η
σημαντικότητα του παραπάνω γονιδίου είναι φανερή από την αδυναμία συγκρότησης του
μιτοχονδριακού ριβοσώματος και την ανεπάρκεια της κυτταρικής αναπνοής, όταν λείπει. Το
γονίδιο αυτό παρουσιάζει ποικιλομορφία τόσο στην τοποθεσία, όσο και στην αλληλουχία του.
Στην περίπτωση που το γονίδιο rps3 βρίσκεται στο μιτοχονδριακό γονιδίωμα, αυτό μπορεί να
εντοπιστεί είτε εντός ενός εσωνίου ομάδας I του γονιδίου που κωδικοποιεί για την μεγάλη
ριβοσωμική υπομονάδα (rnl), ή ως ελεύθερο γονίδιο. Σήμερα, τα γνωστά μιτοχονδριακά
γονιδιώματα είναι 229 σύμφωνα με την βάση δεδομένων MitoFun. Τα 163 γονιδιώματα που το
περιέχουν χωρίζονται σε δύο ομάδες: στα 63, το γονίδιο rps3 εντοπίζεται εντός ενός
συντηρημένου εσωνίου της rnl και στα 100, εντοπίζεται ως ελεύθερο γονίδιο. Για τα υπόλοιπα 66
μιτοχονδριακά γονιδιώματα, το γονίδιο rps3 κωδικοποιείται στον πυρήνα. Σε αυτή την εργασία
αναλύονται τα μιτοχονδριακά γονίδια rps3 προκειμένου να μελετηθεί η εξελικτική τους ιστορία.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος όλων των γονιδιωμάτων που βρίσκονται στην
βάση MitoFun για το γονίδιο rps3 και 19 αλληλουχίες του γονιδίου διορθώθηκαν/προστέθηκαν. Η
φυλογενετική ανάλυση βασίστηκε σε τρεις μεθοδολογίες, την μέθοδο του πλησιέστερου γείτονα
(NJ), της μέγιστης φειδωλότητας (MP) και της Bayesian συμπερασματολογίας (ΒΙ) και οι
τοπολογίες του δέντρου επαληθεύτηκαν με NJ-, MP- bootstrap και με Μεταγενέστερες
Πιθανότητες. Το αποτέλεσμα της στοίχισης των αμινοξικών αλληλουχιών που κωδικοποιούν τα
rps3 γονίδια των μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων των μυκήτων ανέδειξε την έλλειψη
συντηρητικότητας μεταξύ των αλληλουχιών ακόμα και μεταξύ συγγενικών ειδών. Υπήρξε
ξεκάθαρη ομαδοποίηση μεταξύ των γονιδίων που εντοπίζονται εντός εσωνίου και ελεύθερων
γονιδίων. Στην πλειοψηφία των ειδών που ανήκουν στο υπόφυλο Pezizomycotina, το γονίδιο rps3
εντοπίζεται εντός του εσωνίου της rnl, ενώ τα είδη που ανήκουν στο υπόφυλο Saccharomycotina
και οι κατώτεροι μύκητες φέρουν το rps3 ως ελεύθερο γονίδιο. Επομένως, η ύπαρξη ή όχι του
γονιδίου rps3 φαίνεται να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών εξελικτικών σταδίων: η ύπαρξη
γονιδίου rps3 εντός εσωνίου πιθανώς να συμμετέχει στην διατήρηση της ακεραιότητας του
μιτοχονδριακού γονιδιώματος, ενώ η ύπαρξη του ως ελεύθερου γονιδίου μαρτυρά την πιθανή
εξελικτική πίεση για την εξαφάνιση του εσωνίου.
Λέξεις κλειδιά: rps3, μιτοχονδριακό γονιδίωμα, φυλογένεση, εσώνια, εξέλιξη.
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rps3: a fungal mitochondrial “cryptic” gene
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The eukaryotic mitochondrial (mt) ribosome is a complex structure assembled of RNA molecules
and proteins. Only one gene encoding a ribosomal protein may be found in fungal mt genomes,
i.e., the Ribosomal Protein S3 (rps3) gene. Its importance is established, as its absence results in
the defective assembly of the mt small ribosomal subunit and in respiratory deficiency. This gene
is diverse in location and sequence. The rps3 gene, whenever present in fungal mt genomes, can
either be found within a group I intron of the large ribosomal RNA subunit (rnl) gene, or as a freestanding ORF. Nowadays, the known complete mitochondrial genomes of fungi are 229, based on
the MitoFun database. The 163 mt genomes are divided into two subgroups: 63 carrying the gene
within a conserved group I intron of the mt rnl and 100 genomes having rps3 as a free-standing
gene. The remaining 66 have rps3 located in the nucleus. In this work, the mt rps3 genes are
phylogenetically analysed to verify their evolutionary history. A thorough full re-annotation of the
mt genomes presented in MitoFun was previously performed and 19 missing/wrongly annotated
rps3 genes were identified. Phylogenetic analysis was based on three different methodologies, i.e.,
Neigbour-Joining (NJ), Maximum Parsimony (MP) and Bayesian Inference (BI) and tree
topologies were verified with NJ-, MP- bootstrap support and Posterior Probabilities. The amino
acid alignment of the rps3 gene of the fungal mt genomes showed great variability. This lack of
conservation could not be correlated to the taxonomic status of the species carrying the gene.
There was a clear clustering between the free-standing and intron located genes. The majority of
the Pezizomycotina contain the intron-located gene while the Saccharomycotina and lower fungi
present the free-standing gene. Random members from all subphyla lack the rps3 gene from their
mt genomes. Thus, the inclusion/loss of the rps3 gene may be a result of multiple different
evolutionary stages: the intronic rps3-like protein may play a role in maintaining the integrity of
the mt genome, since the association of introns with ORFs is thought to be a mutualistic
relationship and the free-standing ORF may be explained as a gradual evolutionary loss of the
intron derived gene.
Keywords: rps3, mitochondrial genome, phylogeny, introns, evolution.
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Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου ως υπόστρωμα ελαιογόνων μικροοργανισμών
Ντούρου Μ., Μπέλλου Σ. και Αγγελής Γ.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα
Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα
Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου (OMWs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
υπόστρωμα σε διεργασίες ζύμωσης προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
και συγχρόνως να μειωθεί η τοξικότητά τους. Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της
αύξησης των ελαιογόνων ζυμών Yarrowia lipolytica LGAM S (7) και Lipomyces starkeyi
NRRLY-11557, σε θρεπτικό υλικό περιοριστικό ως προς άζωτο, το οποίο περιείχε ως κύρια
πηγή άνθρακα OMWs αραιωμένα κατά 50% (v/v). Μελετήθηκε η ικανότητα συσσώρευσης
λιπιδίων, η σύστασή τους σε λιπαρά οξέα, η παραγωγή κιτρικού οξέος και η ικανότητα
απομάκρυνσης των φαινολικών συστατικών των OMWs από τις ζύμες.
Όταν η ζύμη Υ. lipolytica καλλιεργήθηκε σε αραιωμένα OMWs παρήγαγε έως 7,4 g/l
βιομάζας. Όταν στο θρεπτικό μέσο προστέθηκε γλυκερόλη 50 g/l, η παραγόμενη βιομάζα
έφτασε 9,3 g/l, ενώ παρατηρήθηκε επίσης σημαντική παραγωγή κιτρικού οξέος (30,3 g/l).
Ωστόσο, και στις δυο περιπτώσεις η συσσώρευση ενδοκυτταρικών λιπιδίων παρέμεινε σε
χαμηλά επίπεδα (έως 9,8% w/w επί της ξηρής βιομάζας). Η ζύμη L. starkeyi καλλιεργούμενη
σε αραιωμένα OMWs παρήγαγε μόλις 2,7 g/l βιομάζας που περιείχαν 17,8% w/w λιπίδια.
Αντίθετα, όταν το θρεπτικό υλικό εμπλουτίστηκε με γλυκόζη (30 g/l) παρήχθησαν 10,8 g/l
βιομάζας που περιείχαν 25,4% w/w λιπίδια. Φαίνεται ότι τα συστατικά των OMWs
παρεμποδίζουν την ελαιογένεση, αφού σε θρεπτικό υλικό με μοναδική πηγή άνθρακα
γλυκόζη (απουσία OMWs) συσσωρεύτηκαν 34,5% w/w λιπίδια παρόλο που η βιομάζα
παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Τα λιπαρά οξέα που κυριαρχούν στα λιπίδια των ανωτέρω
ζυμών ήταν το παλμιτικό (C16:0) και το ελαικό (C18:1). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε
μείωση της συγκέντρωσης των φαινολικών συστατικών των OMWs και αποχρωματισμός του
θρεπτικού υλικού με το πέρας της καλλιέργειας, υποδεικνύοντας ότι κανένα από τα δύο
στελέχη σε αυτές τις συνθήκες, δεν παρήγαγε ένζυμα που εμπλέκονται στην απομάκρυνση
των φαινολικών συστατικών.
Συμπερασματικά, οι ζύμες Yarrowia lipolytica και Lipomyces starkeyi είναι ικανές να
αυξάνονται σε υποστρώματα με βάση τα OMWs και να παράγουν μεταβολικά προϊόντα
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως κιτρικό οξύ και λιπίδια.
Λέξεις - κλειδιά: υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου, ελαιογόνες ζύμες, λιπίδια, κιτρικό οξύ,
φαινολικά συστατικά

240

The olive oil mill wastewaters as substrate for oleaginous yeasts
Ntourou M., Bellou S. and Aggelis G.
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The olive oil mill wastewaters (OMWs) could be valorized as substrate/co-substrate
for the production of high-added value biotechnological products with its simultaneous
detoxification. The growth of the oleaginous yeasts Yarrowia lipolytica LGAM S (7) and
Lipomyces starkeyi NRRL Y-11557 was studied on OMWs diluted by 50% (v/v) in water,
under nitrogen limited conditions. The lipid production of the oleaginous yeasts, the fatty acid
composition of their storage lipids, the citric acid production and their ability for biological
detoxification of OMWs were studied.
Y. lipolytica cultivated on diluted OMWs, produced 7.4 g/l biomass, while, when
cultivated in OMWs media enriched with glycerol (50 g/l) was able to produce 9.3 g/l
biomass and citric acid in high concentrations (i.e. 30.3 g/l). However, in both cases, low
amounts of lipids were accumulated within the cells (up to 9.8% w/w in dry biomass). The
growth of L. starkeyi was restricted on diluted OMWs, since only 2.7 g/l of biomass was
synthesized, containing 17.8% w/w lipids. On the contrary, when OMWs were enriched with
glucose (30 g/l) this strain produced 10.8 g/l of biomass and accumulated 25.4% w/w of
intracellular lipids in dry biomass. It appears that some of the components of OMWs inhibit
the lipid biosynthesis process since the same strain cultivated on a glucose containing medium
(in the absence of OMWs) accumulated 34.5% w/w lipids in dry biomass, although the
biomass production was unaffected. Palmitic (C16:0) and oleic (C18:1) acids were the
predominant fatty acids in the lipids of both yeasts. Moreover, it appears that none of the two
strains under these conditions was able to produce enzymes implicated in the removal of
phenolic compounds of OMWs, since their concentration was not decreased, nor a decolorization of the medium was observed.
In conclusion, the yeasts Y. lipolytica and L. starkeyi are able to grow on OMWs
based substrates and produce high-added value products of biotechnological interest, such as
citric acid and lipids.
Keywords: OMWs, oleaginous yeasts, microbial lipids, citric acid, phenolic removal
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Microbiological spoilage of foods; quantitative determination
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Food quality, safety and authenticity are important issues for consumers, governments, as
well as the food industry. In particular, food spoilage may be defined as a process or change,
which renders a product undesirable or unacceptable for consumption. This complex
ecological phenomenon is the outcome of the activity of the microbial association, which will
eventually dominate according to the prevailing ecological determinants as well as to cell-tocell communication (quorum sensing). To ensure the safety and quality of foods, the effective
monitoring of the chill chain through production, transportation, distribution and storage in
retail cabinets and home refrigerators is essential. Emphasis has been given to establish
relationship between microbial growth and chemical changes occurring during food storage.
This approach has been recognized as a potential indicator that may be useful for monitoring
freshness and safety. In parallel, a variety of different microbiological methodologies has
been used for assessing food spoilage, in which microbiological counting played a decisive
role.
In the last decade, several researchers have attempted to go beyond traditional
microbiological, DNA-based and other methods using rapid techniques. This broad term
(rapid techniques) involves a variety of sensors such as hyper/multispectral imaging,
vibrational spectroscopy, as well as chromatography, mass spectrometry and biomimetic
receptors. Indeed, interesting analytical approaches have been developed for quantitative
assessment of food spoilage. These are based on sensors mentioned previously in tandem with
chemometrics while web technologies (e.g. clouding) are also contributing.
The resulting data acquired from the above-mentioned sensors require the application of
various case-specific data analysis methods for the purpose of simple understanding and
visualization of the acquired high-dimensional dataset, but also for classification and
prediction purposes. This presentation gives a brief overview of these sensor-based
techniques and their application in various food products, explaining basic concepts of
chemometrics, machine learning and evolutionary computation.
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Ανάπτυξη θαλάσσιων ανθισμάτων μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Μπορεί το αναυκλωμένο νερό να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή θρεπτικών
συστατικών;
Ομήρου Μ1, Ιωαννίδης MI1 , Τσαούσης Π1, Χαραλάμπους Π1,2, Πολυκάρπου Π1,
Τζοβενής Ι2, Οικονόμου Α1
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, Κύπρος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα
Βιολογίας
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Τα τελευταία χρόνια λόγο της κρίσης της τιμής των ορυκτών καυσίμων αλλά και των
κλιματικών αλλαγών η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στην αξιολόγηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιμα. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε μέσω
εμπλουτισμού 8 θαλάσσια ανθίσματα μικροφυκών τα οποία προήλθαν από δύο παράκτιες
ευτροφικές περιοχές της Κύπρου. Τα κυρίαρχα σε αυτά τα ανθίσματα στελέχη
απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν με μικροσκοπικές μεθόδους καθώς επίσης και με
ανάλυση του προφίλ των λιπαρών τους οξέων. Όλα τα ανθίσματα παρουσίασαν υψηλές
συγκεντρώσεις κορεσμένων και μονο-ακόρεστων λιπαρών οξέων το άθροισμα των οποίων
ξεπέρασε το 60% ου συνόλου των λιπαρών οξέων που ανιχνεύθηκαν. Τα κυριότερα λιπαρά
οξέα που ανιχνεύθηκαν ήταν το παλμιτικό, το παλμιτολεϊκο και το ολεϊκό οξύ. Το πιο
υποσχόμενο άνθισμα, BL1_LCA κυρίαρχο είδος ήταν το Nannochloropsis sp όπου η
παραγωγικότητα του σε βιομάζα και λίποι ανήλθε στα 0.727 και 0.155 g L 1 ημερησίως.
Παρόλο που το κύριο λιπαρό οξύ που προσδιορίστηκε ήταν το παλμιτολεικό ανιχνεύθηκε
υψηλή συγκέντρωση εικοσαπεντανοικού οξέως το οποίο ανήλθε στο 17% του συνόλου των
λιπαρών οξέων. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η επίδραση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού
στην ανάπτυξη του ανθίσματος καθώς και του κυριάρχου σε αυτό είδους με στόχο την
αξιολόγηση μεθόδων μείωσης του κόστους παραγωγής σε περίπτωση αξιοποίησης τους σε
μεγάλη κλίμακα. Η αξιολόγηση έγινε σε μια πλήρως τυχαιοποιημένη πειραματική διάταξη
και τόσο το άνθισμα BL1_LCA όσο και το Nannochloropsis sp. αναπτύχθηκαν σε
διαφορετικά επίπεδα θαλασσινού νερού και ανακυκλωμένου νερού. Αύξηση της
εκατοστιαίας ποσότητας ανακυκλωμένου νερού είχε σημαντική και αρνητική επίδραση στη
συσσώρευση και βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων καθώς επίσης και στην παραγωγικότητα
τους. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει ότι η γενικότερη θεώρηση ότι το ανακυκλωμένο νερό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εναλλακτική πηγή θρεπτικών για τη παραγωγή
βιοκαυσίμων από μικροφύκη πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή αφού φαίνεται ότι η
επίδραση των διαφόρων ειδών είναι διαφορετική.
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Development of marine microalgal blooms for biodiesel production. Is the use of
wastewater a promising nutrient alternative?
Omirou M1, Ioannides MI1, Tsaousis P1, Charalampous P1,2, Polykarpou P1,
Chatzistrountsiou X1, Tzovenis I2, Economou-Amilli A1
1
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National and Kapodistrian University of Athens, School of Science, Faculty of Biology

2

Biodiesel production gained increased attention the last decade due to the energy crisis and
the increased prices of fossil fuels. In the current study there were developed 8 multi-algal
cultures after inducing natural marine algal blooms in water samples from 2 coastal areas of
the Republic of Cyprus. The dominant species found in these blooms were also isolated. All
blooms exhibited high amounts of saturate and mono-unsaturated FAMEs reaching together
more than 60 % of total FAMEs. Major FAME molecular species detected were palmitic,
palmitoleic and oleic acid. The most promising bloom was BL1_LCA dominated by
Nannochloropsis sp. The biomass and lipid productivity measured for this bloom was 0.727
and 0155 g L 1day 1, with major fatty acid the palmitoleic acid. However, BL1_LCA exhibited
the highest amount of eicosapentaenoic acid (19 mg g 1 dw) which accounted for the 17 % of
the total FAMEs detected. The growth parameters of this bloom and its corresponding
dominant species further examined in wastewater, used in order to minimize the cost of the
scale up process. A completely randomized experimental design was employed and both
Bl1_LCA and Nannochloropsis sp. were grown in different ratios of seawater and
wastewater. Increased amount of wastewater content in the growth medium resulted in a
significant reduction of lipid content and FAME concentration as well as biomass
productivity. The present study clearly demonstrated that the general assumption that
wastewater can be used as an alternative nutrient source must be used cautiously, since
species-specific responses seems to take place. The current study was financially supported
by ENPI-MED in the framework of the project “Production of biodiesel from algae in
selected Mediterranean countries, MED-ALGAE”
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Ανάπτυξη θαλάσσιών ανθισµάτων µικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίµων.
Μπορεί το αναυκλωµένο νερό να αποτελέσει µια εναλλακτική πηγή θρεπτικών
συστατικών;
Οµήρου Μ1, Ιωαννίδης MI1 , Τσαούσης Π1, Χαραλάµπους Π1,2, Πολυκάρπου Π1.,
Τζοβενής Ι2., Οικονόµου-Αµιλλή Α.
1
2

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, Κύπρος
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας

Τα τελευταία χρόνια λόγο της κρίσης της τιµής των ορυκτών καυσίµων αλλά και των
κλιµατικών αλλαγών η επιστηµονική κοινότητα έχει στραφεί στην αξιολόγηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιµα. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαµε µέσω
εµπλουτισµού 8 θαλάσσια ανθίσµατα µικροφυκών τα οποία προήλθαν από δύο παράκτιες
ευτροφικές περιοχές της Κύπρου. Τα κυρίαρχα σε αυτά τα ανθίσµατα στελέχη
αποµονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν µε µικροσκοπικές µεθόδους καθώς επίσης και µε
ανάλυση του προφίλ των λιπαρών τους οξέων. Όλα τα ανθίσµατα παρουσίασαν υψηλές
συγκεντρώσεις κορεσµένων και µονο-ακόρεστων λιπαρών οξέων το άθροισµα των οποίων
ξεπέρασε το 60% ου συνόλου των λιπαρών οξέων που ανιχνεύθηκαν. Τα κυριότερα λιπαρά
οξέα που ανιχνεύθηκαν ήταν το παλµιτικό, το παλµιτολεϊκο και το ολεϊκό οξύ. Το πιο
υποσχόµενο άνθισµα, BL1_LCA κυρίαρχο είδος ήταν το Nannochloropsis sp όπου η
παραγωγικότητα του σε βιοµάζα και λίποι ανήλθε στα 0.727 και 0.155 g L 1 ηµερησίως.
Παρόλο που το κύριο λιπαρό οξύ που προσδιορίστηκε ήταν το παλµιτολεικό ανιχνεύθηκε
υψηλή συγκέντρωση εικοσαπεντανοικού οξέως το οποίο ανήλθε στο 17% του συνόλου των
λιπαρών οξέων. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η επίδραση της χρήσης ανακυκλωµένου νερού
στην ανάπτυξη του ανθίσµατος καθώς και του κυριάρχου σε αυτό είδους µε στόχο την
αξιολόγηση µεθόδων µείωσης του κόστους παραγωγής σε περίπτωση αξιοποίησης τους σε
µεγάλη κλίµακα. Η αξιολόγηση έγινε σε µια πλήρως τυχαιοποιηµένη πειραµατική διάταξη
και τόσο το άνθισµα BL1_LCA όσο και το Nannochloropsis sp. αναπτύχθηκαν σε
διαφορετικά επίπεδα θαλασσινού νερού και ανακυκλωµένου νερού. Αύξηση της
εκατοστιαίας ποσότητας ανακυκλωµένου νερού είχε σηµαντική και αρνητική επίδραση στη
συσσώρευση και βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων καθώς επίσης και στην παραγωγικότητα
τους. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει ότι η γενικότερη θεώρηση ότι το ανακυκλωµένο νερό
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια εναλλακτική πηγή θρεπτικών για τη παραγωγή
βιοκαυσίµων από µικροφύκη πρέπει να εξετάζεται µε ιδιαίτερη προσοχή αφού φαίνεται ότι η
επίδραση των διαφόρων ειδών είναι διαφορετική.
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Development of marine microalgal blooms for biodiesel production. Is the use of
wastewater a promising nutrient alternative?
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Biodiesel production gained increased attention the last decade due to the energy crisis and
the increased prices of fossil fuels. In the current study there were developed 8 multi-algal
cultures after inducing natural marine algal blooms in water samples from 2 coastal areas of
the Republic of Cyprus. The dominant species found in these blooms were also isolated. All
blooms exhibited high amounts of saturate and mono-unsaturated FAMEs reaching together
more than 60 % of total FAMEs. Major FAME molecular species detected were palmitic,
palmitoleic and oleic acid. The most promising bloom was BL1_LCA dominated by
Nannochloropsis sp. The biomass and lipid productivity measured for this bloom was 0.727
and 0155 g L 1day 1, with major fatty acid the palmitoleic acid. However, BL1_LCA exhibited
the highest amount of eicosapentaenoic acid (19 mg g 1 dw) which accounted for the 17 % of
the total FAMEs detected. The growth parameters of this bloom and its corresponding
dominant species further examined in wastewater, used in order to minimize the cost of the
scale up process. A completely randomized experimental design was employed and both
Bl1_LCA and Nannochloropsis sp. were grown in different ratios of seawater and
wastewater. Increased amount of wastewater content in the growth medium resulted in a
significant reduction of lipid content and FAME concentration as well as biomass
productivity. The present study clearly demonstrated that the general assumption that
wastewater can be used as an alternative nutrient source must be used cautiously, since
species-specific responses seems to take place. The current study was financially supported
by ENPI-MED in the framework of the project “Production of biodiesel from algae in
selected Mediterranean countries, MED-ALGAE”
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Metagenomic investigation of the geologically unique Hellenic Volcanic Arc
reveals a distinctive ecosystem with unexpected physiology
Oulas A.1, Polymenakou P.N.1, Seshadri R.2, Tripp H.J. 2, Mandalakis M. 1,
Paez-Espino A.D.2, Pati A2, Chain P.3, Nomikou P.4, Carey S5, Kilias S.4,
Christakis C.1,4, Kotoulas G.1, Magoulas A.1, Ivanova N.N.2, Kyrpides N.C.2
1

Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre
for Marine Research, Gournes Pediados, P.O.Box 2214, 71003 Heraklion, Crete,
Greece
2
Department of Energy, Microbial Genome and Metagenome Program, Joint
Genome Institute, Walnut Creek, USA
3
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA.
4
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Geology and
Geoenvironment, Athens, Greece
5
Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island, Rhode Island,
USA

This work outlines the shot-gun metagenomics analysis of the largest to date
submarine volcanic ecosystems dataset. Samples were extracted from microbial
mats from two distinct volcanic sites within the Hellenic Volcanic Arc (HVA)
characterized by hydrothermalism. The HVA is geologically and ecologically
unique, with reported emissions of CO2-saturated fluids at temperatures up to
220C, and a notable absence of macrofauna. Metagenomic data reveal highly
complex prokaryotic communities composed of chemolithoautotrophs, some
methanotrophs, and to our surprise, heterotrophs capable of anaerobic
degradation of aromatic hydrocarbons. Our data suggest that aromatic
hydrocarbons may indeed be a significant source of carbon in these sites, and
instigates additional research into the nature and origin of these compounds in the
HVA. Novel physiology was assigned to several uncultured prokaryotic lineages;
most notably, a SAR406 representative is attributed with a role in anaerobic
hydrocarbon degradation. This dataset constitutes a significant resource of novel
genes and pathways with potential biotechnological applications.
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Μεταγονιδιωματική διερεύνηση του γεωλογικά μοναδικού Ελληνικού
Ηφαιστειακού Τόξου αποκαλύπτει ένα διακριτό οικοσύστημα με
απροσδόκητη φυσιολογία
Ούλας Α.1, Πολυμενάκου Π.Ν.1, Seshadri R.2, Tripp H.J. 2, Μανδαλάκης Μ.1,
Paez-Espino A.D.2, Pati A.2, Chain P.3, Νομικού Π.4, Carey S.5, Κίλιας Σ.4,
Χρηστάκης Χ.1,4, Κωτούλας Γ.1, Μαγουλάς Α.1 , Ivanova N.N.2, Κυρπίδης
Ν.2
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
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2
Department of Energy, Microbial Genome and Metagenome Program, Joint
Genome Institute, Walnut Creek, USA
3
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA
4
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
5
Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island, Rhode Island,
USA
1

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε μεταγονιδιωματική ανάλυση
(metagenomics) του μεγαλύτερου, μέχρι αυτή τη στιγμή, συνόλου δεδομένων
προερχόμενων από υποθαλάσσια ηφαιστειακά οικοσυστήματα.
Συλλέχθηκαν δείγματα από μικροβιακά στρώματα (microbial mats) από δύο
διακριτές υδροθερμικές ηφαιστειακές τοποθεσίες εντός του Ελληνικού
Ηφαιστειακού Τόξου (ΕΗΤ). Το ΕΗΤ είναι μοναδικό, τόσο γεωλογικά όσο και
οικολογικά, και χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 220oC),
άφθονες εκπομπές CO2 και αξιοσημείωτη απουσία μακροπανίδας.
Τα μεταγονιδιωματικά δεδομένα αποκάλυψαν την ύπαρξη περίπλοκων
προκαρυωτικών κοινοτήτων που απαρτίζονται από χημειολιθοαυτότροφους και
μεθανότροφους. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία ετερότροφων οργανισμών
ικανών για αναερόβια αποδόμηση αρωματικών υδρογονανθράκων.
Η ανάλυση των δεδομένων υποδηλώνει ότι οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες
μπορεί όντως να αποτελούν μια σημαντική πηγή άνθρακα στις περιοχές μελέτης
και υποκινεί περαιτέρω έρευνα με σκοπό τη διαλεύκανση της φύσης και της
προέλευσης αυτών των ενώσεων στο ΕΗΤ. Επιπλέον, καθορίστηκε η φυσιολογία
για πολλές μη-καλλιεργήσιμες προκαρυωτικές γενεολογικές γραμμές.
Ειδικότερα, σε έναν αντιπρόσωπο των SAR406 αποδόθηκε ρόλος στην
αναερόβια αποδόμηση υδρογονανθράκων.
Τα δεδομένα της συγκεκριμένης εργασίας αποτελούν μία σημαντική πηγή για
την ανακάλυψη νέων γονιδίων και μοριακών μονοπατιών με πιθανές
βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

248

Mελέτη της ικανότητας βιομετατροπής της σουκρόζης σε 2, 3
βουτανοδιόλη από
βακτηριακά στελέχη και βελτιστοποίηση της παραγωγής 2, 3
βουτανοδιόλης στο
στέλεχος Klebsiella oxytoca FMCC- 197 σε ημι συνεχείς καλλιέργειες.
Παλαιογεώργου Αναστασία
Παπανικολάου Σεραφείμ

Μαρίνα, Λιάκου Βασιλική, Κουτίνας Απόστολος,
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Λέξεις κλειδιά: 2, 3

βουτανοδιόλη, σουκρόζη, μελάσα, αερόβια ζύμωση

Περίληψη
Το ενδιαφέρον για τη βιοτεχνολογική παραγωγή της 2,3 βουτανοδιόλης από απόβλητα και
βιομάζα ολοένα και αυξάνει εξαιτίας των πολυάριθμων εφαρμογών του μεταβολίτη στη
βιομηχανία μελανιών και αρωμάτων, καθώς επίσης στη βιομηχανία πλαστικών, στα τρόφιμα
αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία. Πολλοί μονοσακχαρίτες μετατρέπονται σε 2, 3
βουτανοδιόλη με τη χρήση μικροοργανισμών, μέσω του βιοσυνθετικού μονοπατιού
παραγωγής της 2, 3
βουτανοδιόλης και άλλων οργανικών οξέων. Επίσης, απόβλητα
βιομηχανιών τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα, απόβλητη μελάσα από την
επεξεργασία του σακχαροκάλαμου και σακχαρούχα υδρολύματα μπορούν να μετατραπούν σε
2, 3 βουτανοδιόλη, με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης,
πραγματοποιήθηκε μία σειρά πειραμάτων χρησιμοποιώντας εμπορική ζάχαρη ως θρεπτικό
υπόστρωμα, για την μελέτη της ικανότητας διαφόρων βακτηριακών στελεχών της οικογένειας
Enterobacteriaceae να μεταβολίζουν το σάκχαρο κάτω από μικροαερόφιλες και αερόβιες
συνθήκες. Οι μικροαερόφιλες συνθήκες εξασφαλίστηκαν με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε
μπουκάλες Duran του 1L. Επίσης, για την πραγματοποίηση πειραμάτων υπό αερόβιες
συνθήκες, χρησιμοποιήθηκαν κωνικές φυάλες. Τα στελέχη που μελετήθηκαν έχουν
απομονωθεί από τρόφιμα και έχουν ταυτοποιηθεί και χαρακτηρισθεί από το τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο οποίο και φυλάσσονται. Καθώς δεν υπάρχουν αναφορές στη
βιβλιογραφία για τα συγκεκριμένα στελέχη, η ικανότητά τους να καταναλώνουν σακχαρούχα
υποστρώματα χαμηλής αξίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλα τα στελέχη έδειξαν
πολύ υψηλή ικανότητα βιομετατροπής της σουκρόζης σε 2, 3 βουτανοδιόλη, τόσο κάτω
από μικροαερόφιλες συνθήκες όσο και κάτω από αερόφιλες. Παρά το γεγονός ότι
επιτεύχθηκαν υψηλές αποδόσεις (>0.38 g/g) και στις δύο περιπτώσεις, η παραγωγικότητα
ήταν πολύ υψηλότερη στις αερόβιες συνθήκες. Το στέλεχος Klebsiella oxytoca FMCC 197
συνδύασε την υψηλή απόδοση με την υψηλή παραγωγικότητα και στις δύο περιπτώσεις κι
έτσι επιλέχθηκε για περαιτέρω μελέτη σε ημι συνεχείς καλλιέργειες σε βιοαντιδραστήρα.
Πάνω από 80 g/L 2, 3 βουτανοδιόλης παρήχθησαν σε περίπου 60 ώρες χρησιμοποιώντας
στο θρεπτικό υπόστρωμα σουκρόζη και μελάσα ως πηγή άνθρακα, ανοίγοντας το δρόμο για
τη χρήση του στελέχους σε μεγαλύτερης κλίμακας ζυμώσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα από
τις ημι συνεχείς ζυμώσεις, χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα στελέχη, είναι ενθαρρυντικά και
στόχος είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή για
κάθε μικροοργανισμό.
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Screening of bacterial strains capable of converting sucrose into 2,3 butanediol and
optimization of 2, 3 - butanediol production by Klebsiella oxytoca FMCC- 197 in fedbatch cultures.
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Abstract
The interest of the biotechnological production of 2, 3-butanediol from wastes and excessive
biomass is on the increase due to the numerous applications of the metabolite in the
manufacture of printing inks, perfumes, plasticizers, foods, and pharmaceuticals . A variety of
monosaccharides can be fermented from microorganisms to produce 2, 3 butanediol through
the mixed acid-2,3-BD fermentation pathway. Apart from that, selected food industry wastes
with high sugar content, sugarcane molasses and different hydrolysates can be converted into
2,3 butanediol in high yields. During the first part of this study, a screening method using
commercial sucrose as carbon source was performed in order to investigate the potential of
various Enterobacteriaceae family strains to produce 2,3 butanediol, under microaerobic
and aerobic conditions. As for microaerobic conditions, 1L Duran bottles were used. In
contrast, shake flask experiments were conducted in order to provide the cultures with
aeration. The strains used throughout this study have been isolated from various foodstuffs
and have been identified and characterized in the Department of Food Science and
Technology and have been deposited in the culture collection of this Department. As there are
no reports in the literature for these strains, it is of high interest their ability to consume low
price sugar substrates. All the strains have shown great ability to convert sucrose into 2,3
butanediol , both under microaerobic and aerobic conditions. Although high yields (>0.38
g/g) were achieved in both cases, productivity was significantly higher under aerobic
conditions. The strain Klebsiella oxytoca FMCC 197 combined high yield and productivity
under both microaerobic and aerobic conditions, thus it was chosen for further investigation in
fed batch bioreactor fermentations. Over 80 g/L of 2,3 butanediol were produced in
approximately 60 hours, using sucrose and molasses as carbon source, proving the potential
of this strain to be used in large-scale microbial 2,3- butanediol production. First results in
fed batch cultures using the other strains were highly promising, proposing that further
investigation is needed for the optimization of the process.
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Ανακάλυψη χημικών ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες κατά της
νόσου του κινητικού νευρώνα με χρήση μεθόδων μοριακής εξέλιξης.
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H Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μια ταχέως
προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι
ο επιλεκτικός θάνατος των κινητικών νευρώνων καταλήγοντας σε προοδευτική
αδυναμία και τον θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια σε λίγα χρόνια. Τις
τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες, ωστόσο δεν
έχει βρεθεί ακόμα αποτελεσματική θεραπεία, αλλά ούτε και αποτελεσματική αγωγή.
Η οικογενής Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση αποτελεί περίπου το 10% των
περιπτώσεων και η πρωτεΐνη που έχει ενοχοποιηθεί περισσότερο για εμπλοκή στο
θάνατο των νευρώνων σε αυτούς τους ασθενείς είναι η δισμουτάση
του σουπεροξειδίου 1 (SOD1), το ένζυμο που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση του
οξειδωτικού στρες στο κύτταρο αδρανοποιώντας τις δραστικές μορφές οξυγόνου. Για
την ακρίβεια πρόκειται για μεταλλαγές της SOD1. Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του
οποίου οι μεταλλαγές της SOD1 προκαλούν τοξικότητα στους νευρώνες δεν είναι
γνωστός. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την
αναδίπλωση του ενζύμου προκαλώντας τη συσσωμάτωσή του. Η παρούσα έρευνα
στοχεύει με διαλογή υπερυψηλής απόδοσης, εφαρμόζοντας τεχνικές μοριακής
εξέλιξης, στην ανακάλυψη μικρών πεπτιδίων με την ικανότητα να επιδιορθώνουν την
προβληματική αναδίπλωση των μεταλλαγών της SOD1. Τα πεπτίδια που μελετόνται
ως εν δυνάμει θεραπευτικές ενώσεις έχουν παραχθεί βιοσυνθετικά σε βακτηριακά
κύτταρα Escherichia coli χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που επιτρέπει τη
βιοσύνθεση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενώσεων με διαφορετική χημική σύσταση
και με μεγάλη δομική ποικιλομορφία. Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί συνδυαστικές
βιβλιοθήκες τυχαίων κυκλικών πεπτιδίων αποτελούμενων από τα 20 φυσικά αμινοξέα.
Έχουν εντοπιστεί και χαρακτηριστεί με διάφορες μεθόδους κάποια πεπτίδια με θετική
επίδραση στην αναδίπλωση των μεταλλαγών της SOD1 σε πρώτο βαθμό. Τα κυκλικά
πεπτίδια που θα βρεθούν ικανά να καταστέλλουν τις παθογόνους δράσεις των
ολιγομερών της SOD1 και σε κυτταροκαλλιέργειες νευρώνων θα αποτελέσουν μόρια
με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες κατά της οικογενούς Αμυοτροφικής Πλάγιας
Σκλήρυνσης.
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Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) or motor neuron disease is a neurodegenerative
disease, like Alzheimer’s, Parkinson’s etc with rapid progression. The key feature of
the disease is the selective degeneration of spinal cord motor neurons, atrophy of
skeletal muscles and finally death of respiratory failure within a few years. Lots of
research groups have been working on ALS the past decades, yet there has not been
found any cure nor even an effective treatment. Familial ALS (FALS) accounts for 10%
of cases and the protein which has been accused mostly for the death of motor
neurons in these patients is Superoxide Dismutase (SOD1), an antioxidant enzyme
found in most human cell types. The whole mechanism through which SOD1 mutants
cause toxicity to neurons remains to be fully elucidated, though the dominant theory is
that FALS SOD1 mutations influence folding, leading to oligomerization and finally
aggregation. The present study tries in a high-throughput manner to discover small
peptides with the ability to improve the folding of FALS-causing SOD1 mutants via
the utilization of molecular evolution techniques. The peptides under study have been
biosynthesized in E. coli cells using a technology that generates libraries of random
cyclic peptides composed of the 20 natural amino acids. Peptides with positive impact
on FALS-causing SOD1 mutant's folding have been isolated and characterized by
different methods. The cyclic peptides that will be capable of inhibiting on FALScausing SOD1 mutant neuro-toxicity will constitute substances with possible
therapeutic properties against motor neuron disease.
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Επίδπαζη ηος ανηιοξειδωηικού ethoxyquin και ηων μεηαβολιηών ηος ζηη λειηοςπγία
ηων νιηπωδοποιηηικών απσαίων και βακηηπίων ηος εδάθοςρ
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To ethoxyquin (EQ) ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηνμεηδσηηθό ζηα ζπζθεπαζηήξηα θξνύησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ κήισλ από ηε θπζηνινγηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπο πνπ εθδειώλεηαη
κε ηε κνξθή ηεο θαζηαλόρξσζεο ηεο επηδεξκίδαο ησλ θαξπώλ. Παξά ηελ κεηαζπιιεθηηθή
θαη ειεγρόκελε εληόο ησλ ζπζθεπαζηεξίσλ ρξήζε ηνπ, ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ηνπ EQ
θαηαιήγνπλ ζην έδαθνο κέζσ ηεο απόξξηςεο ησλ παξαγόκελσλ πγξώλ απνβιήησλ ηνπ ζην
πεξηβάιινλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη
κηθξννξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νμείδσζε ηεο ακκσλίαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
ληηξνπνίεζεο ζην εδαθηθό νηθνζύζηεκα, κειεηήζεθε ζε επίπεδν κηθξνθόζκσλ ε επίδξαζε
ηνπ EQ θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ληηξσδνπνηεηηθώλ αξραίσλ (ΑΟΑ) θαη
βαθηεξίσλ (ΑΟΒ) ηνπ εδάθνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ππνιεηκκαηηθόηεηα ηνπο ζην έδαθνο. Η
επίδξαζε ζε ιεηηνπξγηθό επίπεδν εθηηκήζεθε κε κέηξεζε ηεο δπλεηηθήο ληηξνπνίεζεο θαη ηεο
αθζνλίαο ησλ ληηξσδνπνηεηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο (q-PCR), πνπ απνηειεί
θαηάιιειν βηνδείθηε γηα ηελ έθθξαζε ηνμηθόηεηαο ζηελ εδαθηθή κηθξνρισξίδα. Η εθαξκνγή
ηνπ EQ πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνύ δπλεηηθήο ληηξνπνίεζεο ρσξίο όκσο
αληίζηνηρε κείσζε ζηελ αθζνλία ησλ ΑΟΑ θαη ΑΟΒ ηνπ εδάθνπο (αληίγξαθα amoA ng 1
DNA). Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ EQ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ληηξσδνπνηεηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε RT-qPCR όπνπ θαη παξαηεξήζεθε
παξνδηθή κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ amoA (κεηάγξαθα amoA γνληδίνπ ng 1 RNA)
ζηηο 3 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔQ. Μεηξήζεηο ηεο δηάζπαζεο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνύ
ηνπ ΔQ ζην έδαθνο έδεημαλ όηη κεηαβνιίδεηαη ηαρύηαηα πξνο quinone imine (QI) θαη 2,4dimethyl-6-ethoxyquinoline (EQNL) γεγνλόο πνπ καο νδήγεζε ζην λα κειεηήζνπκε
πεξαηηέξσ ηελ επίδξαζε ηνπ ΔQ θαη ησλ θύξησλ κεηαβνιηηώλ ηνπ ζηνπο ληηξσδνπνηεηηθνύο
κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο. Δθαξκνγή ησλ EQ, QI θαη EQNL κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκνύο ζην ίδην έδαθνο κε παξαπάλσ έδεημαλ ην QI σο ππεύζπλν γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
δπλεηηθήο ληηξνπνίεζεο. Πξόζζεηεο κεηξήζεηο κε RT-qPCR γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθθξαζεο
ηνπ γνληδίνπ amoA αλακέλεηαη λα επηβεβαηώζνπλ απηή ηελ παξαηήξεζε. Τα απνηειέζκαηα
ηεο παξνύζαο κειέηεο, θαηαδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε αλεπηζύκεησλ επηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ε απόξξηςε πγξώλ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ EQ από ηα ζπζθεπαζηήξηα
θξνύησλ ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εδαθηθνύ νηθνζπζηήκαηνο όπσο ε ληηξνπνίεζε θαη
επηβεβαηώλνπλ ηελ αλάγθε αμηνιόγεζεο ηεο ηνμηθόηεηαο όρη κόλν ησλ κεηξηθώλ νπζηώλ
αιιά θαη πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ ηνπο.
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Ethoxyquin (EQ) is an antioxidant commonly used in fruit packaging plants for the control of
apple scald physiological disorder. Despite its post harvest, indoor application, EQ could
end up in the soil environment through land spreading of fruit packaging industry
wastewaters. Taking into consideration the important role of ammonia-oxidizing
microorganisms (AOM) in regulating nitrification in soil, the effects of EQ and its oxidation
derivatives on the function of ammonia oxidizing bacteria (AOB) and archaea (AOA) were
assessed in a microcosm study in relation to their dissipation in soil. Functional changes on
AOM community were initially measured via potential nitrification, while subsequently the
effects of EQ on the abundance and function of AOM that could serve as a relevant
bioindicator of pesticides toxicity on soil microflora were investigated via qPCR, and
RTqPCR of the amoA gene. EQ showed a persistent inhibitory effect on potential
nitrification. The abundance of amoA gene copies of both AOA and AOB was not
significantly affected, while the transcription of the amoA gene of both AOA and AOB
significantly decreased at the first three days after EQ application suggesting a clear but
transient toxicity of EQ on AOM. Dissipation studies in the same soil revealed that EQ is
almost simultaneously transformed to quinone imine (QI) and 2,4-dimethyl-6ethoxyquinoline (EQNL). This metabolic pattern of EQ forced us to employ further studies to
investigate the effects of EQ and its oxidation derivatives on the function of AOM.
Applications of EQ, QI and EQNL either in combination or individually in the same soil
showed that QI was responsible for the drastic inhibition of potential nitrification, while qPCR and RT-q-PCR on amoA genes of AOM are currently in progress to verify this
observation. Our results provide evidence that soil spreading of EQ-containing wastewaters
from the fruit packaging plants could influence vital microbial activities such as nitrification
and further stress the need to expand our toxicity assessment of pesticides to metabolic
products which several times exert higher toxicity compared to the parent compounds.
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Ο ασκομύκητας Verticillium dahliae αποτελεί έναν εδαφογενή παθογόνο παράγοντα που
προκαλεί αδρομύκωση σε εκατοντάδες φυτά διεθνώς. Καθώς μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει
παρατηρηθεί τέλεια μορφή του μύκητα στη φύση, ούτε έχει καταστεί εφικτή η επαγωγή της
σε εργαστηριακές συνθήκες, θεωρείται πως διαφορετικά στελέχη του μύκητα μπορούν να
ανταλλάξουν γενετική πληροφορία μόνον μέσω της σύντηξης (αναστόμωσης) υφών και της
ετεροκαρύωσης, που ακολουθούνται από πυρηνική σύντηξη και την πορεία του απλοειδισμού
(παραφυλετικός κύκλος), προς παραγωγή ανασυνδυασμένων πυρήνων. Αν και ο
παραφυλετικός κύκλος αποτελεί καλά τεκμηριωμένο φαινόμενο για αρκετούς μύκητες,
συμπεριλαμβανομένων των ειδών του γένους Verticillium, η διαδικασία της αναστόμωσης
είναι πολύ λιγότερο μελετημένη. Οι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν: (α) ο έλεγχος της
δυνατότητας σύντηξης μεταξύ κονιδίων του V. dahliae σε φάση βλάστησης υπό διάφορες
περιβαλλοντικές συνθήκες, (β) η μελέτη της πυρηνικής δυναμικής κατόπιν της σύντηξης των
κονιδίων, και (γ) ο εντοπισμός γονιδίων απαιτούμενων για τη σύντηξη κονιδίων στον μύκητα
V. dahliae. Η σύντηξη μεταξύ κονιδίων του V. dahliae σε φάση βλάστησης μέσω
εξειδικευμένων υφών που ορίζονται ως «σωλήνες αναστόμωσης κονιδίων» (CATs) ήταν
συχνή μόνον υπό συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων, ενώ
βρέθηκε πως αναστέλλεται από την παρουσία διαφόρων συστατικών (π.χ. συγκεκριμένα
αμινοξέα και άλλες πηγές αζώτου) και διαφέρει σημαντικά μεταξύ στελεχών. Μέσω των
CATs βρέθηκε ότι είναι εφικτή η ροή κυτταροπλάσματος και οργανιδίων,
συμπεριλαμβανομένων και πυρήνων, οδηγώντας στη δημιουργία ετεροκαρύων όταν
αναμιγνύονταν κονίδια διαφορετικών στελεχών. Προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανότητα
συμμετοχής μονοπατιών μεταγωγής σήματος στον γενετικό έλεγχο της σύντηξης κονιδίων
μέσω CATs, επιλεγμένα γονίδια μελετήθηκαν ως προς τη συμμετοχή τους στο φαινόμενο
μέσω δημιουργίας και ανάλυσης στοχευμένων μεταλλαγών διαγραφής (knock-out) ή/και με
τη χρήση εξειδικευμένων αναστολέων ενζυμικών ενεργοτήτων. Η κινάση MAP του V.
dahliae που είναι ομόλογη με την κινάση MAP του μονοπατιού απόκρισης σε φερομόνες
Fus3 του ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae και η οξειδάση NADPH, που συμμετέχει
στην ενδοκυτταρική παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS), απαιτούνται για τον
σχηματισμό CATs στον μύκητα V. dahliae.
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Verticillium dahliae is a soil-borne plant pathogenic ascomycete that causes vascular wilt in
hundreds of susceptible hosts worldwide. To date, a sexual state of this fungus has never been
observed in nature nor been induced in the laboratory, thus it is presumed that different strains
can exchange genetic information only through hyphal fusion (anastomosis) and
heterokaryosis, followed by nuclear fusion and haploidization (parasexual cycle), to the
production of recombinant nuclei. Although the parasexual cycle is a well-established
phenomenon for several fungi, including Verticillium species, anastomosis is not adequately
understood. The aims of this study were: (i) to test the possibility of self-/non-self fusion
between V. dahliae germlings under various environmental conditions, (ii) to study nuclear
dynamics following germling fusion, and (iii) to identify genetic components that are required
for germling fusion in V. dahliae. Fusion between V. dahliae germlings through specialized
hyphae called conidial anastomosis tubes (CATs) was found to be frequent only under lownutrient conditions, whereas it is inhibited in rich media by the presence of nutrients (e.g.,
certain amino acids and other nitrogen sources) and is highly strain-dependent. Cytoplasmic
flow is permitted through CATs and nuclei were frequently observed to migrate, leading to
the formation of heterokaryons when conidia of different genotypes were combined. To test
the relevance of signal transduction pathways in the genetic control of CAT formation,
selected components of different pathways were studied through the construction and analysis
of targeted gene deletion (knock-out) mutants and/or the use of specific enzyme inhibitors.
The Saccharomyces cerevisiae pheromone-responsive Fus3-homologous MAP kinase and the
reactive oxygen species (ROS)-generating NADPH oxidase were found to be essential for
CAT formation in V. dahliae.
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Ο φυτοπαθογόνος αφυλετικός μύκητας Verticillium dahliae χαρακτηρίζεται από μεγάλο
εύρος ξενιστών και διεθνή εξάπλωση. Η κατανόηση της πληθυσμιακής του δομής και
δυναμικής θα μπορούσε να διευκολύνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παθογόνου,
αλλά δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Για την ανάλυση και σύγκριση πληθυσμών του έχει
χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά η κατάταξη στελεχών του μύκητα σε Ομάδες Βλαστητικής
Συμβατότητας (VCGs). Σε αυτήν τη μέθοδο, συμπληρωματικές μεταλλαγές διαφόρων
στελεχών, ανίκανες να αναπτυχθούν παρουσία νιτρικών ιόντων ως μοναδική πηγή αζώτου,
απομονώνονται και χρησιμοποιούνται σε «διασταυρώσεις» σε ελάχιστο θρεπτικό υλικό. Η
αύξηση πρωτότροφου τύπου στη ζώνη επαφής δύο μεταλλαγών αποδίδεται στον σχηματισμό
ετεροκαρύων, συνεπώς τα αντίστοιχα στελέχη θεωρούνται συμβατά και ταξινομούνται στην
ίδια VCG. Επομένως, κάθε VCG περιλαμβάνει αμοιβαία συμβατά στελέχη, τα οποία είναι
όμως ασύμβατα με τα μέλη των άλλων VCGs. Δεδομένου ότι ο μύκητας V. dahliae θεωρείται
αφυλετικός, η ετεροκαρύωση και ο παραφυλετικός κύκλος αποτελούν τη μοναδική γνωστή
πορεία ανταλλαγής γενετικής πληροφορίας μεταξύ στελεχών του. Έτσι, έχει θεωρηθεί πως ο
γενετικός ανασυνδυασμός είναι επιτρεπτός μόνον εντός των VCGs, κάτι που ίσως θα
εξηγούσε πιθανές συσχετίσεις του συστήματος των VCGs με την παθογένεια. Ο στόχος
αυτής της έρευνας ήταν ο έλεγχος της παραδοσιακής υπόθεσης της γενετικής απομόνωσης
των VCGs μέσω γενετικών αναλύσεων και φυλογενετικών μελετών. Γνήσιες
ετεροκαρυωτικές αντιδράσεις ελήφθησαν υπό συνθήκες επιλεκτικής πίεσης μεταξύ στελεχών
διαφορετικών VCGs όταν χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι μεταλλαγών και
διαφορετικές μέθοδοι ή/και συνθήκες επιλογής. Τα «ασύμβατα» ετεροκάρυα αναλύθηκαν
περαιτέρω και βρέθηκε πως ήταν γενετικά ασταθή, με άνισες κατανομές ανόμοιων πυρήνων
να τείνουν να διαχωρισθούν σε νέα ομοκαρυωτικά μυκήλια. Η δημιουργία ετεροκαρύων
μεταξύ στελεχών διαφορετικών VCGs υπό επιλεκτικές συνθήκες υπογραμμίζει την επίδραση
της εκάστοτε μεθόδου στα αποτελέσματα της κατάταξης και υπαινίσσεται την απουσία
απόλυτων γενετικών φραγμών μεταξύ των VCGs του V. dahliae. Τα συμπεράσματα αυτά
συμφωνούν με τα αποτελέσματα της φυλογενετικής μελέτης των VCGs, βάσει της ανάλυσης
ενός ιδιαιτέρως πολυμορφικού τμήματος της περιοχής IGS του πυρηνικού συμπλόκου rDNA.
Η ανάλυση αυτής της περιοχής από στελέχη όλων των VCGs κατέδειξε την έλλειψη
συσχέτισης μεταξύ του συστήματος των VCGs με τις γενετικές ομάδες που προέκυψαν από
τη φυλογενετική ανάλυση.
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Verticillium dahliae is a notorious asexual plant pathogenic fungus with a remarkably broad
range of hosts and worldwide phytopathological significance. A thorough understanding of its
population structures and dynamics could facilitate effective disease management, but is still
lacking to date. Traditionally, Vegetative Compatibility Grouping (VCG) of V. dahliae
isolates has been used for analyses and comparisons between populations. In this method,
complementary mainly nitrate-nonutilizing (nit) mutants of various strains are isolated and
consequently tested in non-self confrontations on minimal medium agar; prototrophic growth
at the interface of the interacting hyphae of two mutants is presumed to arise from
heterokaryon formation, thus the corresponding strains are regarded as compatible and
assigned to the same VCG group. Therefore, each VCG comprises mutually compatible
isolates, whereas different VCGs are incompatible with each other. Given that V. dahliae is
considered an asexual fungus, heterokaryosis and the parasexual cycle are conceived as the
only way of exchange of genetic information between strains. Thus, it has been generally
assumed that genetic recombination is permitted only within VCG (sub-)groups, which may
be relevant to a possible association of the VCG system with pathogenicity-related traits. The
aims of this study were to test the traditional hypothesis of inter-VCG genetic isolation
through genetic analyses and phylogenetic studies. True heterokaryotic reactions were
successfully forced between members of different V. dahliae VCGs by testing various mutant
types and methods or assay conditions. When representative “incompatible” heterokaryons
were further analyzed, they were shown to be genetically unstable, with uneven distributions
of dissimilar nuclei tending to segregate into novel homokaryotic mycelia. The demonstration
of inter-VCG heterokaryon formation under forced conditions underlines that relevant
classification systems are largely dependent on the method used to assess compatibility, and it
implies the absence of absolute genetic barriers between V. dahliae VCGs. These conclusions
are consistent with the results of phylogenetic studies of VCGs, based on the analysis of a
highly polymorphic intergenic spacer (IGS) sub-region of the nuclear rDNA complex, which
demonstrated a lack of correlation between the VCG classification system and the genetic
groups that were inferred from the phylogenetic analysis.
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Η ετεροκαρύωση ορίζεται ως η κατάσταση ενός κυττάρου (ή ενός θαλλού) που συνδυάζει
γενετικά διαφορετικούς πυρήνες σε κοινό κυτταρόπλασμα. Αυτό το φαινόμενο είναι
διαδεδομένο στους μύκητες και έχει συσχετισθεί με την αξιοσημείωτη ποικιλομορφία και την
προσαρμοστικότητα που χαρακτηρίζουν αυτούς τους οργανισμούς. Θεωρείται μάλιστα
ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τους αφυλετικούς μύκητες, οι οποίοι ανταλλάσσουν
γενετική πληροφορία μόνον μέσω της ετεροκαρύωσης
συνήθως ως αποτέλεσμα της
σύντηξης γενετικά διακριτών υφών και του επακόλουθου παραφυλετικού κύκλου. Ωστόσο,
όταν διαφορετικά μέλη ενός είδους έρχονται σε επαφή, τα ετεροκάρυά τους συνήθως
υποβάλλονται σε μια καταστροφική πορεία, την αντίδραση ετεροκαρυωτικής
ασυμβατότητας, η οποία περιορίζει την ετεροκαρύωση. Μια σειρά γονιδίων αναγνώρισης που
συμμετέχουν στον έλεγχο της ασυμβατότητας (τα γονίδια het) έχουν κλωνοποιηθεί και
μελετηθεί λειτουργικά μόνον σε τρεις φυλετικούς μύκητες-πρότυπα, τους Neurospora crassa,
Podospora anserina και, περισσότερο πρόσφατα, Cryphonectria parasitica. Οι στόχοι αυτής
της μελέτης ήταν: (α) ο εντοπισμός ομολόγων των γνωστών γονιδίων het στον αφυλετικό
φυτοπαθογόνο μύκητα Verticillium dahliae μέσω πειραματικών και in silico προσεγγίσεων,
και (β) η λειτουργική διερεύνηση επιλεγμένων ομόλογων γονιδίων het σε αυτόν τον μύκητα.
Τα είδη Verticillium περιέχουν στα γονιδιώματά τους σαφή ομόλογα των περισσότερων
γνωστών γονιδίων het, αν και χαρακτηριστικοί συνδυασμοί πρωτεϊνικών μοτίβων που έχουν
προηγουμένως συσχετισθεί με την ασυμβατότητα, είναι απόντες. Οι διαδικασίες του
μετασχηματισμού πρωτοπλαστών και μετασχηματισμού μέσω Agrobacterium tumefaciens
βελτιστοποιήθηκαν για το είδος V. dahliae και εφαρμόσθηκαν για τη στοχευμένη απαλοιφή
(knock-out) των γονιδίων Vdhet c1, Vdhet c2 και VdMAT1-2-1· αυτά αποτελούν ομόλογα
των καλύτερα μελετημένων γονιδίων het στους μύκητες- πρότυπα, και κωδικοποιούν για μια
πιθανώς διαμεμβρανική πρωτεΐνη, μια πρωτεΐνη μεταφοράς γλυκολιπιδίων και την πρωτεΐνη
συζευκτικού τύπου, αντίστοιχα. Η απαλοιφή τους προκάλεσε ορισμένες μορφολογικές
αλλοιώσεις συγκριτικά με τον φυσικό τύπο, αλλά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των
γενετικών αναλύσεων και δοκιμασιών ετεροκαρύωσης (με μια εκτεταμένη συλλογή στελεχών
που ανήκουν σε όλες τις ομάδες βλαστητικής συμβατότητας
VCGs
του είδους)
υποδηλώνουν πως τα γονίδια αυτά δεν συμμετέχουν στον έλεγχο της ασυμβατότητας. Αυτό
το συμπέρασμα βρίσκεται σε συμφωνία και με πληθυσμιακές μελέτες των ίδιων γονιδίων.
Πειράματα ετερόλογης έκφρασης, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να διαλευκάνουν
περαιτέρω τη λειτουργία των ομόλογων γονιδίων het στον αφυλετικό μύκητα V. dahliae.
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Heterokaryosis, a phenomenon of common occurrence in fungi, is defined as the state of a
cell (or a thallus) containing genetically different nuclei in cytoplasmic connection. This
function has been implicated in the adaptive capacity and variability commonly encountered
in these organisms. Ιt is further speculated to be particularly important in the asexual fungi,
which are thought to exchange genetic information only through heterokaryosis usually
resulting from the fusion of genetically diverse hyphae and the subsequent parasexual cycle.
However, when different individuals of a fungal species come in contact, their heterokaryons
most often undergo a catastrophic process, i.e., a heterokaryon incompatibility (HI) reaction,
which restricts heterokaryosis in natural populations. Several non-self recognition genes
controlling HI (termed het genes) have been cloned and functionally analysed only in three
model sexual fungi, namely Neurospora crassa, Podospora anserina and, more recently,
Cryphonectria parasitica. The goals of this study were: (i) the detection of homologues of
known het genes in the asexual plant pathogenic ascomycete Verticillium dahliae through
experimental and in silico approaches, and (ii) the functional assessment of selected het
genes’ homologues in this fungus. Verticillium species were found to harbour well-defined
homologues of most established het genes in their genomes, although characteristic domain
combinations previously associated with HI are absent. Procedures of protoplast and
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation were optimized for V. dahliae and
applied for the targeted gene deletion (knock-out) of Vdhet c1, Vdhet c2 and VdMAT1-2-1;
these are homologues of the best studied het genes in the model fungi, encoding a putatively
transmembrane protein, a glycolipid transfer protein and the mating type protein, respectively.
Their deletion induced certain morphological alterations compared to the wild-type control,
but genetic analyses and heterokaryon tests (against an extended collection of strains
belonging to all vegetative compatibility groups VCGs of the species) have so far revealed
no participation in the control of the HI function. This conclusion is consistent with
population analyses of the same genes. Heterologous expression experiments, which are
currently underway, are expected to shed more light on the function of het genes’ homologues
in the asexual fungus V. dahliae.

260

Ανάπτυξη βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα του μικροφύκους Chlamydomonas
reinhardtii για την κατεργασία ρυπασμένων υδάτων με νιτρικά και φωσφορικά ιόντα
Παπαντωνίου Ι., Πολύδερα Α., Καταπόδης Π., Σταμάτης, Χ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Ιωάννινα, Ελλάδα

H παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ανόργανων ενώσεων αζώτου και φωσφόρου σε
υδάτινα οικοσυστήματα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και
της δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού. Η βιοαποκατάσταση τέτοιων υδάτων είναι
δυνατή με χρήση συστημάτων φωτοσυνθετικών μικροφυκών, τα οποία έχουν την
ικανότητα να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες ανόργανου αζώτου και φωσφόρου. Το
μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii αποτελεί ένα πρότυπο οργανισμό μελέτης σε
γενετικό, βιοχημικό και φυσιολογικό επίπεδο. Το στέλεχος CCAP 11/32c του μικροφύκους
C. reinhardtii έχει υψηλή ικανότητα απομάκρυνσης νιτρικών και φωσφορικών ιόντων και
ανοχή σε ύδατα με μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των ιόντων. Οι ρυθμοί απομάκρυνσης
φωσφορικών και νιτρικών ιόντων από ελεύθερα κύτταρα του μικροφύκους C. reinhardtii
σε ευτροφικά λύματα μπορούν να φτάσουν σε τιμές 30 mg N και 5 mg P ανά ημέρα και
ανά gr ξηρού βάρους κυττάρων. Η απομάκρυνση φωσφορικών και νιτρικών ιόντων
πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχους ρυθμούς και με τη χρήση ακινητοποιημένων κυττάρων του
μικροφύκους C. reinhardtii σε σφαιρίδια αλγινικού νατρίου. Η αποτελεσματικότητα της
διεργασίας βιοδιάσπασης διατηρήθηκε για πάνω από πέντε κύκλους επαναχρησιμοποίησης.
Παρόλο που μετά τον τρίτο κύκλο παρατηρήθηκε διαφυγή κυττάρων του μικροφύκους από τα
σφαιρίδια, κυρίως λόγω της αύξησής τους στην επιφάνεια των σφαιριδίων, η συνοχή του
συστήματος διατηρήθηκε.
Λέξεις κλειδιά: Chlamydomonas reinhardtii, βιοφίλτρα, νιτρικά, φωσφορικά
H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 2013)
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Biofilter development by immobilized cells of microalgae Chlamydomonas reinhardtii for
treatment of contaminated water with nitrate and phosphate
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The presence of high concentrations of inorganic nitrogen and phosphorus compounds in
aquatic ecosystems has resulted in the deterioration of water quality and creating eutrophication
conditions. The bioremediation of such water is possible using photosynthetic microalgae
systems, which have the ability to remove large amounts of inorganic nitrogen and
phosphorous. The microalga Chlamydomonas reinhardtii is a model organism of study in
genetic, biochemical and physiological level. The strain CCAP 11 / 32c of microalga C.
reinhardtii has a high removal capacity of nitrate and phosphate ions and tolerance to water
with high concentrations of these ions. The removal rates in eutrophic wastewater can reach
values of 30 mg N and 5 mg P per day per gr of dry cell weight. Removal of phosphate and
nitrate was achieved by respective rates by immobilized cells of microalga C. reinhardtii in
sodium alginate beads. The effectiveness of the biodegradation process was maintained for
more than five reuse cycles. Although it has been observed leakage of microalgae cells from
the beads after the third cycle, mainly due to the growth of cells on the surface of beads, the
consistency of the system was maintained.
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii, biofilter, nitrate, phosphate
This research project has been co financed by the European Union (European Regional Development
Fund ERDF) and Greek national funds through the Operational Program “THESSALY MAINLAND
GREECE AND EPIRUS 2007 2013” of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007
2013)
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Ταυτοποίηση και διαχωρισμός ειδών του μύκητα Monilinia spp., παθογόνων αιτίων της
Φαιάς Σήψης των πυρηνοκάρπων, με τη χρήση της υψηλής διακριτικής ικανότητας
καμπυλών τήξης (HRM) ανάλυσης
Παπαβασιλείου Α.1, Μαδέσης Π.2 και Καραογλανίδης Γ.Σ.1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ.) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
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Η Φαιά Σήψη αποτελεί την πιο καταστρεπτική ασθένεια των πυρηνοκάρπων και προκαλείται από
διάφορα είδη του γένους Monilinia spp., περιλαμβανομένων των M. laxa, M. fructicola, M.
fructigena, M. polystroma, M. mumecola και M. yunnanensis. Μεταξύ αυτών ο M. fructicola
αποτελεί παθογόνο καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πολύ πρόσφατα ανιχνεύθηκε σε
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η ταυτοποίηση των
παθογόνων αιτίων της Φαιάς Σήψης στηρίζεται κυρίως σε διαφοροποιήσεις ως προς τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων ειδών ή τη χρήση μοριακών μεθόδων που
όμως απαιτούν την απομόνωση του παθογόνου από τους μολυσμένους ιστούς. Στόχος της
συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας νέας μεθόδου ταυτοποίησης
ειδών του γένους Monilinia που στηρίζεται στην χρήση της υψηλής διακριτικής ικανότητας
καμπυλών τήξης (HRM) ανάλυση. Με βάση την αλληλουχία ενός εσονίου στο γονίδιο του
κυτοχρώματος b ( cytb) από απομονώσεις των M. laxa, M. fructicola, M. fructigena, M. mumecola,
M. linhartiana και M. yunnanensis που προέρχονταν από την Ελλάδα, Ισπανία, Η.Π.Α και Κίνα
σχεδιάσθηκε ένα ζεύγος εκκινητών για την ταυτοποίηση και διαχωρισμό των ειδών καθώς και ένα
ζεύγος εξειδικευμένων εκκινητών για την ανίχνευση του M. fructicola. Η εξειδίκευση των
εκκινητών της HRM ανάλυσης επαληθεύθηκε σε αντιδράσεις με DNA μυκήτων μη-στόχων. Η
ευαισθησία της μεθόδου αξιολογήθηκε με τη χρήση γνωστών συγκεντρώσεων DNA των
παθογόνων. Η ανάλυση των καμπυλών τήξης έδωσε 6 διαφορετικά προφίλ τήξης, που το καθένα
αντιστοιχούσε σε ένα από τα 6 είδη Monilinia της μελέτης. Η αντίδραση με τη χρήση των
εξειδικευμένων για τον M. fructicola εκκινητών ενίσχυσε μια περιοχή 120 ζ.β με ένα διακριτό
προφίλ τήξης που αντιστοιχούσε στην παρουσία του M. fructicola, ανεξαρτήτως της παρουσίας
άλλων ειδών του Monilinia. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα χρήσιμο μοριακό
εργαλείο για τη γρήγορη ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό 6 διαφορετικών ειδών του Monilinia με
τη χρήση ενός ζεύγους εκκινητών. Αυτή η νέα τεχνική παρέχει τη δυνατότητα της γρήγορης
ταυτοποίησης στενά συγγενικών ειδών του Monilinia, ενώ επιπλέον διαχωρίζει τον M. fructicola,
ένα παθογόνο καραντίνας για την Ε.Ε., από άλλα κοινά παθογόνα ή σαπροφυτικούς μύκητες που
αναπτύσσονται στους καρπούς των πυρηνοκάρπων.
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Identification and differentiation of Monilinia species causing brown rot of stone fruit
using high resolution melting (HRM) analysis
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Brown rot is a devastating disease of stone fruits caused by several Monilinia spp. including M.
laxa, M. fructicola, M. fructigena, M. polystroma, M. mumecola and M. yunnanensis. Among them
M. fructicola is a quarantine pathogen in Europe but has recently been detected in several European
countries. Identification of brown rot causal agents relies on morphological differences among
different species or the use of molecular methods that require fungal isolation from the infected
tissue. The objective of this study was to develop and validate an HRM method for the
identification of the Monilinia spp. complex and for the detection of M. fructicola among other
brown rot pathogens. Based on the sequence of the cytb intron from M. laxa, M. fructicola, M.
fructigena, M. mumecola, M. linhartiana and M. yunnanensis isolates, originated from Greece,
Spain, U.S.A. and China, a pair of universal primers for species identification and discrimination
and a pair of primers specific to M. fructicola were designed. The specificity of the HRM analysis
primers was verified to ensure against cross-reaction with other fungal species. The sensitivity of
the assay was evaluated using concentrations of known amounts of pathogen DNA. The melting
curve analysis using the universal primers generated six different HRM curve profiles, each one
specific for each species. Τhe HRM analysis primers specific to M. fructicola amplified a 120-bp
region with a distinct melt profile corresponding to the presence of M. fructicola regardless of the
presence of other species. HRM analysis can be a useful molecular tool for the rapid identification
and differentiation of the six Monilinia spp. using a single primer pair. This novel assay has the
potential for simultaneous identification and differentiation of the closely related Monilinia species,
as well as, differentiate M. fructicola, a quarantine pathogen for Europe from other common
pathogens or saprophytes that may occur on the diseased stone fruit.
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Η φωτοσυνθετική παραγωγή Η2 από χλωροφύκη πρωτοαναφέρθηκε το 1942 [Gaffron
and Rubin (1942)]. Ηλεκτρόνια από την φωτοσυνθετική αλυσίδα διοχετεύονται μέσω της
φερρεδοξίνης στην επαγόμενη από τις ανοξικές συνθήκες πλαστιδιακή Fe-υδρογενάση, που
καταλύει την αναγωγή των πρωτονίων σε μοριακό υδρογόνο. Η φωτοσυνθετική παραγωγή Η2
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε με τον εξαρτώμενο από το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) είτε
ανεξαρτήτως, χρησιμοποιώντας τον καταβολισμό οργανικών ενώσεων για τη διοχέτευση
ηλεκτρονίων μέσω του ενζύμου της NAD(P)H-αφυδρογενάσης.
Η έκφραση και η ενεργότητα της υδρογενάσης είναι πολύ ευαίσθητη στην παρουσία
του οξυγόνου. Στο PSII εξαρτώμενο μονοπάτι, προϊόν της φωτόλυσης του νερού είναι το
οξυγόνο το οποίο αναστέλλει την παραγωγή του Η2. Έρευνες έδειξαν ότι η παραγωγή Η2
παρατείνεται έπειτα από αφαίρεση του θείου από το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας [Melis
et al., (2000)]. Η έλλειψη του θείου απενεργοποιεί το PSII με αποτέλεσμα η φωτοσυνθετική
παραγωγή Ο2 να υποβαθμίζεται σε σχέση με την κατανάλωσή του από τη διαδικασία της
αναπνοής, οπότε και ενεργοποιείται η υδρογενάση για την παραγωγή Η2.
Για να ελεγχθεί η επίδραση του φωτός στην παραγωγή Η2 πραγματοποιήθηκαν
πειράματα όπου διαφοροποιήθηκε η ποσότητα και η ποιότητα της ακτινοβολίας. Όσο αφορά
την ποσότητα, δοκιμάστηκαν 4 διαφορετικές εντάσεις φωτισμού. Οι μετρήσεις Η2 έγιναν με
τη χρήση αέριας χρωματογραφίας (GC-TCD) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για
μια αυστηρά φωτοελεγχόμενη διαδικασία κυρίως στην περίπτωση που το θείο απουσιάζει
από το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας. Σε συνθήκες έλλειψης θείου η χαμηλή ένταση
φωτισμού αυξάνει την παραγωγή Η2 περισσότερο από 60 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη
καλλιέργεια σε απόλυτο σκοτάδι. Όσο αυξάνεται η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας τόσο
μειώνεται το επίπεδο του παραγόμενου Η2. Η επίδραση της ποιότητας της φωτεινής
ακτινοβολίας ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας ειδικά κόκκινα και μπλε φίλτρα. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι και η ποιότητα του φωτός επηρεάζει την παραγωγή του Η2 με διαφορετικό τρόπο
στους δύο χειρισμούς. Σε συνθήκες πλήρους θρεπτικού παρατηρήθηκε αύξηση του
παραγόμενου Η2 τόσο στο κόκκινο όσο και στο μπλε φως, ενώ σε συνθήκες έλλειψης θείου η
παραγωγή Η2 ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη στο κόκκινο φως από ότι στο μπλε.

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο
Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωτικού Ταμείου.
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Effect of light on photosynthetic H2 production from green algae Chlamydomonas
reinhardtii
Papazi A.1, Michoglou A.2, Nikolaki A.2, Gjindali A.1, Stefanakis D.2, Touloupakis E.2,
Tsiotis G.2, Melis A.3, Kotzabasis K.1 and Ghanotakis D.2
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Photosynthetic H2 production from microalgae was first reported in 1942 [Gaffron
and Rubin (1942)]. It is well established that electrons, which lead to ferredoxin reduction,
originate from the photosynthetic chain. Under anoxic conditions, a plastid Fe-hydrogenase
can be reduced from ferredoxin and produce H2. Two are the main metabolic paths that
contribute to this process, the PSII dependent and PSII independent pathways. In the PSII
dependent pathway, electrons originate from H2O oxidation. The independent pathway uses
the catabolism of endogenous substrates to supply with electrons the photosynthetic chain
through the NAD(P)H-dehydrogenase.
Hydrogenase expression and activity are very sensitive to the presence of O2. In the
PSII dependent pathway, O2 production from water oxidation inhibits H2 production. Sulfur
removal from the growth medium has the ability to retain the H2 production because of the
PSII deactivation [Melis et al., (2000)].
In order to investigate the effect of light on H2 production, the intensity of
illumination was varied. The experiments took place in sealed bottles and 4 different
intensities were tested. H2 production was monitored by using gas chromatography (GCTCD). The results indicated that H2 production is a strictly photo-controlled process, mostly
in the case of sulfur deprivation. Under low intensity radiation the H2 production is 60 times
larger compared to dark conditions. No matter weather sulfur was present or not, increasing
light intensity results in a decrease of hydrogen production. This is probably due to the O2
production, which leads to hydrogenase inactivation. Another parameter that was studied was
the wavelength of light. Special filters were used (blue and red) to allow only certain
wavelengths to reach the culture. The results have demonstrated that, under sulfur deprivation
conditions, H2 production was much higher under red light compared to blue light.
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Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός της οξυγαλακτικής χλωρίδας του Ελληνικού
τυριού Π.Ο.Π. Γαλοτύρι
Παραπούλη Μ.1,2, Κακούρη Α.2, Κούκκου Α-Ι.1, Χατζηλουκάς Ε.1, Σαμέλης Ι.2
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, τμήμα Γάλακτος, Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός Δήμητρα, Ιωάννινα, Ελλάδα
1
2

Το Γαλοτύρι ΠΟΠ αποτελεί το πιο γνωστό ελληνικό παραδοσιακό τυρί όξινης πήξης και
παράγεται από πρόβειο ή αιγοπρόβειο γάλα κυρίως στις περιοχές της Ηπείρου και της
Θεσσαλίας. Η παρούσα εργασία διερευνά την σύνθεση της οξυγαλακτικής χλωρίδας έτοιμων
προς κατανάλωση, εμπορικών δειγμάτων τυριών και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου
ερευνητικού έργου που στοχεύει στην ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της μικροβιακής
χλωρίδας του Γαλοτυριού που παρασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο σε μικρά τυροκομεία
της Ηπείρου και την σύγκρισή της με την χλωρίδα αντίστοιχου βιομηχανικού προϊόντος
ευρείας κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, 100 απομονώσεις (70 από παραδοσιακό και 30
από βιομηχανικό Γαλοτύρι) οξυγαλακτικών βακτηρίων χαρακτηρίστηκαν με βάση βιοχημικές
δοκιμές, ενώ 31 εξ αυτών που συνιστούν αντιπροσωπευτικά βιοχημικά προφίλ
ταξινομήθηκαν φυλογενετικά περαιτέρω με τη χρήση μοριακών τεχνικών. Διαπιστώθηκε ότι
η οξυγαλακτική χλωρίδα του βιομηχανικού Γαλοτυριού απαρτίζεται αποκλειστικά από
στελέχη του είδους Streptococcus thermophilus ενώ αντίθετα η αντίστοιχη χλωρίδα των
Γαλοτυριών παραδοσιακού τύπου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα επιθυμητή βιοποικιλότητα.
Συγκεκριμένα, απομονώθηκαν διαφορετικά στελέχη των ειδών Lactococcus lactis subsp.
lactis (28), Lactobacillus paracasei (21), Enterococcus spp. (14) καθώς και κάποια στελέχη
Leuconostoc mesenteroides (3), Leuc. lactis (2) and S. thermophilus (2). Η ομάδα των
εντεροκόκκων ήταν ιδιαίτερα ετερογενής αποτελούμενη από διαφορετικά μεταξύ τους
στελέχη τριών τουλάχιστον ειδών, E. faecium , E. faecalis και E. durans, ορισμένα εκ των
οποίων εμφανίζουν αντι-λιστεριακή δράση λόγω της παραγωγής εντεροσινών. Όπως
αποδεικνύεται η ευρεία χρήση παστεριωμένου γάλακτος σε συνδυασμό με την προσθήκη στο
γάλα θερμόφιλων εμπορικών καλλιεργειών-εκκινητών προκαλούν την άμεση και έντονη
οξίνιση των τυριών που παράγονται σε βιομηχανική κλίμακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
δραματική μείωση της βιοποικιλότητας, και συνακόλουθα των ιδιαίτερων τεχνολογικών
ιδιοτήτων γηγενών στελεχών γαλακτοβακίλλων και εντεροκόκκων που συντελούν από
κοινού με τις φυσικές ή εμπορικές μεσόφιλες καλλιέργειες λακτοκόκκων στα βελτιωμένα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και στην υψηλή προστιθέμενη διατροφική αξία του
παραδοσιακού τύπου Γαλοτύρι .
Λέξεις κλειδιά: Γαλοτύρι ΠΟΠ, οξυγαλακτική χλωρίδα, φυλογενετική ταξινόμηση
Ευχαριστίες: Το έργο εντάσσεται στη Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών &
Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, στο πλαίσιο του
ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους
(ΕΣΠΑ 2007-2014), το οποίο συντονίζεται από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, τμήμα Γάλακτος /Υπεύθυνος Παρακολούθησης Δρ
Ιωάννης Σαμέλης.
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Biochemical and Molecular Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated From
Two Different Types of Greek PDO Galotyri Cheese
Parapouli M.1,2, Kakouri A.2, Koukkou A-I.1, Hatziloukas E.1, Samelis I.2
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Galotyri is a Greek PDO acid-curd cheese traditionally produced from ewes’ or ewes’/goats’
milk in the regions of Epirus and Thessaly. This study examined the diversity of lactic acid
bacteria (LAB) in commercial cheese products as affected by their production scale. One
hundred random isolates from industrial-type (30 isolates) or artisan-type (70 isolates)
Galotyri cheeses were characterized by biochemical methods, and 31 representative strains of
the phenotypic groups formed, were then tested by molecular identification methods.
Streptococcus thermophilus occurred as a LAB monoculture in industrial-type cheeses.
Conversely, artisan-type cheeses included mainly Lactococcus lactis (28), Lactobacillus
paracasei (21), Enterococcus spp. (14) and sporadic Leuconostoc mesenteroides (3), Leuc.
lactis (2) and S. thermophilus (2) isolates. Based on key biochemical criteria and intergenic
spacer (IGS) profiles, enterococci were divided into three distinct IGS subgroups identified as
E. faecium (L-arabinose +, sorbitol -), E. faecalis (sorbitol +, L-arabinose variable) and E.
durans (L-arabinose -, sorbitol -, mannitol -, sucrose -); the former two subgroups included
several enterocin-producing strains. Based on 16S rRNA gene polymorphism analyses with
the primer pairs LacF/LacreR and CreF/LacreR, all representative L. lactis isolates tested
were identified with the subspecies lactis. Enterococcus spp. and S. thermophilus isolates
showed intra-species diversity in their sugar fermentation patterns and SDS-PAGE cellular
protein profiles. Overall, the results of this study indicate that industrial processing of
Galotyri cheese limits its LAB diversity toward a high predominance of commercial
thermophilic starter strains. On the contrary, the traditional manufacturing practices of
artisan-type Galotyri cheese, including short ripening processes, favor the evolution of a more
diversified technological microbiota to which are highly attributed the organoleptic properties
and the high nutritional value of traditional Galotyri PDO.
Keywords: Galotyri PDO, lactic acid bacteria, phylogenetic taxonomy
Acknowledgment: This research project is funded under the Project ‘Research & Technology
Development Innovation Projects’-AgroETAK, MIS 453350, in the framework of the
Operational Program ‘Human Resources Development’. It is co-funded by the European
Social Fund through the National Strategic Reference Framework (Research Funding
Program 2007-2013) coordinated by the Hellenic Agricultural Organization DEMETER
(Institute of Dairy Resaerch / Scientific supervisor: Dr Ioannis Samelis).
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Ανάπτυξη επιλεγμένων προβιοτικών στελεχών σε υποστρώματα με βάση
μακρομυκήτων

καρποφορίες
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Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

1

Είναι γνωστό ότι συγκεκριμένοι βασιδιομύκητες εμφανίζουν ανοσορρυθμιστική, αντικαρκινική
και αντιοξειδωτική δράση, ενώ πρόσφατα ερευνάται και η πιθανή πρεβιοτική δράση τους, κυρίως
λόγω της παρουσίας β-γλυκανών. Για το λόγο αυτό δοκιμάστηκε η αύξηση επιλεγμένων
προβιοτικών στελεχών σε υποστρώματα με βάση τις καρποφορίες βασιδιομυκήτων, εξετάζοντας
ταυτόχρονα την επίδραση του υποστρώματος στο οποίο έγινε η παραγωγή των καρποφοριών.
Tα στελέχη Pleurotus ostreatus ΙΚ 1123 και Ganoderma lucidum 9720 αναπτύχθηκαν σε άχυρο
σίτου ή σε πριονίδι οξιάς αντίστοιχα, αλλά και σε μίγμα αυτών των υποστρωμάτων με διφασικό
απόβλητο ελαιοτριβείου ή με κλαδέματα ελιάς. Για τις υγρές καλλιέργειες των προβιοτικών
στελεχών Lactobacillus acidophilus, L. gasseri, Bifidobacterium bifidum και B. longum,
προστέθηκε 2%v/w σκόνη των υπό μελέτη μανιταριών ως μόνη πηγή άνθρακα στα θρεπτικά
υλικά (MRS και mMRS), σε αναερόβιες συνθήκες. Έγινε καταμέτρηση των βακτηριακών
πληθυσμών στις 0, 24 και 48 ώρες. Παράλληλα, όλα τα προβιοτικά στελέχη καλλιεργήθηκαν στα
υποστρώματα MRS broth για τους λακτοβακίλλους και mMRS broth για τα στελέχη του γένους
Bifidobacterium (θετικός μάρτυρας).
Η χρήση του εμπλουτισμένου με βασιδιομύκητες υποστρώματος συνέβαλλε στην αύξηση των
υπό μελέτη λακτοβακίλλων συγκριτικά με τον θετικό μάρτυρα. Αντίθετα, η ανάπτυξη των
μπιφιδοβακτηρίων στο εμπλουτισμένο υπόστρωμα κυμάνθηκε στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τον μάρτυρα. Και στις δύο όμως παραπάνω περιπτώσεις δεν σημειώθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές. Τα υποστρώματα στα οποία είχαν καλλιεργηθεί τα μανιτάρια δεν
επηρέασαν την ανάπτυξη των βακτηρίων L. gasseri και B. bifidum, αντίθετα με ότι διαπιστώθηκε
για τα L. acidophilus και B. longum. Tα εμπλουτισμένα υποστρώματα με κλαδέματα ελιάς ή
διφασικό απόβλητο ευνόησαν την αύξηση του L. acidophilus σε σύγκριση με τα συμβατικά
υποστρώματα, χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικώς σημαντικές. Τέλος, μόνο το
εμπλουτισμένο υπόστρωμα με κλαδέματα ελιάς για το G. lucidum ευνόησε την αύξηση του B.
longum, πλησιάζοντας την τιμή του θετικού μάρτυρα.
Συμπερασματικά, εντοπίστηκε μία πιθανή πρεβιοτική δράση των επιλεγμένων καρποφοριών των
βασιδιομυκήτων λόγω της υψηλής ανάπτυξης των λακτοβακίλλων, σε αντίθεση με τα
μπιφιδοβακτήρια τα οποία δεν αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά.
Λέξεις - κλειδιά: προβιοτικά, Pleurotus, Ganoderma
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Growth of selected probiotic strains on substrates based on medicinal mushrooms
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It has long been recognized that certain basidiomycetes exhibit antitumor, immunomodulating
and antioxidant properties while their potential prebiotic capacity has recently been investigated
mainly due to their β-glucans content. Therefore, we investigated the growth of selected probiotic
strains on media based on mushrooms originating from different cultivation substrates.
Pleurotus ostreatus ΙΚ 1123 and Ganoderma lucidum were cultivated on wheat straw and beech
sawdust respectively, as well as on the same substrates enriched with two-phase olive mill waste
or olive pruning residues. The probiotic strains Lactobacillus acidophilus, L. gasseri,
Bifidobacterium bifidum and B. longum, were grown on glucose free MRS broth, supplemented
with 2% v/w mushroom powder, under anaerobic conditions. Bacterial growth was measured at 0,
24 and 48 hours. The same probiotics were also cultivated in MRS (lactobacilli) and mMRS broth
(bifidobacteria).
The addition of mushrooms in the bacterial substrate had a positive effect on the lactobacilli
growth compared to the positive control. On the contrary, the mushrooms did not promote the
growth of bifidobacteria, but in both cases no statistically significant differences were obtained.
Enrichment of mushroom cultivation substrates with either two-phase olive mill waste or olive
pruning residues did not induce the growth of L. gasseri and B. bifidum. However, the growth of
L. acidophilus was enhanced by mushrooms originated from these enriched cultivation substrates
with olive mill waste and olive pruning, without significant differences versus the control
substrates used. Finally, only the enriched substrate with olive pruning promoted the growth of B.
longum almost as much as the positive control.
In conclusion, a potential prebiotic activity of mushrooms derived from two selected strains of
basidiomycetes was assessed since lactobacilli demonstrated higher growth.
Key words: probiotic, Pleurotus, Ganoderma
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Χρήζε ζηελέτοσς Lactobacillus plantarum με προβιοηικό δσναμικό για ηε δύμωζε
παραδοζιακών αλλανηικών
Πασλή, Φ., Χωριανόποσλος Ν., Αργύρε Α. και Τάζζοσ Χ.
Δλλενικός Γεωργικός Οργανιζμός ΓΗΜΗΣΡΑ, Ινζηιηούηο Σετνολογίας Αγροηικών Προϊόνηων,
οθ. Βενιδέλοσ 1, 14123 Λσκόβρσζε, Αηηική, Δλλάδα
Σα πξνβηνηηθά πξντόληα απαζρνινύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ σο πξντόληα
πνπ πξνσζνύλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε
ελόο επηιεγκέλνπ ζηειέρνπο Lactobacillus plantarum T-571 κε πξνβηνηηθό δπλακηθό, σο
πξόζζεηε θαιιηέξγεηα θαηά ηε δύκσζε αιιαληηθώλ. Σν ζηέιερνο κε ην νπνίν έγηλε ν
εκβνιηαζκόο ήηαλ ζε πιεζπζκό 108 cfu/g, ελώ σο κάξηπξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιαληηθά
δπκώζεσο πνπ πεξηείραλ κόλν ηηο εθθηλεηήξηεο θαιιηέξγεηεο ησλ Pediococcus pentosaceus
θαη Staphylococcus carnosus. Η δύκσζε θαη σξίκαλζε ησλ αιιαληηθώλ έγηλε ζε ειεγρόκελεο
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ελώ θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο απνζεθεύζεθαλ
ζηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ 4 θαη 12˚C. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
εκπνξηθνύ ρξόλνπ δσήο ησλ πξνηόλησλ πξαγκαηνπνηνύληαλ κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο
θαζώο θαη κέηξεζε pH θαη ελεξγόηεηαο λεξνύ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνύληαλ
νξγαλνιεπηηθή αμηνιόγεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξώκαηνο, ηεο γεύζεο θαη ηεο εκθάληζεο
ησλ αιιαληηθώλ ζε ζύγθξηζε κε ην κάξηπξα. Η παξνπζία ηνπ πξνβηνηηθνύ ζηειέρνπο
επηβεβαησλόηαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε ηερληθή ηεο Pulsed Field Gel Electrophoresis. Σν
ζηέιερνο κε ην νπνίν έγηλε ν εκβνιηαζκόο επηβίσζε ζε επηζπκεηνύο πιεζπζκνύο άλσ ηνπ
επηπέδνπ ησλ 106 cfu/g έσο ην ηέινο ηεο ζπληήξεζεο. Οξγαλνιεπηηθά, ηα εκβνιηαζκέλα κε
ην Lb. plantarum αιιαληηθά, εθηηκήζεθαλ ζεηηθά γεγνλόο πνπ ελζαξξύλεη ηε κεηέπεηηα
αμηνπνίεζε ηνπ ζηειέρνπο απηνύ από ηε βηνκεραλία. πλνςίδνληαο, παξόιν πνπ ρξεηάδεηαη
πεξαηηέξσ έξεπλα κε θιηληθέο δνθηκέο ησλ πξντόλησλ, ν ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο
επηηεύρζεθε, κε ηε παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο αιιαληηθώλ πνπ πεξηέρνπλ νμπγαιαθηηθά
βαθηήξηα κε πξνβηνηηθό δπλακηθό.
Εσταριζηίες: Σν παξόλ εξεπλεηηθό πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηε από ηε Δξάζε Εζληθήο
Εκβέιεηαο «ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2011», πκπξάμεηο Παξαγσγηθώλ θαη Εξεπλεηηθώλ Φνξέσλ ζε
Εζηηαζκέλνπο Εξεπλεηηθνύο θαη Σερλνινγηθνύο Σνκείο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηα (ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑ 2007
2013,
www.antagonistikotita.gr, 801 11 36 300), ην νπνίν ζπλρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ) ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) θαη από εζληθνύο
πόξνπο.
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Use of a Lactobacillus plantarum strain with probiotic potential for the fermentation of
traditional sausages
Pavli F., Chorianopoulos N., Argyri A. and Tassou C.
Hellenic Agricultural Organisation “DEMETER”, Institute of Technology of Agricultural
Products, Sof. Venizelou 1, 14123 Lycovrissi, Attiki, Greece
Probiotic foods receive market interest as health-promoting, functional foods. Probiotic
bacteria, defined as “living micro-organisms, which upon ingestion in certain numbers, exert
health benefits beyond inherent basic nutrition”. The aim of the present study was to evaluate
the performance of a Lactobacillus plantarum strain with probiotic potential as co-starter
culture in sausage fermentation and its ability to give a final product with desirable sensory
characteristics. Sausages were inoculated with Pediococcus pentosaceus and Staphylococcus
carnosus without (control case) or with Lb. plantarum and incubated in appropriate
conditions for ripening and fermentation. Fermented samples were stored at 4 and 12˚C until
the end of shelf life of product. Microbiological analysis was performed in parallel with pH
and aw measurements as well as with sensory analysis of the product. The presence of the
potential probiotic strain was determined using Pulsed Field Gel Electrophoresis. During
storage, the population levels of Lactic Acid Bacteria were slightly elevated on probiotic
samples compared to the control ones, whereas they were found to be above 6 log cfu/ml for
all cases until the end of shelf life. The physicochemical properties and the sensory
characteristics of the potential probiotic product were similar to those of the control.
According to PFGE the Lb. plantarum strain T-571 was recovered in high percentages during
the products shelf life at both temperatures. Although further research is required, the scope
of this study has been achieved, producing high-quality fermented sausage with a potential
probiotic strain. Subsequently, in vivo trials and clinical studies should be performed before
such a product can be marketed, in order to verify any potential health benefits claimed.
Acknowledgment: This work has been co-financed by the European Regional Development
Fund (ERDF) of the EU and by National Resources under the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN II), Action "COOPERATION 2011", Project
"ProbioDairyMeat".
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Λέξειρ κλειδιά: Μηθξνβηαθή πνηθηιόηεηα, Ληκλνζάιαζζεο, Ππξναιιεινύρηζε, Αιγόξηζκνο
SEQenv
Σςνδςαζμόρ παπαδοζιακών αναλύζεων βιοποικιλόηηηαρ με ππωηόηςποςρ αλγόπιθμοςρ
πος εξάγοςν πεπιβαλλονηικέρ πληποθοπίερ από μικποβιακέρ αλληλοςσίερ
Παπινύδε Χ.1,2,3, Ούιαο Α.1, Βαζηιεηάδνπ Κ.1,4, Αξβαληηίδεο Χ.1
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Θαλαζζίων Ερεσνών, Κρήηη
2
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιζηήμιο Γάνδης, Βέλγιο
3
Τμήμα Μικροβιακής Οικοθσζιολογίας, Πανεπιζηήμιο Βρέμης, Γερμανία
4
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιζηήμιο Παηρών
Οη ιηκλνζάιαζζεο είλαη γεληθά εκπινπηηζκέλα ελδηαηηήκαηα κε πνιύ αζηαζείο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπο από ηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη ηνπ
κηθξνύ βάζνπο ηνπο. Οη ζπρλέο κεηαβνιέο ηωλ αβηνηηθώλ παξακέηξωλ πξνθαινύλ
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αθζνλία θαη ηε δηαλνκή ηωλ νξγαληζκώλ˙ ε ζπζρέηηζε απηή έρεη
κειεηεζεί αξθεηά όζνλ αθνξά ηνπο καθξνπαληδηθνύο νξγαληζκνύο, αιιά όρη επαξθώο γηα
ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηωλ ιηκλνζαιαζζώλ.
Τα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ππξναιιεινύρηζεο γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο κηθξνβηαθήο πνηθηιόηεηαο δηαθόξωλ ελδηαηηεκάηωλ. Η ζπλερήο κείωζε ηνπ
θόζηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε απνδνηηθόηεηα ηωλ ηερλνινγηώλ αιιεινύρηζεο
λέαο γεληάο, έρνπλ ωο απνηέιεζκα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αύμεζε ηωλ εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάηωλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιεινύρηζε. Καηά ζπλέπεηα, έρεη παξαηεξεζεί θαη κία
επαθόινπζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ αιιεινπρηώλ πνπ έρνπλ ζπζζωξεπηεί ζηηο ζρεηηθέο
βάζεηο δεδνκέλωλ. Ωζηόζν, παξόιε ηελ επξεία δηαζεζηκόηεηα αιιεινπρηώλ γηα
κηθξννξγαληζκνύο, ιίγα είλαη γλωζηά γηα ηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα
ζηα νηθνζπζηήκαηα ππό κειέηε, εηδηθόηεξα επεηδή νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο κπνξνύλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ κόλν ωο «κε θαιιηεξγεκέλνη».
Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ν ζπλδπαζκόο ελόο λένπ αιγνξίζκνπ, ηνπ SEQenv,
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζήκαλζε ηωλ αιιεινπρηώλ κε πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ
απαληώληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κε παξαδνζηαθέο αλαιύζεηο δεδνκέλωλ
βηνπνηθηιόηεηαο.
Γηα ην ζθνπό απηό, ζπιιέρζεθαλ δείγκαηα ηδήκαηνο από πέληε ιηκλνζάιαζζεο ηνπ
Ακβξαθηθνύ θόιπνπ (Ιόλην Πέιαγνο). Αθνινύζεζε ε εμαγωγή κηθξνβηαθνύ γελεηηθνύ πιηθνύ
από ην αλώηεξν ζηξώκα ηνπ ηδήκαηνο, από ην νπνίν, κε αιιεινύρηζε λέαο γεληάο (454 GS
FLX Titanium Series, Roche), εθηηκήζεθε ε αθζνλία θαη ε πνηθηιόηεηα ηωλ πξνθαξπωηώλ,
βάζεη ηεο πεξηνρήο V5-V6 ηνπ γνληδίνπ 16S rRNA.
Πεξηζζόηεξεο από 180.000 αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ από όια ηα δείγκαηα ηδήκαηνο.
Πξωηαξρηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ππάξρεη έλα δηαθξηηό ρωξηθό πξόηππν θαηαλνκήο
ηεο κηθξνβηαθήο πνηθηιόηεηαο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηωλ ιηκλνζαιαζζώλ ηνπ Ακβξαθηθνύ
θόιπνπ. Αθόκα, θαίλεηαη πωο ε θνηλόηεηα θάζε ιηκλνζάιαζζαο έρεη ζεκαλζεί κε
δηαθνξεηηθνύο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηελ αθζνλίαο ηνπο,
γεγνλόο πνπ ελδερνκέλωο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ηωλ θνηλνηήηωλ απηώλ.
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Combination of classic biodiversity analyses with novel algorithms which extract
environmental information from microbial sequences
Pavloudi C.1,2,3, Oulas A.1, Vasileiadou K. 1,4, Arvanitidis C.1
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3
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Lagoons are enriched habitats, with unstable environmental conditions caused by their
constraint from the sea and their shallowness. Τhe frequent fluctuations of the abiotic
parameters cause severe changes in the abundance and distribution of organisms; while this
relationship has been studied for macrofaunal organisms, only little is known about the
lagoonal microbial diversity.
Pyrosequencing has quite commonly been used over the past few years for the assessment
of the microbial diversity in various habitats. The continuous drop in the associated costs
combined with the increased efficiency of the latest high-throughput sequencing technologies
has resulted in an unprecedented growth in sequencing projects; thus, a subsequent increase in
the number of sequences accumulated in the relevant databases. However, despite the vast
availability of sequence data for microorganisms, little is known on the ecological features
and processes prevailing on the ecosystems they have been found, especially since most of
them can only be characterized as “uncultured”.
The aim of the present study was to combine the novel pipeline, SEQenv, used to annotate
sequences with environment descriptive terms occurring in the relevant literature, with classic
biodiversity analyses.
For this purpose, sediment samples were collected from five lagoons, located in
Amvrakikos Gulf (Ionian Sea, Western Greece). DNA was extracted from the sediment upper
layer and was further processed through deep sequencing of the V5-V6 region of the 16S
rRNA gene (454 GS FLX Titanium Series, Roche).
More than 180,000 sequenced reads were retrieved from the all the sediment samples.
Preliminary results show that there is a clear spatial diversity pattern of the microorganisms
found in the lagoonal complex of the Amvrakikos Gulf. In addition, each lagoonal community
is annotated with different environmental descriptive terms, at least as their abundance is
concerned, which may indicate that the communities have indeed, to some extent, different
sources of origin.
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Απομόνωση βακτηριακών κοινοτήτων που αποδομούν το μυκητοκτόνο thiabendazole
και ταυτοποίηση του ρόλου των μελών τους μέσω SIP-DGGE και q-PCR
Perruchon C., 1 Παντολέων A.,1Χατζηνώτας A.,2 Βασιλειάδης Σ.,3 Καρπούζας Δ. Γ.1.
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Λέξεις κλειδιά: thiabendazole, συσκευαστήρια φρούτων, υγρά απόβλητα, βιοαποδόμηση
γεωργικών φαρμάκων, Sphignomonas sp.
Το μυκητοκτόνο thiabendazole (TBZ) χρησιμοποιείται ευρέως κατά τη μετασυλλεκτική
μεταχείριση αγροτικών προϊόντων όπως φρούτα, πατάτες και μανιτάρια. Οι υψηλές
συγκεντρώσεις εφαρμογής του οδηγούν στη συσσώρευση τοξικών συγκεντρώσεων του TBZ
στα υγρά απόβλητα, που χρήζουν αποτοξικοποίησης πριν την τελική διάθεση τους στο
περιβάλλον. Δεδομένης της απουσίας οικονομικών και αποτελεσματικών μεθόδων
διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, η αποτοξικοποίηση τους σε βιολογικά
συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων που θα εμβολιαστούν με εξειδικευμένα αποδομητικά
βακτήρια αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η απομόνωση
βακτηριών που αποδομούν το TBZ και η εκτίμηση της πιθανής μελλοντικής εφαρμογής τους
σε στρατηγικές βιοαποδόμησης και βιοαποκατάστασης. Εμπλουτισμένες καλλιέργειες
οδήγησαν στην απομονωση δύο βακτηριακών κοινοτήτων που αποδομούσαν ταχύτατα έως
και 750 mg L-1 ΤΒΖ, αλλά και ως 500 mg kg-1 στο έδαφος όταν εφαρμόστηκαν ως εμβόλια. Η
σύνθεση των δύο βακτηριακών κοινοτήτων που απομονώθηκαν σταθεροποιήθηκε ύστερα
από παρατεταμένη ανακαλλιέργειες και αποτελούνταν κυρίως από α- (Bosea, Shinella,
Oligotropha, Sphingomonas), β- (Methylobacillus, Methilibium), and γ-πρωτεοβακτήρια
(Pseudomonas). Συνεχή επιλογή και καλλιέργεια υπό την παρουσία διαφορετικών ουσιών
(πχ. υποψήφια προϊόντα μεταβολισμού) και αντιβιοτικών οδήγησαν σε απλούστερες
βακτηριακές κοινότητες αποτελούμενες πλέον από 3-4 βακτήρια. RNA-DGGE, q-PCR με
εξειδικευμένους ως προς το βακτηριακό γένος εκκινητές και Stable Isotope Probing-DGGE ή
και TRFLP έδειξαν ένα βακτήριο του γένους Sphingomonas (φυλογενετικά συγγενές με S.
wittichii) ήταν υπεύθυνο για την αποδόμηση του TBZ. Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη πρώτη
αναφορά για απομόνωση μικροοργανισμών ικανών να αποδομούν το ιδιαίτερα
υπολειμματικό (DT50 στο έδαφος> 1 χρόνο) και τοξικό μυκητοκτόνο TBZ. Πειράματα σε
εξέλιξη στοχεύουν στην απομόνωση σε καθαρή καλλιέργεια του Sphingomonas διαμέσου
επιλογής σε gellan. Παράλληλα μεταγονιδιωματική, μεταπρωτεομική ανάλυση και RNAseq
βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανίχνευση γονιδίων/ενζύμων που συμμετέχουν στην αποδόμηση
του TBZ.
Η C. Perruchon ήταν υπότροφος του I.K.Y. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του
προγράμματος ISOPED που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανταλλαγής IKY DAAD και
του ερευνητικού προγράμματος “BIOREMEDIATOMICS” που υλοποιείται μέσω της δράσης
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους
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Isolation of bacterial consortia degrading the fungicide thiabendazole and identification
of the role of their members via SIP-DGGE and q-PCR analysis
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Thiabendazole (TBZ) is widely used as a postharvest fungicide on various agricultural
products including fruits, potatoes, and mushrooms. Its high application rates result in
accumulation of toxic concentrations of TBZ in wastewater, which should be treated before
their final environmental discharge. In the absence of cheap methods for the treatment of
those effluents, biological treatment systems using tailored-made microbial inocula with
specific catabolic activities comprise an appealing solution. We aimed to isolate such TBZdegrading bacteria and evaluate their potential for future implementation in bioremediation
and biodepuration applications. Enrichment cultures from a TBZ-contaminated soil resulted
in the isolation of two bacterial consortia able to rapidly degrade up to 750 mg L-1 of TBZ in
liquid cultures, and spillage level concentrations of TBZ when inoculated in a soil containing
aged residues of TBZ (500 mg kg -1). The composition of the two consortia was stabilized
upon prolonged enrichment and was very similar with the major members belonging to α(Bosea, Shinella, Oligotropha, Sphingomonas), β- (Methylobacillus, Methilibium), and γproteobacteria (Pseudomonas). Continuous selection in the presence of different compounds
and antibiotics resulted in simpler consortia composed of 3-4 members. RNA-DGGE, q-PCR
with genus-specific primers for 16S rRNA and Stable Isotope Probing - TRFLP and DGGE
analysis revealed that the main bacterium responsible for the degradation of TBZ was a
Sphingomonas sp. (phylogenetically closer to S. wittichii). This is the first report for the
isolation of microorganisms able to degrade the persistent fungicide TBZ (DT 50soil > 1 y).
Experiments are on-going for the purification of the Sphingomonas bacterium on gellan
plates. Metagenomic, metaproteomics and RNAseq experiments are on-going to identify the
enzymes responsible for the degradation of TBZ
C. Perruchon was financially supported by the Greek Scholarship Foundation (I.K.Y.). This
work is a part of the projects ISOPED funded by the IKY-DAAD exchange program and
“BIOREMEDIATO-OMICS” which is implemented under the "ARISTEIA" Action of the
"OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG LEARNING" and is cofunded by the European Social Fund (ESF) and National Resources.
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Πρωτεογενομική ανάλυση ενός στελέχους Sphingomonas haloaromaticamans ικανού να
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φρούτων,

υγρά

απόβλητα,

Το μυκητοκτόνο οrtho-phenylphenol (OPP) χρησιμοποιείται μετασυλλεκτικά στα
συσκευαστήρια φρούτων για την προστασία τους κατά την αποθήκευση. Από την εφαρμογή
του παράγονται μεγάλοι όγκοι υγρών αποβλήτων που σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει
να αποτοξικοποιούνται in situ. Παρόλα αυτά σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές
και αποτελεσματικές μέθοδοι για την επεξεργασία των συγκεκριμένων αποβλήτων γεγονός
που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μακροπρόθεσμος στόχος της
παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος βιοφίλτρων που θα εμβολιάζεται με
εξειδικευμένους αποδομητικούς μικροοργανισμούς για την αποτοξικοποίηση των παραπάνω
υγρών αποβλήτων. Στο πλαίσια αυτού του ευρύτερου στόχου, απομονώσαμε ένα στέλεχος
Sphingomonas haloaromaticamans από έδαφος επιβαρυμένο με ΟΡΡ που αποδομεί υψηλές
συγκεντρώσεις OPP (150 mg/l) και το χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας. Η αποδόμηση του
OPP πραγματοποιείται διαμέσου αρχικής υδροξυλίωσης προς 2,3-dihydroxybiphenyl το
οποίο και μετατράπηκε ταχύτατα σε βενζοϊκό οξύ και κατεχόλη που τελικά αποδομήθηκαν
πλήρως. Γονιδιωματική ανάλυση και συναρμολόγηση του γονιδιώματος έδειξε την παρουσία
τριών καταβολικών οπερονίων: ενός bph που αποτελείται από γονίδια που συμμετέχουν στην
αρχική μετατροπή του OPP σε βενζοϊκό οξύ και δύο ben/cat που ελέγχουν τη μετατροπή του
βενζοϊκού οξέος στα ενδιάμεσα παράγωγα του κύκλου Krebs μέσω του ortho-μονοπατιού.
Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο στέλεχος απαιτεί την εξωτερική παροχή
αμινοξέων (casamino acids) ή την παρουσία ενός δεύτερου βακτηρίου προκειμένου να
διατηρήσει την αποδομητική του ικανότητα καταδεικνύοντας την αδυναμία του να συνθέσει
συγκεκριμένα αμινοξέα. In silico ανάλυση των βιοσυνθετικών μονοπατιών των αμινοξέων
στο συναρμολογημένο γονιδιώμα έδειξε ότι το βακτήριο δεν είχε την ικανότητα βιοσύνθεσης
μεθειονίνης, τυροσίνης, φαινυλαλανίνης, λυσίνης και ισολευκίνης. Ακόλουθες μελέτες
έδειξαν ότι το βακτήριο χρειαζόταν εξωγενώς μόνο μεθειονίνη ια να διατηρεί την
αποδομητική του ικανότητα. Πρωτεομική ανάλυση και RT-qPCR βρίσκονται σε εξέλιξη για
να επιβεβαιώσουν το ρόλο των παραπάνω γονιδίων στο μεταβολισμό του ΟΡΡ.
Η C. Perruchon ήταν υπότροφος του I.K.Y. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού
προγράμματος “BIOREMEDIATOMICS” που υλοποιείται μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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A proteogenomic analysis of a Sphingomonas haloaromaticamans strain able to degrade
the fungicide ortho-phenylphenol used in fruit-packaging industry
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Ortho-phenyl-phenol (OPP) is widely used in the post-harvest treatment of fruits to control
fungal infestations during storage. Its application results in the production of large wastewater
volumes which according to legislation should be treated in situ. Despite that, no methods for
their detoxification are in place at the moment, leading to potential risks for environmental
contamination. In the long-term we aim to develop biofiltration systems inoculated with
tailored-made inocula for the detoxification of those wastewaters. Within this frame a
Sphingomonas haloaromaticamans strain was isolated from an OPP-contaminated soil. The
bacterium was able to degrade up to 150 mg/l OPP and to use it as energy source for growth
During degradation of OPP, 2,3-dihydroxybiphenyl (transient), benzoic acid and catechol
(transient) were formed and rapidly degraded suggesting a possible complete mineralization
of the pesticide by the bacterium. Genome analysis showed the presence of three main
catabolic operons: a bph operon composed of genes with a putative role in the initial
transformation of OPP to benzoate (upper pathway) and two ben/cat operons which control
the conversion of benzoate to Krebs cycle intermediates via the ortho- pathway (lower
pathway). S. haloaromaticamans required external supply of casamino acids or the presence
of a companion bacterium to maintain its degrading capacity suggesting a deficiency to
synthesize certain essential amino acids. In silico analysis of the biosynthetic pathways of
amino acids based on the assembled genome indicated the inability to synthesize methionine,
tyrosine, phenylalanine, lysine and isoleucine. Feeding studies with S. haloaromaticamans in
liquid cultures revealed that the strain was in need only of methionine to maintain its
degradation capacity. Proteomic analysis and RT-q-PCR expression tests are currently running
to verify the functional role of the identified catabolic genes.
C. Perruchon was financially supported by the Greek Scholarship Foundation (I.K.Y.). This
work is part of the project “BIOREMEDIATO-OMICS” which is implemented under the
"ARISTEIA" Action of the "OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG
LEARNING" and is co-funded by the European Social Fund (ESF) and National Resources.
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Απομόνωση και πρωτεογενομική ανάλυση ενός στελέχους Pseudomonas putida που
αποδομεί το αντιοξειδωτικό diphenylamine
Perruchon C.1, Ρουσίδου K.1 Παπαδοπούλου E.Σ.1, Μπατιάνης X.1, Ζουμπορλής Σ.1,
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Το αντιοξειδωτικό diphenylamine (DPA) χρησιμοποιείται ευρέως στα συσκευαστήρια
φρούτων για την προστασία τους από την εμφάνιση της καστανόχρωσης της επιδερμίδας.
Από το 2009 και έπειτα, η έγκριση χρήσης του DPA στην ΕΕ, δεν ανανεώθηκε εξαιτίας του
πιθανού σχηματισμού επικίνδυνων για την υγεία του καταναλωτή προϊόντων μεταβολισμού
κατά την αποθήκευση των φρούτων. Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας εναλλακτικών
αντιοξειδωτικών ουσιών ανάλογης αποτελεσματικότητας, χορηγήθηκε κατά παρέκκλιση
έγκριση της χρήσης του DPA σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Η μέθοδος εφαρμογής του DPA
οδηγεί στην παραγωγή μεγάλου όγκου υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με υψηλές
συγκεντρώσεις DPA και τα οποία χρήζουν αποτοξικοποιήσης πριν την τελική διάθεσή τους
στο περιβάλλον. Δεδομένης της απουσίας ενός αποτελεσματικού και οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν
η απομόνωση βακτηρίων ικανών να διασπούν το DPA με απώτερο σκοπό την μελλοντική
τους χρήση σε βιολογικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εμπλουτισμένες
καλλιέργειες οδήγησαν στην απομόνωση ενός στελέχους Pseudomonas putida ικανό να
αποδομεί ταχύτατα ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις DPA σε υγρή καλλιέργεια (2000 mg L-1)
και σε έδαφος τεχνητά επιβαρυμένο με DPA (1000 mg kg-1) και να το χρησιμοποιεί ως
μοναδική πηγή C και N. Το απομονωθέν στέλεχος μεταβολίζει το DPA μέσω του
σχηματισμού ανιλίνης και κατεχόλης τα οποία και μεταβολίζονται περαιτέρω. Γονιδιωματική
ανάλυση του βακτηρίου έδειξε την ύπαρξη τεσσάρων καταβολικών οπερονίων: ενός bph που
εμπλέκεται πιθανότατα στη μετατροπή του DPA σε κατεχόλη και ανιλίνη, ενός tdn που
εμπλέκεται στην μετατροπή της ανιλίνης σε κατεχόλη και δύο ben/cat οπερονίων που
ελέγχουν την μετατροπή της κατεχόλης μέσω του όρθο-μονοπατιού. Πρωτεομική ανάλυση
που βρίσκεται σε εξέλιξη και RT-qPCR αναμένεται να επιβεβαιώσουν το λειτουργικό ρόλο
των γονιδίων στα παραπάνω οπερόνια στο μεταβολισμό του DPA
Η C. Perruchon ήταν υπότροφος του I.K.Y. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού
προγράμματος “BIOREMEDIATOMICS” που υλοποιείται μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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The antioxidant diphenylamine (DPA) is worldwide used by the fruit-packaging industry at
post-harvest level on apples and pears to control the physiological disorder called scald. From
2009, because of the identification of unacceptable risks for the consumers, DPA is no more
authorized in the EU. However, due to the lack of equally effective alternatives, exemption
authorization has been granted in the previous years in different European countries. The
drenching application of DPA results in the formation of large wastewater volumes containing
high concentration levels of DPA which should be treated before their release into the
environment. Because of the current lack of effective methods for the detoxification of such
wastewater, our aim was to isolate DPA-degrading bacteria for the future development of
biofiltration systems to efficiently treat the wastewater produced by the fruit packaging plants.
Enrichment cultures from a DPA-contaminated soil resulted in the isolation of a
Pseudomonas putida strain, which was able to rapidly degrade and utilize DPA as the sole C
and N source in a wide range of pH (4.5-9) and temperatures (15-37 oC). The isolated strain
degraded spillage-level concentrations of DPA in liquid culture (2000 mg L -1) and in
artificially contaminated soil (1000 mg kg-1) and metabolized DPA via the formation of
aniline and catechol which were further transformed. Genome analysis revealed four main
catabolic operons: a bph operon probably involved in DPA transformation to catechol and
aniline; a tdn operon involved in the transformation of aniline to catechol and two ben/cat
operons which control the further transformation of catechol via the ortho-cleavage pathway.
On-going RT-q-PCR expression tests and proteomic analysis will verify the functional role of
the identified catabolic genes in DPA degradation.
C. Perruchon was financially supported by the Greek Scholarship Foundation (I.K.Y.). This
work is part of the project “BIOREMEDIATO-OMICS” which is implemented under the
"ARISTEIA" Action of the "OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG
LEARNING" and is co-funded by the European Social Fund (ESF) and National Resources.
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Η ποικιλότητα των εκτομυκορριζικών μυκθτων που ςυμβιώνουν με φυτά του γένουσ
Cistus ςτα νηςιά του Αιγαίου
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Τα φυτά του γζνουσ Cistus L. αναπτφςςουν ςυμβιωτικζσ ςχζςεισ με πλικοσ μυκιτων, που
ςυμπεριλαμβάνουν και πολλοφσ βαςιδιομυκιτεσ (phylum Basidiomycota), οι οποίοι είναι
γνωςτοί και ωσ εκτομυκόρριηεσ (ectomycorrhizae, ECM). Σφμφωνα με βιβλιογραφικζσ
πθγζσ, 230 είδθ μυκιτων κεωρείται ότι δθμιουργοφν ECM με κάμνουσ του γζνουσ Cistus,
ενϊ περιςςότερα από 40 αναγνωρίηονται ωσ αποκλειςτικϊσ «κιςτόφιλα». Μζχρι
πρόςφατα, θ ποικιλότθτα αυτισ τθσ κατθγορίασ μικροοργανιςμϊν ςτθν Ελλάδα παρζμενε
ςχετικά άγνωςτθ. Μακροχρόνιεσ ζρευνεσ κι εκτεταμζνθ ςυλλογι βαςιδιομάτων από
διάφορα νθςιά του Αιγαίου (π.χ. Άνδροσ, Ικαρία, Κριτθ, Λζςβοσ, Νάξοσ) αποκάλυψαν τθν
ευρεία εξάπλωςθ τζτοιων εκτομυκορριηικϊν μυκιτων ςε καμνϊδεισ εκτάςεισ και ςε άλλα
τυπικά Μεςογειακά οικοςυςτιματα ςτα οποία κυριαρχοφν κάμνοι Cistus creticus ι/και C.
salviifolius τόςο ςε παρακαλάςςιεσ όςο και ςε ορεινζσ περιοχζσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ
ζρευνασ ταυτοποιικθκαν 34 είδθ εκτομυκορριηικϊν βαςιδιομυκιτων, τα οποία ςχετίηονται
με κάμνουσ Cistus˙ εννζα από αυτά κεωροφνται ωσ αποκλειςτικοί ςυμβιωτζσ των εν λόγω
φυτϊν και ανικουν ςτα γζνθ Amanita, Cortinarius, Hebeloma, Lactarius, Leccinellum και
Russsula. Ωσ αποτζλεςμα των πλζον πρόςφατων δειγματολθψιϊν και μελετϊν, ζξι είδθ
(αποκλειςτικά ι προαιρετικά) κιςτόφιλων εκτομυκορριηικϊν βαςιδιομυκιτων
καταγράφθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα: Amanita cistetorum, Cortinarius
coeruleopallescens, Hebeloma erumpens, Russula cistoadelpha και R. monspeliensis από τθν
Ικαρία, και Hygrophorus pseudodiscoideus από τθ Λζςβο. Αρκετζσ ακόμθ ςυλλογζσ
αναγνωρίςτθκαν ςε επίπεδο γζνουσ, π.χ. Cortinarius και Inocybe (Cortinariaceae)˙ οι
περιςςότερεσ από αυτζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ταξινομικό ενδιαφζρον και μελετϊνται
πλζον τόςο με μορφολογικζσ όςο και με μοριακζσ προςεγγίςεισ. Συμπεραςματικά, ο
αρικμόσ των κιςτόφιλων εκτομυκορριηικϊν μακρομυκιτων που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα
αναμζνεται να αυξθκεί περαιτζρω, δεδομζνου ότι θ ποικιλότθτά τουσ ςτθν ανατολικι
Μεςόγειο παραμζνει ακόμθ ςε μεγάλο βακμό ανεξερεφνθτθ.

Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: "Συμβολι των Μυκορριηϊν ςτθν
Αειφορικότθτα Οριακϊν Μεςογειακϊν Οικοςυςτθμάτων – Ανάπτυξθ Μυκορριηικϊν
Εμβολίων" (ΘΑΛΗΣ – ΓΠΑ – MIS380233).
Λζξεισ κλειδιά: εκτομυκόρριηεσ, μανιτάρια, νθςιά Μεςογείου, βιοποικιλότθτα μυκιτων
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Diversity of ectomycorrhizal fungi associated with plants of the genus Cistus in Aegean
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Plants of the genus Cistus L. develop symbiotic associations with numerous fungi of the
phylum Basidiomycota, which are also known as ectomycorrhizae (ECM). Based on literature
data, ca. 230 ECM fungi are considered to be potentially associated with Cistus shrubs, while
more than 40 are recognized as exclusively cistophilous. The diversity of this particular group
of microorganisms was largely unknown in Greece until recently. Long term field studies in
various islands of Aegean (e.g. Andros, Crete, Ikaria, Naxos, Lesvos) revealed the wide
distribution of ECM macrofungi in insular scrublands and in other Mediterranean plant
communities dominated by Cistus creticus and/or C. salviifolius, and extending from coastal
to mountainous habitats. In the frame of this work, 34 species of ECM macrofungi were
identified as potentially Cistus mycobionts; among them nine species or subspecies are
considered to be Cistus specific and belong to the genera Amanita, Cortinarius, Hebeloma,
Lactarius, Leccinellum and Russsula. As a result of these recent findings, six (primarily or
exclusively) cistophilous species are reported for the first time in Greece: Amanita
cistetorum, Cortinarius coeruleopallescens, Hebeloma erumpens, Russula cistoadelpha and R.
monspeliensis from Ikaria, and Hygrophorus pseudodiscoideus from Lesvos. Several other
collections were identified to genus level, i.e. Cortinarius and Inocybe (Cortinariaceae); most
of them are of particular taxonomic interest and are currently under examination by both
morphological and molecular approaches. Therefore, the number of cistophilous ECM
macrofungi occurring in Greece is expected to further increase since their diversity in the
eastern part of the Mediterranean basin remains largely under investigated.
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Ξυλοςηπτικοί μακρομφκητεσ ςε βιοτόπουσ Quercus ilex τησ Ελλάδασ
Πολέμης, Η.1, Δήμου, Δ.Μ.1,2 και Ζερβάκης, Γ.Ι.1*
1

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών, Εργαςτήριο Γενικήσ και Γεωργικήσ Μικροβιολογίασ, Ιερά
Οδόσ 75, 11855 Αθήνα (*e mail: zervakis@aua.gr)
2
Κορυτςάσ 10, 15343 Αγία Παραςκευή

Τα δάςη τησ αείφυλλησ δρυόσ Quercus ilex (αριά) καταλαμβάνουν μια μοναδική θζςη ςτη
βιόςφαιρα, καθϊσ απαντοφν μόνο ςτην ευρφτερη περιοχή τησ Μεςογείου. Η μελζτη τησ
μυκητιακήσ ποικιλότητασ ςτην Ιβηρική Χερςόνηςο, ςτην Γαλλία και ςτην Ιταλία φανζρωςαν την
φπαρξη ενόσ μεγάλου αριθμοφ ξυλοςηπτικϊν μακρομυκήτων ςε βιοτόπουσ αυτοφ του τφπου.
Στην Ελλάδα, η αριά απαντάται κυρίωσ υπό μορφή κατακερματιςμζνων δαςϊν και
υπολειμματικϊν ςυςτάδων, ενϊ η μυκητιακή ποικιλότητα ςε περιοχζσ με Q. ilex παρζμενε εν
πολλοίσ άγνωςτη μζχρι πρόςφατα. Ενδεικτικό είναι το γεγονόσ ότι μόνο 15 taxa ξυλοςηπτικϊν
βαςιδιομυκήτων είχαν καταγραφεί ζωσ το 2000 ςε υποςτρϊματα Q. ilex. Πρόςφατα όμωσ,
υλοποιήθηκε μια εκτεταμζνη ζρευνα με ςυχνζσ δειγματοληψίεσ ςε επιλεγμζνα δάςη ή
ςυςτάδεσ αριάσ τόςο ςε νηςιωτικζσ περιοχζσ όςο και ςτην ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. Άνδροσ,
Ικαρία και Αττική). Περιςςότερα από εκατό δείγματα ςυλλζχθηκαν και μελετήθηκαν με
κλαςςικζσ ταξινομικζσ μεθόδουσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι υπό μελζτη μφκητεσ
απομονϊθηκαν ςε καθαρζσ καλλιζργειεσ, ενϊ για επιλεγμζνα δείγματα υψηλοφ ενδιαφζροντοσ
πραγματοποιήθηκε παραλαβή και αλληλοφχιςη DNA. Ζωσ τϊρα, ζχουν ταυτοποιηθεί 58 είδη
ξυλοςηπτικϊν βαςιδιομυκήτων, εκ των οποίων το Schizopora radula καταγράφεται για πρϊτη
φορά ςτην Ελλάδα, μολονότι διαπιςτϊθηκε πωσ είναι αρκετά κοινό είδοσ ςτισ υπό μελζτη
περιοχζσ. Επίςησ, ςπάνια Ευρωπαϊκά είδη όπωσ τα Phlebia unica, Sistotrema muscicola, S.
subtrigonospermum και Steccherinum litschaueri που ζχουν ήδη αναφερθεί ωσ πρϊτεσ
καταγραφζσ ςτην Ελλάδα παραμζνουν γνωςτά μόνο από τα ευρήματα ςε Q. ilex. Επιπλζον, 47
taxa ξυλοςηπτικϊν μακρομυκήτων καταγράφηκαν για πρϊτη φορά ςτην Ελλάδα πάνω ςτο
ςυγκεκριμζνο υπόςτρωμα. Αρκετά είδη μανιταριϊν που ςυλλζχθηκαν ςτα πλαίςια τησ
παροφςασ μελζτησ (π.χ. Auricularia auricula judae, Dichomitus campestris, Ganoderma lucidum,
Inonotus cuticularis, Laetiporus sulphureus, Stereum hirsutum) ζχουν ήδη ςυμπεριληφθεί ςε
πειράματα αξιολόγηςησ με ςτόχο την επιλογή ςτελεχϊν που μποροφν να αξιοποιηθοφν ςε
βιοτεχνολογικζσ εφαρμογζσ.
Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρηςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» του Εθνικοφ Στρατηγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτοφμενο Ζργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ–MIS377062 με τίτλο
''Μεταγονιδιωματική ανάλυςη λιγνινολυτικϊν μικροοργανιςμϊν Βιομετατροπή
παραπροϊόντων φυτικήσ προζλευςησ ςε προϊόντα υψηλήσ προςτιθζμενησ αξίασ''.
Λζξεισ κλειδιά: αειθαλήσ βελανιδιά, αριά, βιοποικιλότητα μυκήτων, καταγραφή μανιταριϊν,
ξυλοςηπτικοί μφκητεσ
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Wood-decay macrofungi associated with Quercus ilex habitats of Greece
Polemis, E.1, Dimou, D.Μ.1,2 and Zervakis, G.I.1,*
1

Agricultural University of Athens, Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Iera
Odos 75, 11855 Athens, Greece (*e mail: zervakis@aua.gr)
2
Korytsas 10, 15343 Agia Paraskevi, Greece

The sclerophyllous forests of Quercus ilex possess a unique position in earth’s biosphere since
they occur in the greater Mediterranean area only. Diversity studies on the mycobiota of the
Iberian Peninsula, France and Italy revealed a large number of wood decay fungi growing on this
particular habitat type. In Greece, Q. ilex appears mostly in fragmented relict forests and stands,
while the fungal diversity in such ecosystems was poorly known until recently. Indicative is the
fact that only 15 taxa of wood rot basidiomycetes were recorded before the year 2000 from Q.
ilex habitats. However, in recent studies, several sites of this type existing in various islands and
in continental Greece (e.g. Andros, Naxos, Ikaria and Attica) were thoroughly investigated by
frequent sampling. More than one hundred specimens were collected and studied with classical
taxonomical methods; in several cases, pure culture were also obtained, while selected
specimens were processed for DNA extraction and sequencing. To date, 58 species of wood
decay basidiomycetes are identified; among them, Schizopora radula constitutes a new record
for the Greek mycobiota, although this species seems to be rather common in the investigated
areas. In addition, rare European species, such as Phlebia unica, Sistotrema muscicola, S.
subtrigonospermum and Steccherinum litschaueri were previously reported as first records for
Greece are known to date only from findings on Q. ilex. Last but not least, 47 mushroom taxa
are recorded for the first time on this particular substrate in Greece. Several species (e.g.
Auricularia auricula judae, Dichomitus campestris, Ganoderma lucidum, Inonotus cuticularis,
Laetiporus sulphureus, Stereum hirsutum) are already included in screening experiments for
selecting strains to be further exploited within a biotechnological context.
Acknowledgements: This research has been co financed by European Union (European Social
Fund—ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong
Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) — Research Funding Program
entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms—Bioconversion of plant by products into
high added value products” (THALIS—UOA—MIS 377062).
Keywords: evergreen holm oak, fungal diversity, mushroom inventory, wood rot fungi
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Προκαταρκτικι εκτίμθςθ τθσ υπόγειασ ποικιλότθτασ εκτομυκορριηικών μυκιτων που
ςχετίηονται με φυτά των γενών Cistus και Quercus ςε παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ
θπειρωτικισ Ελλάδασ
Πολέμης, H., Φρυσούλη, Β., Κόκκορης, Β. και Ζερβάκης, Γ.Ι.*
Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών, Εργαςτήριο Γενικήσ και Γεωργικήσ Μικροβιολογίασ, Ιερά
Οδόσ 75, 11855 Αθήνα (*e mail: zervakis@aua.gr)

Μζχρι ςιμερα δεν υπάρχουν παρά ελάχιςτα ςτοιχεία αναφορικά με τθν ποικιλότθτα των
υπόγειων βιοκοινοτιτων εκτομυκορριηικϊν μυκιτων (ECM) ςτθν Ελλάδα. Παρόλο που είναι
εφικτό να γίνουν κάποιεσ εκτιμιςεισ με βάςθ τθν παρουςία των μακροςκοπικϊν εγγενϊν
αναπαραγωγικϊν ςχθματιςμϊν τζτοιων μυκιτων (βαςιδιϊματα και αςκϊματα), πολλά είδθ ι
δεν παράγουν τζτοιεσ δομζσ είτε αυτό ςυμβαίνει εξαιρετικά ςπάνια. Εναλλακτικά, θ παρουςία
εκτομυκορριηικϊν μυκιτων μπορεί να εξακριβωκεί με τθν εξζταςθ των εποικιςμζνων από τον
ςυμβιωτι μφκθτα ακροριηιδίων ι/και με τθν ανάλυςθ περιβαλλοντικϊν δειγμάτων που
λαμβάνονται πλθςίον του ριηικοφ ςυςτιματοσ των φυτϊν ξενιςτϊν. Το αντικείμενο τθσ
παροφςασ εργαςίασ ιταν να αξιολογθκεί θ υπόγεια βιοποικιλότθτα εκτομυκορριηικϊν μυκιτων
που χαρακτθρίηει παραλιακά οικοςυςτιματα με βλάςτθςθ ςτθν οποία κυριαρχοφν κάμνοι
Quercus coccifera ι/και Cistus salviifolius και C. creticus. Οι δειγματολθψίεσ εδάφουσ με τα
υπόγεια τμιματα των εκτομυκορριηικϊν μυκιτων πραγματοποιικθκαν ςε ςθμεία κοντά ςτα εν
λόγω φυτά ξενιςτζσ ςτθν εςωτερικι ηϊνθ των αμμοκινϊν παραλιακϊν τοποκεςιϊν τθσ δυτικισ
Πελοποννιςου με τθ χριςθ κατάλλθλου εδαφικοφ διακορευτι και ςε βάκοσ 10 15 εκ. Αρχικά,
τα εποικιςμζνα από εκτομυκορριηικοφσ μφκθτεσ ακροριηίδια ταξινομικθκαν ςε διάφορουσ
μορφότυπουσ με τθ βοικεια ςτερεοςκοπίου και με βάςθ διαγνωςτικοφσ χαρακτιρεσ, όπωσ π.χ.
ο τρόποσ διακλάδωςθσ, το χρϊμα και το ςχιμα υφϊν, τθν παρουςία προεξζχοντων υφϊν,
ριηόμορφων ι/και ςκλθρωτίων. Με αυτό τον τρόπο προςδιορίςτθκαν τουλάχιςτον επτά ζωσ
δζκα διαφορετικοί μορφότυποι ςτο υλικό που μελετικθκε. Στθ ςυνζχεια, από
αντιπροςωπευτικά για κάκε μορφότυπο υγιι εκτομυκορριηικά ακροριηίδια παραλιφκθκε και
αλλθλουχικθκε DNA (rDNA ITS 5.8S και LSU) με ςτόχο ι τθν επαλικευςθ των αρχικϊν
προςδιοριςμϊν που ζγινα με βάςθ μορφολογικά κριτιρια είτε τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ χαρακτθριςμοφ των δειγμάτων. Ζνασ διακριτόσ μορφότυποσ που αναγνωρίςτθκε
ωσ Cenococcum geophilum φάνθκε να είναι αρκετά κοινόσ ςε πολλά δείγματα εδάφουσ και ςτα
δφο φυτά ξενιςτζσ, ενϊ οριςμζνα ευριματα παρουςιάηουν ιδιαίτερο οικολογικό και ταξινομικό
ενδιαφζρον.
Ευχαριςτίεσ: H παροφςα ζρευνα ζχει ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) – Ερευνθτικό Χρθματοδοτοφμενο Ζργο: "Συμβολι των Μυκορριηϊν ςτθν
Αειφορικότθτα Οριακϊν Μεςογειακϊν Οικοςυςτθμάτων – Ανάπτυξθ Μυκορριηικϊν Εμβολίων"
(ΘΑΛΗΣ – ΓΠΑ – MIS380233).
Λζξεισ κλειδιά: εκτομυκορριηικά μανιτάρια, βιοποικιλότθτα μυκιτων, μορφότυποι
εκτομυκορριηϊν (ΕCM), αμμοκίνεσ, παραλιακά οικοςυςτιματα Μεςογείου
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Preliminary assessment of belowground diversity of ectomycorrhizal fungi associated with
Cistus and Quercus plants in littoral areas of continental Greece
Polemis, E., Fryssouli, V., Kokkoris, V.and Zervakis, G.I.*
Agricultural University of Athens, Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Iera Odos
75, 11855 Athens, Greece (*e mail: zervakis@aua.gr)

Data on the diversity of belowground communities of ectomycorrhizal (ECM) fungi in Greece are
practically non existent. Although pertinent estimations could be derived on the basis of the
appearance of macroscopic spore bearing structures (i.e., basidiomata and ascomata), many
fungal species do not produce such forms or they do so very rarely. Alternatively, the presence
of ECM fungi could be determined through the study of colonized root tips and/or by analyzing
environmental samples taken from the vicinity of the root system.
The objective of this work was to assess the site specific belowground diversity of ECM fungi in
coastal habitats dominated by Quercus coccifera and/or Cistus salviifolius and C. creticus.
Sampling of soils with hypogeous ECM fungal structures was performed near the target host
plants growing at the inner dunes of littoral sites in western Peloponnese through the use of a
suitable soil borer from a depth of 0 15 cm. Samples consisting of ECM root tips were grouped
in various morphotypes under a dissecting microscope after the examination of several
diagnostic characters, e.g. ramification system, color, shape, presence of emanating hyphae,
rhizomorphs and/or sclerotia. In this way, at least 7 to 10 different morphotypes were identified
in the material studied. Three four healthy ECM tips per each morphotype were further
processed for DNA extraction and sequencing (rDNA ITS 5.8S and LSU regions) for verifying
initial assessments based on morphological criteria or for completing the characterization
process. A distinct morphotype recognized as Cenococcum geophilum appeared to be quite
common in many soil samples from both host plants, while several other findings are of
particular ecological and taxonomic interest.
Acknowledgments
This research has been co financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) Research Funding Program entitled
“Contribution of mycorrhizae to the sustainability of marginal Mediterranean ecosystems –
Development of mycorrhizal inocula (SALTYMYC)” (THALIS – AUA – MIS 380233).
Key words: ectomycorrhizal mushroom, fungal diversity, morphotypes of ECM fungi, sand
dunes, Meditteranean littoral ecosystem
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Διερεύνηση των κοινοτήτων απονιτροποιητών κατά την επεξεργασία διασταλάγματος
σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών διακοπτόμενου αερισμού και περιοδικής τροφοδοσίας
μέσω εφαρμογής τεχνικών πυροαλληλούχισης
Ρέμμας Ν., Μελίδης Π., Κατσιούπη Ε. και Ντούγιας Σ.
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (email
επικοινωνίας: sntougia@env.duth.gr)
Ως διαστάλαγμα ορίζεται ένα βαρέως ρυπογόνο υγρό απόβλητο το οποίο σχηματίζεται κατά
την υγειονομική ταφή αστικών απορριμμάτων. Οι αντιδραστήρες μεμβρανών κατέχουν τα
τελευταία χρόνια εξέχουσα θέση στη βιολογική αποδόμηση διασταλαγμάτων, όπου η χρήση
διακοπτόμενου αερισμού αποτελεί μια κοινώς αποδεκτή πρακτική για την επίτευξη της
απονιτροποίησης. Ωστόσο εξαιτίας της απουσίας ευκόλως βιοαποδομήσιμων οργανικών
ενώσεων και των υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας στο διαστάλαγμα, η προσθήκη
εξωγενούς πηγής άνθρακα, στην προκειμένη περίπτωση γλυκερόλη από την παραγωγή
βιοντίζελ, κρίνεται ως απαραίτητη για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της
απονιτροποίησης. Παρόλο που είναι γνωστό ότι σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής οργανικής
φόρτισης λαμβάνει χώρα αναστολή της νιτροποίησης, οι επιπτώσεις επί του πληθυσμού των
απονιτροποιητών παραμένουν άγνωστες. Στην παρούσα έρευνα, καταγράφονται οι
επιπτώσεις της προσθήκης εξωγενούς πηγής άνθρακα (γλυκερόλη) στη λειτουργία
βιαντιδραστήρα μεμβρανών διακοπτόμενου αερισμού και περιοδικής τροφοδοσίας με την
παράλληλη καταγραφή τόσο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του συστήματος, όσο και
των δυναμικών μεταβολών που συντελέστηκαν στον πληθυσμό των απονιτροποιητών, οι
οποίες προσδιορίστηκαν με την εφαρμογή τεχνικών πυροαλληλούχισης. Η προσθήκη
βιομηχανικής γλυκερόλης συγκέντρωσης 950 mg L 1 οδήγησε σε απομάκρυνση ολικού
αζώτου της τάξεως του 85%. Ωστόσο, η αύξηση κατά 50% στην συγκέντρωση της
προστιθέμενης εξωγενούς πηγής άνθρακα οδήγησε σε μη αναστρέψιμη αναστολή της
διαδικασίας νιτροποίησης-απονιτροποίησης. Η μεταγονιδιωματική ανάλυση δειγμάτων από
το μικτό υγρό του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών κατέδειξε μια μαζική διαφοροποίηση στην
ποικιλομορφία του γονιδίου nirS, η οποία συνοδεύτηκε από την εξάλειψη και ανίχνευση
πλήθους διαφορετικών γενοτύπων nirS. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η
υπερβολική προσθήκη εξωγενούς πηγής άνθρακα επηρεάζει όχι μόνο τους νιτροποιητές,
αλλά επίσης μεταβάλει και τη δομή της κοινότητας των απονιτροποιητών. Επιπλέον η
συσσώρευση αμμωνίας στο βιοαντιδραστήρα οδήγησε στην εμφάνιση γονιδίων nirS, τα
οποία συναντώνται σε μικροοργανισμούς ανθεκτικούς σε υψηλές συγκεντρώσεις άλατος.
Λέξεις-κλειδιά: κοινότητες
μεταγονιδιωματική ανάλυση.
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Denitrifying community dynamics in an intermittently aerated and fed membrane
reactor treating landfill leachate via the implementation of pyrosequencing techniques
Remmas N., Melidis P., Katsioupi E. and Ntougias S.
Laboratory of Wastewater Management and Treatment Technologies, Department of
Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, Vas. Sofias 12, 67100 Xanthi,
Greece (email for correspondence: sntougia@env.duth.gr)
Leachate is a heavily contaminated wastewater that is formed as a consequence of the
landfilling process. Membrane reactors have recently gained ground in biological treatment of
landfill leachate, with intermittent aeration being a common practice to achieve
denitrification. However, exogenous organic substrate addition is required for effective
denitrification to overcome barriers due to low carbon availability and high ammonia content
of landfill leachate. Despite the fact that nitrification suppression is well known under high
organic loading conditions, the effects of high organic load on denitrifying communities
remained unknown. In this study, the effects of exogenous carbon source on denitrification
process were investigated in an intermittently aerated and fed membrane reactor by
monitoring both system performance and denitrifying population dynamics using
physicochemical and pyrosequencing techniques. By adding biodiesel glycerol up to 950 mg
L 1, nitrification-denitrification process was optimized, resulting in total nitrogen removal
efficiency on average of 85%. However, increase of crude glycerol by 50% led to irreversible
inhibition of nitrification-denitrification process. Metagenomic analysis showed a massive
shift in nirS gene diversity after glycerol increase, which was accompanied by the cease and
detection of several nirS genotypes. It is concluded that excessive addition of exogenous
carbon source can affect not only nitrifying microbiota, but also alters the denitrifying
community structure. Ammonia accumulation also resulted in proliferation of nirS genes
commonly found in salt-tolerant microorganisms.
Keywords: denitrifying communities, nirS gene diversity, metagenomic analysis.
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Διασπορά γονιδίων που εμπλέκονται στη υδρόλυση καρβαμιδικών γεωργικών
φαρμάκων σε περιοχές μονοκαλλιέργειας και η συσχέτιση τους με τη βιοαποδόμηση των
καρβαμιδικών
Ρουσίδου Κ.1, Καραίσκος Δ.1, Καρανάσιος E.2, Μυτή Δ.1, Τζωρτζακάκης E.3, Καρπούζας
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Λάρισα, Ελλάδα
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Ελλάδα
3
Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, Κρήτη, Ελλάδα
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Λέξεις-κλειδιά: καρβαμιδικά γεωργικά φάρμακα, oxamyl, cahA, cehA, mcd, βιοαποδόμηση
Τα καρβαμιδικά είναι γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνανηματοδοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα. Η μικροβιακή αποδόμηση είναι η κύρια
διεργασία που ελέγχει την περιβαλλοντική τους τύχη. Ένας μεγάλος αριθμός βακτηρίων
ικανών να διασπούν τα καρβαμιδικά έχει απομονωθεί από γεωγραφικά απομακρυσμένες
περιοχές. Αυτά τα βακτήρια έχουν κάποιο από τα τρία γονίδια mcd, cehA και cahA που
εμπλέκονται στη διάσπαση καρβαμιδικών. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διάσπαση
του oxamyl, ενός καρβαμιδικού νηματοδοκτόνου, σε εδάφη από περιοχή μονοκαλλιέργειας
πατάτας στην Κρήτη, το οροπέδιο Λασιθίου, με στόχο την εύρεση παραγόντων που ελέγχουν
την διάσπαση του στο έδαφος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάσπαση του oxamyl στο
έδαφος επηρεάζεται από αβιοτικούς (pH) και βιοτικούς παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν.
Σχετικά με τους τελευταίους, ανάλυση q-PCR σε 16 εδάφη από το οροπέδιο του Λασιθίου
αποκάλυψε την παρουσία και των τριών γονιδίων που εμπλέκονται στην διάσπαση των
καρβαμιδικών με τα γονίδια cehA και cahA να είναι τα πιο συχνά ανιχνεύσιμα και τα πιο
άφθονα. Ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι μόνο η αφθονία του cehA παρουσίασε αρνητική
συσχέτιση με το DT50s του oxamyl. Επιπρόσθετες μελέτες έδειξαν ότι η ταχεία διάσπαση
του oxamyl στο έδαφος συμπίπτει με σημαντική αύξηση στην αφθονία του cehA
επιβεβαιώνοντας την συμμετοχή του στη διάσπαση του oxamyl. Δεδομένης της μη
συμμετοχής των cahA και mcd στη διάσπαση του oxamyl ελέγξαμε την υπόθεση ότι η
παρουσία τους συνδέεται με την εφαρμογή άλλων καρβαμιδικών που χρησιμοποιούνται στην
μελετούμενη περιοχή όπως carbofuran (τελευταία χρήση 2004), propamocarb, prosulfocarb,
pirimicarb (τελευταία χρήση 2010) και iprovalicarb. Έδαφος στο οποίο ανιχνεύτηκαν και τα
τρία γονίδια δέχθηκε εφαρμογές με καθένα από τα παραπάνω καρβαμιδικά. Στη συνέχεια,
προσδιορίστηκε η διάσπαση των καρβαμιδικών και η αφθονία των γονιδίων cehA, cahA και
mcd. Πρώτες μετρήσεις δείχνουν τη συμμετοχή του γονιδίου cehA στην διάσπαση των
oxamyl και carbofuran και του mcd στη διάσπαση του carbofuran και λιγότερο του
pirimicarb. Τα αποτελέσματα δείχνουν την παρουσία μιας δεξαμενής γονιδίων σε εδάφη από
περιοχή μονοκαλλιέργειας πατάτας η οποία διατηρείται εξαιτίας της ετήσιας εφαρμογής
καρβαμιδικών και είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της βιολογικής δραστικότητας των
καρβαμιδικών λόγω επιταχυνόμενης βιοαποδόμησης.

Μέρος της παρούσας μελέτης χρηματοδοτήθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες», Παν.
Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
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The distribution of carbamate hydrolase genes in monoculture agricultural areas and
their involvement in the rapid biodegradation of carbamate pesticides.
Rousidou K.1, Karaiskos D.1, Karanasios E.2, Myti D.1, Tzortzakakis E.3, Karpouzas
D.G.,
1

University of Thessaly, Department of Biochemistry and Biotechnology, Larisa, Greece
Benaki Phytopathological Institute, Athens, Greece
3
Hellenic Agricultural Organization DEMETER,Plant Protection Institute, Crete, Greece
2

Key-words: carbamate pesticides, oxamyl, cahA, cehA, mcd, biodegradation
Carbamates are pesticides used in agriculture as insecticides, nematicides, herbicides and
fungicides. Microbial degradation is the main process controlling their environmental
dissipation. A large number of carbamate-degrading bacteria have been isolated from
geographically distant areas. Those isolates shared the same three carbamate-hydrolytic genes
mcd, cehA and cahA. We studied the degradation of oxamyl, a carbamate nematicide,in soils
from a potato monoculture area in Crete, the Lasithi Plateau, aiming to identify the factors
controlling its soil degradation. The results indicated that degradation of oxamyl in soil is
controlled by both abiotic (pH) and biotic factors which interact. Regarding biotic factors qPCR analysis in 16 soils from the Plateau of Lasithi revealed the presence of all three
carbamate-hydrolase genes with cehA and cahA being the most frequently detected and the
most abundant. Correlation analysis showed that only cehA abundance was negatively
correlated with the DT50s of oxamyl. Subsequent studies revealed that the rapid hydrolysis of
oxamyl in soil coincided with a significant increase in the abundance of cehA suggesting the
direct involvement of cehA in the biodegradation of oxamyl. Since cahA and mcd genes did
not contribute to oxamyl biodegradation we tested the hypothesis that their presence is linked
with the regular application of other carbamates used in potato cultivation in the study area
including carbofuran (last use 2004), propamocarb, prosulfocarb, pirimicarb (last use 2010)
and iprovalicarb. A soil containing all the three carbamate hydrolase genes was treated with
each one of the above carbamates. The degradation of the carbamate pesticides and the
abundance of cehA, cahA and mcd genes was determined. First measurements revealed that
cehA was stimulated by oxamyl and carbofuran, whereas mcd was stimulated by the
application of carbofuran and pirimicarb. Our findings suggest the presence of a pool of
carbamates hydrolases in soils from potato monoculture areas which are maintained in
response to carbamate additions and may compromise their biological efficacy due to
enhanced biodegradation.

Part of this study was funded by the MSc course «Applications of Molecular Biology
Genetics - Diagnostic Biomarkers» Univ. Thessaly, Department of Biochemistry and
Biotechnology
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Μηχανισμοί ανθεκτικότητας-αποτοξικοποίησης του Cr(VI) στο βακτηριακό στέλεχος S3/KΔημιουργία μικρής κλίμακας βιοαντιδραστήρων για την αποτοξικοποίηση λυμάτων επιβαρυμένων
με Cr(VI)
Σάκουλα Δ., Κοτταρά Α., Παντζαρτζή Χ., Σκούρας Ζ. και Γιάγκου Μ.
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Το βακτηριακό στέλεχος S3/K απομονώθηκε από την ενεργό ιλύ μονάδας επεξεργασίας αστικών
λυμάτων και έχει την ικανότητα να ανέχεται και να ανάγει ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) σε
Cr(III). Το S3/K είναι ένα κατά Gram αρνητικό βακτήριο, οξειδάση και καταλάση θετικό, το οποίο είναι
αδύνατο να ταυτοποιηθεί, τόσο με μοριακές (16S rRNA), όσο και με βιοχημικές (API N1, Microlog
Biolog®) μεθόδους, ενώ εμφανίζει MIC (Minimum Inhibitory Concentration) ίση με 40 g/L και 1,5 g/L
Cr(VI) όταν αναπτύσσεται σε στερεό και υγρό θρεπτικό υπόστρωμα, αντίστοιχα. Στο S3/K έχει
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη όλων των μηχανισμών ανθεκτικότητας/αποτοξικοποίησης του Cr(VI) που έχουν
περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, δείχθηκε η παρουσία των γονιδίων: i) chrA, που
κωδικοποιεί για μία χημεοσμωτική αντλία εκροής ιόντων Cr(VI) και συμμετέχει στο μηχανισμό
εξωκυτταρικής απομάκρυνσης του Cr(VI), ii) chrC, το προϊόν του οποίου είναι μια δισμουτάση του
υπεροξειδίου, που συμμετέχει στο μηχανισμό ενάντια στο οξειδωτικό stress, iii) yieF, που κωδικοποιεί
μία οξειδορεδουκτάση του Cr(VI) Κλάσης Ι και iv) recA και ruvB, που κωδικοποιούν μία DNA
ρεκομπινάση και μία holliday junction DNA ελικάση αντίστοιχα, συμμετέχοντας στο μηχανισμό
επιδιόρθωσης βλαβών του DNA που προκαλούνται από την ενδοκυτταρική παρουσία του χρωμίου.
Επιπρόσθετα, το S3/K διαθέτει ένζυμα αναγωγής του Cr(VI), τόσο στο κυτταρικό του τοίχωμα, όσο και
στο κυτταρόπλασμα, ενώ δε διαθέτει εκκρινόμενα ένζυμα αναγωγής. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
(SEM) αποκάλυψε ότι, η ανθεκτικότητα του S3/K στο Cr(VI) είναι επίσης αποτέλεσμα της ύπαρης ενός
ισχυρού, εξωκυτταρικού περιβλήματος που παρεμποδίζει την είσοδο των ιόντων Cr(VI) ενδοκυτταρικά.
Η ικανότητα του S3/K να ανέχεται και να ανάγει το Cr(VI) εξαρτάται από την παρουσία ιόντων Fe(III)
στο θρεπτικό του μέσο, έτσι για την ακινητοποίηση των κυττάρων του μικροοργανισμού και τη
δημιουργία μικρής κλίμακας βιοαντιδραστήρων χρησιμοποιήθηκαν ρινίσματα σιδήρου και υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια τριοξειδίου του σιδήρου (NP’s) διατεταγένα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Παρουσία των NP’s το S3/K ήταν ικανό να ανάγει έως και 250 mg/L Cr(VI) σε χρονικό διάστημα 50
ωρών, ενώ παρουσία των ρινισμάτων σιδήρου εμφανίστηκε αύξηση της αναγωγικής ικανότητάς του,
αφού παρατηρήθηκε αναγωγή έως και 600 mg/L Cr(VI) σε χρονικό διάστημα 50 ωρών. Τα παραπάνω
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, απαιτείται περαιτέρω διερεύνιση ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί
βιοαντιδραστήρες για την αποτελεσματική βιοαπορρύπανση λυμάτων επιβαρυμένων με Cr(VI), κάτω από
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία
της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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Cr(VI) resistance and reduction mechanisms in S3/K bacterial strain-Bench bioreactors creation
for the detoxification of Cr(VI) contaminated wastewaters.
Sakoula D., Kottara A., Pantzartzi C., Skouras Z. and Yiangou M.
Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, AUTH, Thessaloniki,
Greece
Bacterial strain S3/K was isolated from an activated sludge wastewater treatment plant and has the ability
to to tolerate and reduce extremely high concentrations of Cr(VI) to Cr(III). S3/K strain is a Gramnegative bacterium, oxidase and catalase positive, which cannot be identified, both using molecular (16S
rRNA), and biochemical (API N1, Biolog) methods, while showing liquid MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) at 1.5 g/L and solid MIC at 40 g/L Cr(VI). S3/K exhibits all Cr(VI) reductiondetoxification mechanisms described in literature. More specifically, S3/K’s strain tolerance in Cr(VI) is
achieved by the existence of genes such as: i) chrA encoding an Cr(VI) ion efflux pump protein
participating in extracellular Cr(VI) removal, ii) chrC, the product of which is a superoxide dismutase
involved against oxidative stress, iii) yieF, encoding a Class I chromium oxidoreductase and iv) recA and
ruvB, which encode a DNA recombinase and a holliday junction DNA helicase, respectively,
participating in the mechanism of DNA damage repair caused by intracellular Cr(VI). Additionally, S3/K
produces Cr(VI) reduction enzymes, both in the cell wall and into the cytoplasm, while no Cr(VI)
secreted reduction enzymes were detected. Moreover, scanning electron microscopy (SEM) revealed that
S3/K’s tolerance to Cr(VI) results also from the existence of a strong, extracellular matrix that prevents
entrance of Cr(VI) ions intracellularly. S3/K’s ability to tolerate and reduce Cr(VI) depends on the
presence of Fe(III) ions in its growth medium, so iron filings and super-paramagnetic ferric oxide
nanoparticles (NP's) arranged in a strong magnetic field were used for S3/K’s cells immobilization and
the creation of bench bioreactors. In the presence of NP's S3/K was capable of reducing up to 250 mg/L
Cr(VI) in a 50 hours period while in the presence of iron filings its Cr(VI) reduction ability increased to
600 mg/L Cr(VI) over a 50 hours period. The above mentioned data indicate that further research is
required in order to create effective bioreactors for Cr(VI)-burdened wastewaters detoxification under
certain environmental conditions.

This research has been co financed by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national
funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference
Framework (NSRF) Research Funding Program: THALIS. Investing in knowledge society through the European
Social Fund.tolerate and reduce extremely high concentrations of Cr(VI) to Cr(III).
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Κάθετη ροή άνθρακα στη στήλη του νερού προκαλούμενη από το πικοπλαγκτό: Ένα
πείραμα μεσόκοσμων.
Σαντή Ι.1, Τσικοπούλου Ε.1, 2, Τσιώλα Α.1, 3, Πήττα Π.3, Καρακάσσης Ι.1
1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
2 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
3 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ηράκλειο Κρήτης,
Ελλάδα
Τα κυανοβακτήρια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της θαλάσσιας πλαγκτονικής κοινότητας
όσον αφορά τη βιομάζα, αλλά και την παραγωγικότητα. Μαζί με τα ετερότροφα βακτήρια
συνιστούν βασικούς παράγοντες του θαλάσσιου κύκλου του άνθρακα. Μέχρι τώρα, δεν έχει
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των οργανισμών αυτών κατά τη μεταφορά άνθρακα
κάθετα στη στήλη του νερού. Μάλιστα, θεωρείται ότι το βακτηριοπλαγκτό έχει μικρό ρόλο
σε τέτοιες διαδικασίες και, κατά συνέπεια, παραλείπεται εντελώς από αντίστοιχες μελέτες.
Ωστόσο, πρόσφατα ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συμβολή του
πικοπλαγκτού στην κάθετη ροή άνθρακα είναι πιο σημαντική από ότι πιστεύαμε. Δοκιμάσαμε
να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση μέσω ενός πειράματος μεσοκόσμων. Προσπαθήσαμε να
προσομοιώσουμε ένα παράκτιο σύστημα εσωκλείοντας θαλασσινό νερό και ίζημα σε
μεσοκόσμους όγκου 1.7 m3. Για την έναρξη του πειράματος, πραγματοποιήθηκε υψηλή
προσθήκη θρεπτικών έτσι ώστε να προκληθεί παραγωγή βιομάζας. Προκαταρκτικά
αποτελέσματα έδειξαν ότι η κάθετη ροή πίκο-βιομάζας ήταν χαμηλή στην αρχή του
πειράματος, χωρίς να αντικατοπτρίζει, έτσι, την προσθήκη θρεπτικών. Υψηλή ροή πικοαυτότροφης βιομάζας μετρήθηκε μόνο έπειτα από ορισμένες αλλαγές, οι οποίες συνδέονται
με τη θνησιμότητα της πικο-κοινότητας. Κατά συνέπεια, προτείνουμε ότι ο κυτταρικός
θάνατος είναι μία πιθανή δίοδος μεταφοράς άνθρακα από την επιφάνεια, βαθύτερα στη στήλη
του νερού και μετέπειτα στο ίζημα.
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Picoplankton derived vertical carbon flux: A mesocosm experiment
Santi I.1, Tsikopoulou I.1, 2, Tsiola A.1, 3, Pitta P.3, Karakassis I.1
1 University of Crete, Biology Department, Heraklion, Crete, Greece
2 Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biology, Biotechnology and
Aquaculture, Heraklion, Crete, Greece
3Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Heraklion, Crete, Greece

Cyanobacteria are important components of the marine planktonic community both in terms
of biomass and productivity. Together with heterotrophic bacteria, they are major players of
the marine carbon cycle. Up to now, not much attention has been given to the contribution of
these organisms to vertical carbon export. In fact, bacterioplankton is believed to have
minimum role in such processes and is, thus, being completely neglected in such studies.
However, recent findings lead us to believe that the contribution of picoplankton to vertical
carbon flux is much more important than we used to think. We tried to test this hypothesis by
performing a mesocosm experiment. Coastal seawater and sediment were enclosed in 1.7 m3
mesocosms and the experiment was stimulated by high nutrient input. Preliminary results
showed that the vertical flux of picoplankton biomass was low at the beginning of the
experiment and did not reflect the nutrient addition. We were able to measure high vertical
flux of pico-autotrophic biomass only after certain changes, connected to mortality, were
observed within the pico-autotrophic community. Consequently, we suggest that cell death is
a pathway for surface picoplankton carbon to be transferred deeper in the water column and
accordingly to the sediment.
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Εντοπισµός του βακτηρίου Spiroplasma σε ιστούς της µύγας τσε-τσε
Σαριδάκη Α.1, Ντουντούµης Β.1, Μπούρτζης Κ. 2, Τσιάµης Γ.1
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, Αγρίνιο,
Ελλάδα
2
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in
Food and Agriculture, Βιέννη, Αυστρία
1

Οι µύγες τσε-τσε, που αποτελούν τον κύριο φορέα του αφρικανικού τρυπανοσώµατος, έχουν
εγκαθιδρύσει συµβιωτικές σχέσεις µε τρία κάθετα µεταδιδόµενα βακτήρια: Wigglesworthia,
Sodalis και Wolbachia. Μελέτη µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής πολυµεράσης που έγινε στο
εργαστήριό µας αποκάλυψε ένα νέο συµβιωτικό βακτήριο της µύγας τσε-τσε, το
Spiroplasma. Τα βακτήρια του γένους Spiroplasma είναι µέλη της τάξης Mollicutes και έχουν
βρεθεί να συµβιώνουν µε πολλά αρθρόποδα. Στις µύγες του γένους Drosophila, η µόλυνση
µε Spiroplasma προκαλεί αρρενοειδική εµβρυική θνησιµότητα, οδηγώντας στη δηµιουργία
κυρίως θηλυκών απογόνων.
Σε αυτή τη µελέτη, περιγράφουµε τον εντοπισµό του βακτηρίου Spiroplasma σε διάφορους
ιστούς του είδους Glossina fuscipes fuscipes µε τη χρήση της τεχνικής του επιτόπιου
φθορίζοντα υβριδισµού. Χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο φθορίζοντα ανιχνευτή για το
βακτήριο Spiroplasma, πραγµατοποιήθηκε εντοπισµός του βακτηρίου στο έντερο, στους
σιελογόνους αδένες, στους όρχεις και στις ωοθήκες ατόµων ενός εργαστηριακού πληθυσµού
της µύγας G. fuscipes fuscipes.
Ο εντοπισµός του βακτηρίου Spiroplasma στους ιστούς αυτούς υποδηλώνει τη στενή σχέση
του βακτηρίου µε τον ξενιστή. Συνεπώς, η περαιτέρω µελέτη των αλληλεπιδράσεων της
µύγας τσε-τσε µε το συµβιωτικό βακτήριο Spiroplasma µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη
καινοτόµων µεθόδων πληθυσµιακού ελέγχου του εντόµου αυτού.

Λέξεις κλειδιά: Glossina, Spiroplasma, FISH
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Tissue localization of Spiroplasma in tsetse flies
Saridaki A.1, Doudoumis V.1, Bourtzis K. 2, Tsiamis G.1
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
Agrinio, Greece
2
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in
Food and Agriculture, Vienna, Austria
1

Tsetse flies, the primary vectors of African trypanosomes, have established symbiotic
associations with three vertically transmitted bacteria - obligate Wigglesworthia, commensal
Sodalis, and parasitic Wolbachia. PCR-based screening performed in our lab has detected
Spiroplasma as a new tsetse symbiont. Spiroplasma bacteria are members of the Mollicutes
class widely associated with arthropods. In Drosophila fruit flies, infection with Spiroplasma
symbionts often causes male-specific embryonic mortality, resulting in the production of
mainly female offspring.
In this study, we describe the localization of Spiroplasma in various tissues of Glossina
fuscipes fuscipes using Fluorescent In Situ Hybridization (FISH). Using Spiroplasma specific
fluorescent probe, we were able to localize Spiroplasma in the gut, salivary glands, testes and
ovaries of a laboratory-reared strain of G. fuscipes fuscipes.
The localization of Spiroplasma in these tissues reflects the intimate association of these
microbes with many important aspects of their host's biology. Thus, increasing our
fundamental knowledge regarding how tsetse fly interacts with its microbiota will enable us
to develop novel and innovative control strategies aimed at reducing tsetse populations and/or
tsetse-vector competence.

Keywords: Glossina, Spiroplasma, FISH
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Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας κατά τη διάρκεια παρασκευής παραδοσιακών λουκάνικων και
χοιρομεριού Πιτσιλιάς Κύπρου
Σάββα Ε., Παπαδήμας Φ. & Τσάλτας Δ.
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος

Τα αλλαντικά «Πιτσιλιάς» αποτελούν ένα από τα κύρια παραδοσιακά προϊόντα της ορεινής περιοχής του
Τροόδους στην Κύπρο. Παράγονται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις με βάση την εμπειρία. Δεν
χρησιμοποιούνται καλλιέργειες εκκίνησης αλλά είναι σαφές ότι τόσο η εμβάπτιση του κρέατος σε
κόκκινο τοπικό οίνο όσο και η μικροχλωρίδα των μονάδων παραγωγής συνεισφέρουν στη ζύμωση των
προϊόντων. Τα λουκάνικα και το χοιρομέρι είναι από τα πιο γνωστά προϊόντα στην περιοχή αυτή. Σκοπός
της μελέτης αυτής ήταν ο χαρακτηρισμός της ζύμωσης που λαμβάνει χώρα στα λουκάνικα «Πιτσιλιάς»
και η καταγραφή της επιφανειακής μικροχλωρίδας στο χοιρομέρι και στα καπνιστήρια των προϊόντων
αυτών. Μικροβιολογικές (καταμέτρηση και απομόνωση μικροοργανισμών) και μοριακές αναλύσεις
(ταυτοποίηση των μικροοργανισμών με αλληλούχιση χαρακτηριστικών περιοχών του ριβοσωμικού
DNA) πραγματοποιήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία των παραδοσιακών λουκάνικων και του
χοιρομεριού σε παραδοσιακό αλλαντοποιείο της Πιτσιλιάς. Κατά την μοριακή ανάλυση, οι κύριοι
μικροοργανισμοί που ταυτοποιήθηκαν στα λουκάνικα ήταν οι Saccharomyces cerevisiae και
Lactobacillus sakei, ενώ κατά την ανάλυση στο χοιρομέρι οι Staphylococcus saprophyticus,
Debaryomyces hansenii και Candida spp.. Λεπτομερή αποτελέσματα της μικροβιακής εξέλιξης κατά την
παραγωγή και ωρίμανση αυτών των προϊόντων θα παρουσιαστούν.

Ζυμούμενα αλλαντικά; λουκάνικο;
Saccharomyces cerevisiae

χοιρομέρι; οίνος; ζύμες; βακτήρια; Lactobacillus
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Study of microorganism succession in production and curing of traditional Pitsilia (Cyprus)
sausages and ham
Savva E. Papademas P. & Tsaltas D.
Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Cyprus University of
Technology, Limassol, Cyprus
Cured meats of “Pitsilia” are one of the main traditional products of the mountainous region of PitsiliaCyprus. Pitsilia is a rocky land on very steep slopes known for producing apples, grapes, wine and cured
meats. The region complemented by eastern, north and south eastern part of the Troodos Mountain at
elevations between 500 and 1,600 metres and includes villages from the districts of Limassol and Nicosia.
Cured meats are made in small scale production units, based on the experience of the producer, using the
natural microbial flora of red local wine and the environment. Sausages and Ham (called “Chiromeri”) are
the most popular cured meats of “Pitsilia”. The aim of this study was the characterization of microbial
succession that occurs in Sausages and Ham of “Pitsilia”. Microbiological (enumeration and isolation of
microorganisms) and molecular analyzes (identification of microorganisms by sequencing the 16S rRNA
and ITS rRNA regions for bacteria and yeasts respectively) were performed from isolated
microorganisms from all stages of the production process of these products. In addition, swab samples
were also collected from smoking-houses for molecular identification of the natural microflora. The main
microorganisms that were identified by molecular analysis in sausages were Saccharomyces cerevisiae,
Lactobacillus sakei and Candida spp.. From the samples that were collected by swab, Staphylococcus
saprophyticus Debaryomyces hansenii and Candida spp. were the major microorganisms identified.
Staphylococcus saprophyticus was identified both from samples of Ham and smoke-houses while
Debaryomyces hansenii and Candida spp. were identified only from Ham. Detailed data will be presented
in order to assist further characterization of these fermented products.
Cured meats; wine; sausages; ham; yeast; bacteria; Lactobacillus sakei; Saccharomyces cerevisiae
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ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΙΠΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ NANNOCHLOROPSIS OCEANICA
Σαββίδου Μ.1, Σωτηρούδης Θ.Γ2, Κολίσης Φ.1
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Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Αθήνα, Ελλάδα
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Αθήνα, Ελλάδα
Λέξεις – κλειδιά: λιπάση, θερμοσταθερότητα, μικροφύκος.
Η παρουσία λιπασών στην επιφάνεια μικροοργανισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά για την ανάπτυξη κυτταρικών βιοκαταλυτών με εφαρμογές σε βιομηχανικές
βιομετατροπές. Στην παρούσα εργασία ανακοινώνουμε την ύπαρξη εξαιρετικά
θερμοσταθερών λιπολυτικών ενζυμικών δράσεων έναντι του p-νιτροφαινυλεστέρα (pNP) του
λαυρικού οξέος, οι οποίες βρίσκονται τόσο στην κυτταρική επιφάνεια όσο και σε μεμβράνες
διαρρηγμένων κυττάρων του θαλάσσιου μικροφύκους Nannochloropsis oceanica (strain
CCMP1779). Οι θερμοσταθερές αυτές ενζυμικές δράσεις αυξάνονται μετά από θέρμανση
στους 100oC για 15 min, ενώ η λιπολυτική δράση του διαλυτού κυτταρικού κλάσματος
απενεργοποιείται με την θέρμανση. Η καμπύλη προόδου της λιπάσης της συνδεδεμένης με
τις μεμβράνες των διαρρηγμένων κυττάρων είναι διφασική και σταθεροποιείται ταχύτατα.
Τόσο η λιπολυτική δράση η συνδεδεμένη με την εξωτερική επιφάνεια του ακέραιου
μικροφύκους όσο και αυτή των μεμβρανών των διαρρηγμένων κυττάρων δεν ήταν δυνατόν
να εκχυλισθούν μετά από κατεργασία των κυττάρων με τα επιφανειοενεργά SDS, Triton X100 και CHAPS. Οι ενώσεις αυτές δρούν ως αναστολείς των ανωτέρω καταλυτικών δράσεων
λιπάσης. Η βέλτιστη υδρόλυση του pNP εστέρα του λαυρικού οξέος από την λιπάση των
ακέραιων κυττάρων Nannochloropsis εκφράζεται σε pH 7.0, ενώ η μελέτη της υδρόλυσης
pNP εστέρων διαφόρων λιπαρών οξέων από την ίδια λιπάση έδειξε ότι καλύτερο υπόστρωμα
ήταν ο pNP εστέρας του βουτυρικού οξέος και στη συνέχεια οι pNP εστέρες των οξέων
οξεικου, οκτανοϊκού, λαυρικού και παλμιτικού. Τόσο τα θερμασμένα όσο και τα μη
θερμασμένα ακέραια κύτταρα του μικροφύκους εκφράζουν επίσης καταλυτική λιπολυτική
δράση έναντι ελαιολάδου. Υψηλές συγκεντρώσεις NaCl (1M) αναστέλλουν κατά 50% την
λιπολυτική δράση μη θερμασμένων κυττάρων. Εντούτοις, η καταλυτική δράση των κυττάρων
Νannochloropsis μετά από θέρμανση, αυξάνεται παρουσία υψηλής συγκέντρωσης άλατος.

.
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CELL SURFACE HEAT STABLE LIPOLYTIC ENZYME ACTIVITY OF THE
MARINE ALGA NANNOCHLOROPSIS OCEANICA
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Microbial surface display of lipases can be effectively utilized for the development of wholecell biocatalysts for industrial bioconversions. We report the presence of highly thermostable
lipolytic enzyme activities against p-nitrophenyl (pNP) laurate, both on the cell surface and
the cellular debris fraction of the marine microalga Nannochloropsis oceanica (strain
CCMP1779). These thermostable catalytic activities are stimulated after heating at 100 oC for
15 min, while the lipolytic activity of the soluble fraction of disrupted cells is abolished after
heating. The progress curve of cellular debris associated lipase activity is biphasic and levels
off very fast. Both cell bound and cell debris lipolytic activities cannot be extracted following
treatment with the surfactants SDS, Triton X-100 and CHAPS. These surfactants inhibit
lipase activities in various degrees. The optimum hydrolysis of pNP laurate by whole cell
lipase is expressed at pH 7.0. Whole Nannochloropsis cell lipase preferentially catalyzed the
hydrolysis pNP esters of different fatty acids with short to medium chains. The best substrate
was pNP- butyrate (100%), followed by pNP-acetate (84.1%), pNP-octanoate (70.8%), pNPlaurate (16.7%), and pNP-palmitate (16.7%). Both unheated and heated unbroken whole cell
biocatalyst express also catalytic activity against olive oil. High salt concentrations (1M
NaCl) leads to about 50% whole cell enzyme inhibition. However, the activity of heated cells
increases in presence of high salt concentration.
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Genes in microorganisms: from the cistron to the pan-genome
Claudio Scazzocchio
Imperial College London and Université Paris Sud (XI) Orsay
When I started my Ph. D. in 1963, the theoretical framework of microbial genetics was
dominated by the cistron concept; that is the gene, as a unit of function, divisible by
recombination, changeable by mutation and equivalent to a non-determinable DNA sequence.
The operon theory both extended and undermined this elegant concept, as cis-acting
mutations in the operon belonged formally to more that one gene.
In 1968 Gunther Stent announced the death of molecular biology. Of course he was wildly off
the mark. What had happened is, that while the first revolution in molecular biology was
fuelled by techniques coming from outside the field (ultracentrifugation, X-ray
crystallography), new technologies arose within Molecular Biology that allowed a direct
access to the genetic information, leading to the cloning revolution.
In 1977 Fred Sanger published the sequence of phage ΦX174, all 5386 bases of it. I think no
futurologist could have predicted what followed. In January 2015 there were 3762 bacterial
genomes recorded as finished in a biochemist’s blog. The number of fungal genomes
available is in the hundreds, and the genomes of protists of all kingdoms complete the picture.
This deluge of data is changing our conception of the microbial world. Metagenomics tell us
that the microbes we know are only a fraction of those that are out there. The concept of the
Pan-genome was proposed for the first time in an inaccessible article in Russian (Tets,
Tsitologiia, 2003). Today the sequence of many “strains” of the same microbial species had
led to a conception of the species genome as possessing a core of common sequences
surrounded by a changing cloud of subsidiary sequences. I think, however, that the most
drastic impact of the genomic revolution will be in evolutionary biology. The pan-genome
implies horizontal transmission within different closely related strains. But horizontal
transmission goes far beyond that. The availability of a plethora of genomes shows
interchanges of genes and gene clusters between members of species widely separated in the
evolutionary tree, which is really becoming, especially in the microbial world, an
evolutionary network.
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Μελέτη της ετερόλογης έκφρασης της α-συνουκλεΐνης στον Saccharomyces
cerevisiae και της αλληλεπίδρασής της με ενδογενείς μεταβολικούς παράγοντες
Σφήκας Ε., Αφένδρα Α.Σ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών
Keywords: α-synuclein, Saccharomyces cerevisiae, trehalose
Η α-συνουκλεΐνη κωδικοποιείται από το γονίδιο SNCA, εκφράζεται άφθονα στο
προσυναπτικό άκρο των νευρώνων των σπονδυλωτών και εμπλέκεται σε διάφορους τύπους
νευροεκφυλιστικών διαταραχών με κυριότερη την νόσο του Parkinson, οπότε σχηματίζει
κυτταροπλασματικά έγκλειστα (Lewy Bodies) με τοξικές συνέπειες για τα κύτταρα. Σε
προηγούμενη εργασία, γονίδια της α-συνουκλεΐνης υπό τον έλεγχο υβριδικού υποκινητή
ρυθμιζόμενου από το σύστημα tet-off μεταφέρθηκαν στο Saccharomyces cerevisiae
προκειμένου να μελετηθεί η βιωσιμότητά του. Η παρουσία της α-συνουκλεΐνης στα κύτταρα
του ζυμομύκητα δεν επέφερε μεταβολή στην κυτταρική βιωσιμότητα. Σκοπός αυτής της
εργασίας ήταν η διερεύνηση παραγόντων του ζυμομύκητα που τυχόν ενεργοποιούνται με την
παρουσία της α-συνουκλεΐνης και αναστέλλουν την τοξική δράση της.
Στην παθογενετική πορεία παραγωγής της α-συνουκλεΐνης ο νευρώνας αξιοποιεί τους
μηχανισμούς του πρωτεασώματος και της αυτοφαγίας με σκοπό να αναστρέψει κατά το
δυνατόν την νέκρωσή του. Η τρεχαλόζη αποτελεί επαγωγέα της αυτοφαγίας αλλά και άμεσο
διαμεσολαβητή της πρωτεϊνικής αποδιοργάνωσης των εγκλείστων. Η βιοσύνθεσήτης στον
S.cerevisiae κωδικοποιείται από τα γονίδια TPS1, TPS2, TPS3 και TSL1. Στην παρούσα
εργασία διερευνήθηκε η παραγωγή τρεχαλόζης σε σχέση με την βιοσύνθεση της ασυνουκλεΐνης στα κύτταρα της ζύμης. Συγκεκριμένα, σε κύτταρα S.cerevisiae εντοπίστηκαν
αρχικά τα μεταγραφικά παράγωγα των γονιδίων SNCA και TPS1 με RT-PCR, ενώ για την
ποσοτική μέτρησή τους πραγματοποιήθηκε qPCR με ανάλυση σε τρεις διαφορετικές φάσεις
ανάπτυξης του ζυμομύκητα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι και τα δύο γονίδια
μεταγράφονται σε όλες τις φάσεις, ενώ δεν φάνηκε αύξηση της μεταγραφής του TPS1 στα
κύτταρα που περιείχαν το SNCA.
Επειδή η α-συνουκλεΐνη εμπλέκεται σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές που εμφανίζονται σε
σχετικά προχωρημένη ηλικία, μετρήθηκε η βιωσιμότητα κυττάρων ζύμης που έφεραν το
SNCA και είχαν προηγουμένως υποστεί γήρανση. Αυτά τα κύτταρα παρουσίασαν μειωμένη
βιωσιμότητα σε σχέση με τα γηρασμένα κύτταρα στα οποία το SNCA απουσίαζε.
Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μέτρηση της παραγωγής μεταγράφων των γονιδίων SNCA και
TPS1 στα γηρασμένα κύτταρα μέσω qPCR, από όπου διαπιστώθηκε ότι η μεταγραφή του
SNCA δεν συσχετιζόταν με αυτήν του TPS1. Επιπλέον, και αυτή η ανάλυση κατέδειξε υψηλή
συγκέντρωση α-συνουκλεΐνης, η οποία θεωρείται και ο κύριος παράγοντας κυτταρικού
θανάτου σε γηρασμένα κύτταρα. Η καθιέρωση ενός σταθερού μοντέλου τοξικότητας της ασυνουκλεΐνης ταυτόχρονα με την αξιοποίηση πιο ευαίσθητων στελεχών ζυμομυκήτων
αποτελούν χρήσιμες μελλοντικές προοπτικές.
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Studying the heterologous expression of α-synuclein in Saccharomyces cerevisiae and its
interaction with endogenous metabolic factors.
Sfikas E., Afendra A.-S.
University of Ioannina, School of Health Sciences, Department of Biological Applications and
Technologies
Keywords: α-synuclein, Saccharomyces cerevisiae, trehalose
Α-synuclein, encoded by the gene SNCA, is abundantly expressed in the presynaptic terminal
of the neurons in vertebrates and involved in many types of neurodegenerative disorders,
especially Parkinson Disease, where it forms cytoplasmic inclusions (Lewy Bodies) with
toxic consequences for the cells. In a previous work, α-synuclein genes under the control of a
hybrid promoter regulated by the tet-off system were transferred in Saccharomyces
cerevisiae. The presence of α-synuclein in the yeast cells did not influence the cell viability.
The aim of this work was the investigation of yeast factors that are potentially activated by
the presence of α-synuclein and inhibit its toxic impact.
To this pathogenic pathway, the neuron uses the defense mechanisms of the proteasome and
the autophagy in order to reverse its necrosis as much as possible. Trehalose acts as an
induction factor of autophagy as well as direct mediator of inclusions’ protein degrading. In
yeast, trehalose biosynthesis is coded by the genes TPS1, TPS2, TPS3 and TSL1. In the
present work, the production of trehalose compared to the biosynthesis of α-synuclein to the
yeast cells was investigated. In specific, the transcribed products of ΤPS1 and SNCA were
detected via RT-PCR in yeast cells, while for quantitative measurement the above genes were
analysed by qPCR in three different growth phases. The results proved that both genes are
transcribed to all phases, while no increase in the transcription of TPS1 was observed in cells
that carry SNCA.
Because α-synuclein is involved in neurodegenerative disorders that impact the elders, cell
viability for yeast cells that carry SNCA and had been processed by aging was measured.
These cells exhibited reduced viability compared to the aged cells in which SNCA was absent.
The quantitative measurement of SNCA and TPS1 transcribed products for the aged cells was
achieved by qPCR. It was shown that the transcription of SNCA was independent from the
one of TPS1. Furthermore, this analysis also revealed high concentration of α-synuclein, a
fact that has been considered to be the main cell death factor in aged cells. Future perspectives
involve the establishment of a stable toxic model of α-synuclein at the same time with the
utilisation of more sensitive yeast strains.
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Κλωνοποίηση, μεταφορά και έκφραση γονιδίων των μεταλλαγών της ασυνουκλεΐνης στον Saccharomyces cerevisiae
Σφήκας Ε., Βασίλη Ε., Μιχαηλίδης Θ., Αφένδρα Α.Σ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών
Keywords: α-synuclein, Saccharomycescerevisiae
Η α-συνουκλεΐνη εκφράζεται άφθονα στο προσυναπτικό άκρο των νευρώνων των
σπονδυλωτών και εμπλέκεται σε διάφορους τύπους νευροεκφυλιστικών διαταραχών με
κυριότερη την νόσο του Parkinson. Σε παθολογικές καταστάσεις, όταν υπερεκφράζεται ή
μεταλλάσσεται, σχηματίζει κυτταροπλασματικά έγκλειστα (Lewy Bodies) με τοξικές
συνέπειες για τα κύτταρα. Έχουν απομονωθεί και χαρακτηριστεί τρεις σημειακές μεταλλαγές
του γονιδίου της α-συνουκλεΐνης, οι Α30P, A53T και E46K, οι οποίες σχετίζονται με την
οικογενή μορφή της νόσου του Parkinson. Οι μεταλλαγές αυτές αυξάνουν την ενδοκυττάρια
τοξικότητα σε σχέση με την αγρίου τύπου πρωτεΐνη.
Ο Saccharomyces cerevisiae αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη μοντελοποίηση των
νευροεκφυλιστικών διαταραχών, εφόσον πολλές βασικές κυτταρικές διαδικασίες παραμένουν
ισχυρά διατηρημένες μεταξύ αυτού και των ανθρώπινων νευρικών κυττάρων, όπως η
αναδίπλωση των πρωτεϊνών και η κυκλοφορία μέσω των μεμβρανών του συστήματος Golgi
και του ενδοπλασματικού δικτύου.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση των μεταλλαγών Α30P και A53T
μεμονωμένα αλλά και σε σύγκριση με την α-συνουκλεΐνη αγρίου τύπου στη βιωσιμότητα του
Saccharomyces cerevisiae. Ως εκ τούτου, τα γονίδια των Α30P και A53T κλωνοποιήθηκαν το
καθένα ξεχωριστά στον ειδικό για ζυμομύκητες φορέα έκφρασης pCM190 υπό τον έλεγχο
ενός υβριδικού υποκινητή του συστήματος tet-off. Τα ανασυνδυασμένα παράγωγα
pCM190asynA53Tκαι pCM190asynA30P μεταφέρθηκαν με ηλεκτροδιάτρηση στο
S.cerevisiaeBY4741.Η παρουσία των πλασμιδίων στα κύτταρα διαπιστώθηκε με απομόνωση
του πλασμιδιακού DNA από κύτταρα ζυμομύκητα, χρησιμοποίησή του για μετασχηματισμό
κυττάρων E. coli DH5α και περαιτέρω ανίχνευσή του στα πλασμιδιακά εκχυλίσματα των
DH5α, καθώς και υβριδισμό Southern. Η έκφραση της αγρίου τύπου πρωτεΐνης καθώς και
των μεταλλαγών της ανιχνεύθηκε στα κύτταρα ζύμης με RT-PCRκαι ανοσοαποτύπωση
Western.
Η βιωσιμότητα των μετασχηματισμένων στελεχών μελετήθηκε με καμπύλες ανάπτυξης
παρουσία και απουσία τετρακυκλίνης. Παρατηρήθηκε ότι η έκφραση των γονιδίων της ασυνουκλεΐνης αγρίου τύπου ή των μεταλλαγών Α30P και A53T δεν επηρέασαν τη
βιωσιμότητα των κυττάρων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν καμπύλες ανάπτυξης των
παραπάνω στελεχών παρουσία του παράγοντα πλήγματος DTT στο θρεπτικό μέσο, το οποίο
θεωρείται ότι προκαλεί στρες στο ενδοπλασματικό δίκτυο του κυττάρου, ώστε να μελετηθεί η
συσχετιζόμενη τοξικότητα με την παρουσία της α-συνουκλεΐνης κάθε τύπου. Στην περίπτωση
αυτή παρατηρήθηκε μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων, γεγονός που υποδεικνύει ότι η
έκφραση γονιδίων α-συνουκλεΐνης σε συνδυασμό με την επίδραση τοξικών παραγόντων έχει
αρνητική επίδραση στη βιωσιμότητα των κυττάρων του S.cerevisiae.
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Cloning, transfer and expression of
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α-synuclein’s point mutation genes in
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University of Ioannina, Ioannina, Greece
Keywords: α-synuclein, Saccharomycescerevisiae
Α-synuclein is abundantly expressed in the presynaptic terminal of the neurons in vertebrates
and is involved in many types of neurodegenerative disorders, especially Parkinson’s Disease.
In pathological situations, when overexpessed or mutated, it forms cytoplasmic inclusions
(Lewy Bodies) with toxic consequences for the cells. Three point mutations of the αsynuclein’s gene have been isolated and characterized, A30P, A53T and E46K. These
mutations relate with the familial form of Parkinson Disease and have been proved to enhance
the intracellular toxicity compared with the wild type protein.
Saccharomyces cerevisiae has become an important tool towards modeling the
neurodegenerative disorders, considering that many cell processes remain greatly conserved
between it and neurons, such as protein folding and cell trafficking through Golgi and
endoplasmic reticulum.
In the present work, the effect of the point mutations A53T and Α30Ρ on Saccharomyces
cerevisiae viability has been studied in comparison to the α-synuclein wild type. In the terms
of this, the A53T and Α30Ρ genes were cloned each into the yeast expression vector pCM190
under the control of a hybrid promoter regulated by the tet-off system. The recombinant
products pCM190asynA53T and pCM190asynA30P were transferred to S.cerevisiae BY4741
by electroporation. The presence of plasmids in the cells was verified by isolation of plasmid
DNA from yeast cells, back transformation in E. coli cells and further detection in their
plasmid extracts, as well as Southern blot. Moreover, the expression of the wild type protein
as well as the mutations was detected in the yeast cells through RT-PCR and Western blot.
The viability of the transformed strains was studied by their growth curves under the presence
and absence of tetracycline. It was noted that neither the expression of α-synuclein’s wild
type gene nor its mutations affected the cell viability. In addition, growth curves in the
presence of the stress factor DTT, which is considered as an ER-stress factor, have been
carried out, in order to study the correlated toxicity in the presence of each type of αsynuclein. In this situation, a reduction of the cell viability was observed, indicating that the
expression of α-synuclein’s genes in combination with the effect of toxic factors has negative
impact to the yeast cell viability.
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Οινολογικό δυναμικό της αυτόχθονης ζυμοχλωρίδας Ελληνικών αμπελώνων
Σγούρος Γ.,1 Λαζαρίδου Α.,1 Μαλλούχος Α.,2 Δούρου Δ.,1 Νησιώτου Α.1
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‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής, Ελλάδα

Οργανισμός
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,
Ιερά Οδός 75, Αθήνα
Στα πλαίσια του εντοπισμού γηγενών ζυμών για χρήση ως εναρκτήριες καλλιέργειες
οινοποίησης, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των οινολογικών
χαρακτηριστικών της αυτόχθονης ζυμοχλωρίδας αμπελώνων της Νεμέας (ποικιλία
Αγιωργίτικο), της Σαντορίνης (ποικ. Ασύρτικο) και της Μαντινείας (ποικ. Μοσχοφίλερο).
Μετά από ενδελεχή αποτύπωση της βιοποικιλότητας των παραπάνω αμπελώνων, μέσω
απομόνωσης και ταυτοποίησης μεγάλου αριθμού στελεχών ζυμών και έλεγχο των
διαφορετικών γονοτύπων με in vitro δοκιμασίες ως προς τον οινολογικό τους δυναμικό, τα
πλέον ελπιδοφόρα στελέχη αξιολογήθηκαν σε μικρο-οινοποιήσεις με παστεριωμένο γλεύκος
σε σχέση με εμπορικά στελέχη. Μελετήθηκε ο ρυθμός και η καθαρότητα της ζύμωσης (g/l
πτητικής οξύτητας/αιθανόλη v/v%), ενώ προσδιορίσθηκαν (HPLC) τα υπολειμματικά
σάκχαρα, η αιθανόλη, η γλυκερόλη και τα οργανικά οξέα στα γλεύκη και τα τελικά προϊόντα
των ζυμώσεων. Η πτητική και ολική οξύτητα υπολογίστηκαν βάσει των επίσημων
Ευρωπαϊκών μεθόδων. Όπως αναμενόταν, στις μικροοινοποιήσεις με στελέχη S. cerevisiae ο
ρυθμός ζύμωσης και η παραγωγή αλκοόλης ήταν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με στελέχη
non-Saccharomyces. Ο ρυθμός ζύμωσης στελεχών S. cerevisiae της Νεμέας βρέθηκε να είναι
υψηλότερος ακόμη και από τον αντίστοιχο των εμπορικών στελεχών που δοκιμάσθηκαν.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν δύο στελέχη S. cerevisiae της Νεμέας που διακρίθηκαν ως
προς την παραγωγή γλυκερόλης (έως 11 g/l), καθώς ένα στέλεχος Lachancea thermotolerans
το οποίο παρήγαγε υψηλά επίπεδα αιθανόλης (13,85 %, v/v). Μεταξύ των μη-Saccharomyces
ειδών, στελέχη C. zemplinina, Hanseniospora osmophila, Torulaspora delbrueckii και L.
thermotolerans έδωσαν υψηλότερη παραγωγή αλκοόλης από τα H. guillermondii και H.
uvarum. Τα στελέχη των ειδών T. delbrueckii και L. thermotolerans έδειξαν καλούς ρυθμούς
ζύμωσης, χαμηλή πτητική οξύτητα (<0.67 g/l οξικού οξέος) και καθαρότητα ζύμωσης,
αντίθετα από τα H. guillermondii, H. osmophila, H. uvarum και τα περισσότερα στελέχη C.
zemplinina. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι μεταξύ των στελεχών υπάρχουν
στελέχη S. cerevisiae με αξιόλογες οινολογικές ιδιότητες συγκρίσιμες αυτών των εμπορικών
στελεχών αλλά και μη-Saccharomyces στελέχη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε
συγκαλλιέργειες με τα S. cerevisiae ως εμβόλια για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.
Λέξεις κλειδιά: Saccharomyces cerevisiae, μη-Σακχαρομύκητες, οινοποίηση
Ευχαριστίες: Η εργασία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της ΕΈ και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».
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Oenological potential of indigenous yeasts derived from Greek vineyards
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With the aim to be used as starter cultures in winemaking, indigenous yeasts isolated from
vineyards of Nemea (Agiorgitiko cv.), Santorini (Assyrtiko cv.) and Mantinea (Moschofilero
cv.) were evaluated with respect to their oenological characteristics. After a thorough
evaluation of yeast biodiversity through the isolation and identification of a high number of
yeasts, the oenological potential of distinct genotypes were tested in vitro. The most
promising strains were further assessed during fermentation of pasteurized grape must and
compared with commercial starters. Fermentation rate and purity (g/l volatile acidity/ethanol
v/v%) were estimated. Residual sugars, ethanol, glycerol and organic acids were estimated by
HPLC. Volatile and total acidity determinations were performed according to the Official
European Union Methods. As expected, fermentation rate and ethanol production were higher
in microvinifications inoculated with S. cerevisiae as compared with non-Saccharomces
strains. S. cerevisiae strains from Nemea exhibited higher fermentation rates than the
commercial strains tested. Two Nemea S. cerevisiae strains exhibited relatively high glycerol
production (up to 11,1 g/l), while one Lachancea thermotolerans strain could ferment sugars
to depletion (up to 13,9% v/v ethanol). Within non-Saccharomyces species, C. zemplinina,
Hanseniaspora osmophila, Torulaspora delbrueckii and L. thermotolerans strains produced
higher ethanol amounts than H. guillermondii and H. uvarum. T. delbrueckii and L.
thermotolerans showed good fermentation rates and fermentation purity, and low volatile
acidity (<0.67 g/l acetic acid), unlike H. guillermondii, H. osmophila, H. uvarum and most of
C. zemplinina strains. Present results show that there are certain indigenous S. cerevisiae
strains bearing remarkable oenological properties compared to those of commercial starters.
On the same time, several non-Saccharomyces strains with interesting technological
characteristics were identified that may contribute to the production of high quality wines
when combined with S. cerevisiae.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae, non-Saccharomyces yeasts, winemaking
Acknowledgements: This work has been co-financed by the European Regional Development
Fund (ERDF) of the EU and by National Resources under the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN II), Action "COOPERATION 2011".
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Ανάπτυξη µιας πρότυπης µικροσυστοιχίας υψηλής πυκνότητας για την εκτίµηση του
δυναµικού βιοαποικοδόµησης των φυτοφαρµάκων στο έδαφος
Siozios S.1, Martin-Laurent F.2, Malandain C.3, Ferrari F.4, Karpouzas D.5, Bourtzis K.1,
Tsiamis G.1
1
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Η αποκρυπτογράφηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυτοφαρµάκων και των µικροβιακών
κοινοτήτων του εδάφους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο από γεωπονική όσο και
περιβαλλοντική σκοπιά. Παρά το γεγονός ότι οι πολύπλοκες αυτές αλληλεπιδράσεις είναι σε
µεγάλο βαθµό άγνωστες, µελέτες δείχνουν ότι τα φυτοφάρµακα εκτός από τοξικά µπορούν
να έχουν και ευεργετικά αποτελέσµατα µέσα σε µια µικροβιακή κοινότητα. Πολλά είδη
µικροβίων διαθέτουν µεταβολικά µονοπάτια που είναι σε θέση να αποικοδοµούν
διαφορετικές οµάδες φυτοφαρµάκων και να τα χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας.
Η πρόσφατη ανάπτυξη της µεταγονιδιωµατικής έρευνας, των νέων τεχνολογιών
αλληλούχισης καθώς και οι τεχνολογίες µικροσυστοιχιών έχουν φέρει επανάσταση στη
µελέτη και την κατανόηση της δοµικής και λειτουργικής ποικιλοµορφίας των µικροβιακών
κοινοτήτων. Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε την ανάπτυξη µιας πρότυπης µικροσυστοιχίας
υψηλής πυκνότητας (PesticideChip), η οποία θα είναι σε θέση να ανιχνεύει την παρουσία
και/ή την έκφραση γονιδίων που εµπλέκονται στο µεταβολισµό και την αποικοδόµηση
ευρέως χρησιµοποιούµενων φυτοφαρµάκων. Η πρώτη αυτή µικροσυστοιχία στοχεύει σε 23
οικογένειες γονιδίων που έχουν βρεθεί να εµπλέκονται στην αποδόµηση πέντε µεγάλων
οµάδων φυτοφαρµάκων, όπως καρβαµιδικά εντοµοκτόνα (cehA, cahA and mcd),
οργανοφωσφορικά (opd, mpd, opdA, ophc2, ophB, opaA, fedA and opdE), τριαζίνες
(οικογένειες atz και trz), φαινυλουρίες (libA, puhA, and hylA) και phenoxyalkanoics (tfd). Η
µικροσυστοιχία PesticideChip θα ενσωµατώσει γονιδιακές αλληλουχείες από διαφορετικές
πηγές δεδοµένων, όπως βακτηριακά γονιδιώµατα καθώς και µεταγονιδιωµατικά ή/και
µεταγραφώµατικα δεδοµένα από µελέτες εδάφους. Μέχρι στιγµής έχουν ανακτηθεί πάνω από
25.000 οµόλογες αλληλουχίες οι οποίες αφού επαληθευθούν θα χρησιµοποιηθούν για τον
σχεδιασµό ολιγονουκλεοτιδικών ανιχνευτών. Η εξειδίκευση αυτών των ανιχνευτών θα
δοκιµαστεί αρχικά in silico, ενώ πειράµατα θα σχεδιαστούν και θα πραγµατοποιηθούν σε
πραγµατικές συνθήκες προκειµένου να µελετηθεί η λειτουργικότητα της µικροσυστοιχίας.
Η µικροσυστοιχία PesticideChip παρέχει ένα νέο και ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση
του δυναµικού βιοαποικοδόµησης των φυτοφαρµάκων στο έδαφος µε εφαρµογές όπως: α) η
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι αστοχίες των
φυτοφαρµάκων λόγω της ταχείας µικροβιακής αποδόµησης και β) τον έλεγχο και την
παρακολούθηση των διαδικασιών βιοεξυγίανσης µολυσµένων εδαφών.
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Development of PesticideChip a high density microarray for assessing pesticidedegrading genetic potential and expression in soils
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Deciphering the interactions between pesticides and the soil microbial community-structure
and functions is of great importance both from an agronomical and an environmental point of
view. Although this complex relationship is largely unclear, studies suggest the existence of
both adverse and beneficial effects on soil microbes. In simple terms, what is toxic for some
microbial members could be advantageous for some others. Following repeated exposure to
pesticides, a small number of microbes evolved to form complete metabolic pathways that are
able to degrade different groups of pesticides and use them as an energy source.
The recent development of new sequencing and microarray technologies has revolutionized
studies on the structural and functional diversity of microbial communities. Here we report on
an effort to develop a high-density oligonucleotide microarray (PesticideChip) to detect the
presence and/or the expression of key genes coding for enzymes involved in the metabolism
of a range of commonly used pesticide groups. This first prototype will target 23 gene
families that are involved in the degradation of five major pesticide groups such as carbamate
insecticides (cehA, cahA and mcd), organophoshates (opd, mpd, opdA, ophc2, ophB, opaA,
fedA and opdE), s-triazine herbicides (members of the atz and trz gene families), substituted
phenylureas (libA, puhA, and hylA) and phenoxyalkanoics (tfdA). PesticideChip will
incorporate sequence information from different data sources including, completed and draft
bacterial genomes as well as soil associated metagenomes and metatranscriptomes.
Preliminary searches retrieved more than 25.000 candidate homolog sequences. These
sequences will be verified and will be used for probe design. The specificity of the designed
probes will be tested in silico while proof of concept experiments will be performed in real
conditions by comparing the results of chip hybridization obtained with DNA extracted from
soil adapted to pesticides degradation to those of pristine soils.
We expect that PesticideChip will provide a novel and powerful tool in assessing the
pesticide-degrading genetic potential of soil microbial communities against a range of
commonly used pesticides. Its application could range from preventing pesticide efficacy
failures in several cropping systems due to rapid microbial degradation and also to monitor
bioremediation of pesticide-contaminated soils.
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Τοποθεσία ή Φυτικό είδος; ποιος καθορίζει τη δομή της ενδορριζικής κοινότητας των
Δενδρόμορφων Μυκορριζικών Μυκήτων σε δύο κοινά φυτικά είδη των αμμοθινών
(Medicago marina και Eryngium maritimum)
Σκιαδά Β.1, Hart M.2, Κληρονόμος Ι.2, Υψηλάντης Ι.3, Καβρουλάκης N.4, Παπαδοπούλου
K.1, Καρπούζας Δ.Γ.1 και Οιχαλιώτης Κ.5
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Ξηρασία, αλατότητα και εξάπλωση της ερημοποίησης αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα οριακά Μεσογειακά οικοσυστήματα. Οι Δενδρόμορφοι Μυκορριζικοί
Μύκητες (ΔΜΜ) παρέχουν προστασία σε φυτά που φύονται στα συγκεκριμένα ξηρά ή ημίξηρα
οικοσυστήματα, όπως είναι οι αμμοθίνες. Ελάχιστα είναι γνωστά σήμερα για την ποικιλότητα
των ΔΜΜ σε φυτά που ενδημούν σε αμμοθινικά οικοσυστήματα. Η υπόθεση μας είναι ότι ΔΜΜ
που αποικίζουν τις ρίζες φυτών που αναπτύσσονται στις αμμοθίνες αναμένεται να είναι
προσαρμοσμένοι σε συνθήκες υψηλής οσμωτικής καταπόνησης (αλατότητα και ξηρασία). Εκτός
από το καθαρά οικολογικό ενδιαφέρον, η απομόνωση τέτοιων ΔΜΜ και μελλοντική χρήση τους
ως εμβόλια σε μη αρδευόμενα συστήματα καλλιέργειας ή σε εδάφη υψηλής αλατότητας θα
μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της φυτικής παραγωγής σε οριακά Μεσογειακά
οικοσυστήματα.
Οι διαφορές στην ποικιλότητα των ΔΜΜ ερευνήθηκαν σε δύο κοινά φυτά των αμμοθινών της
Ελλάδος: Medicago marina και Eryngium maritimum. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν το είδος
του φυτού ή η περιοχή από την οποία συλλέχθηκε καθορίζουν τη δομή της μυκορριζικής
κοινότητας. Πέντε φυτά από κάθε είδος συλλέχθηκαν από πέντε αμμοθίνες (Ανατολικό Πήλιο,
Ποσείδι-Χαλκιδικής, Κεφαλονιά, Ελαφονήσι-Κρήτης, Ρωμανού-Πελοπόννησος) κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου.
Η ποικιλότητα των ΔΜΜ στις ρίζες των δύο φυτών προσδιορίστηκε με αλληλούχιση σε σύστημα
MiSeq-Ilumina. Με δεδομένη την ασάφεια σχετικά με το ποιος γονιδιακός τόπος αποδίδει
καλύτερα την ποικιλότητα των ΔΜΜ, η μικρή (εκκινητές WANDA-AML2) ή η μεγάλη
υπομονάδα του ριβοσωμικού RNA (εκκινητές FLR3-FLR4), χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά
ζεύγη εκκινητών. Η αλληλούχιση των δειγμάτων έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα της
ανάλυσης θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Λέξεις-κλειδιά: Δενδρόμορφοι Μυκορριζικοί Μύκητες, αμμοθίνες, pyrosequencing, Medicago
marina, Eryngium maritimum
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Site or Plant species determines the intraradical community structure of Arbuscular
Mycorrhizal fungi in two typical sand-dune plant species, Medicago marina and Eryngium
maritimum.
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Drought, salinization and desertification constitute the main threats for marginal soil ecosystems
of the Mediterranean basin. Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) have been reported to offer
protection to the plants grown on these arid and/or semiarid ecosystems, like sand-dunes. Little is
known about the diversity of AMF in the roots of endemic sand-dune plants. Our hypothesis is
that AMF which colonize plants in sand-dunes are expected to be adapted to extreme osmotic
stress (salinity and drought conditions prevailing in sand-dunes). Isolation, propagation and use of
those AMF as inocula in marginal agricultural systems of the Mediterranean basin (non irrigated
or saline soils) are expected to substantially promote crops growth.
The diversity of AMF diversity was investigated in two typical sand-dune plants of Greece,
Medicago marina and Eryngium maritimum, in order to ascertain whether plant species or site
were the main drivers shaping the AMF community. Five replicate plants per plant species were
collected from five sand-dunes in Greece (Eastern-Pilion, Posidi-Chalkidiki, Kefalonia, ElafonisiCrete, Romanou-Peloponnese), all during the summer period.
The intraradical diversity of AMF was determined via MiSeq-Ilumina . Considering the current
debate regarding which gene target provides better phylogenetic resolution of Glomeromycota,
led us to sequence those 40 samples using two different sets of primers targeting either the small
(primers WANDA-AML2) or the large ribosomal subunit (FLR3-FLR4). The sequencing of the
samples has been carried out and the analysis of the data is in the pipeline. The results will be
presented in the conference.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF) and
Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Thales. Investing
in knowledge society through the European Social Fund.
Keywords: Arbuscular Mycorrhizal Fungi, sand-dunes, pyrosequencing, Medicago marina,
Eryngium maritimum
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Βιολογική δράση υδατικών εκχυλισμάτων αρωματικών φυτών σε φυτοπαθογόνους
μύκητες και στη βιοσύνθεση αφλατοξινών
E. Σκώττη1, Μ. Καϊάφα2, Σ.Δ. Κουντούρη2, Π. Μπουχάγιερ3,
Δ.Ι. Τσιτσιγιάννης2, M. Πολυσίου1, Π.A. Ταραντίλης1*
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα1
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της βιολογικής δράσης των υδατικών
εκχυλισμάτων πέντε αρωματικών φυτών της οικογένειας Lamiaceae (Melissa officinalis,
Hyssopus officinalis, Origanum dictamnus, Origanum vulgare, Salvia officinalis) και του
Crocus sativus έναντι τριών ειδών φυτοπαθογόνων μυκήτων (Fusarium oxysporum,
Alternaria alternata and Aspergillus flavus). Όλα τα φυτικά εκχυλίσματα (Lamiaceae:
1g/10mL, Crocus sativus: 0.01g/10mL) παρουσιάσθηκαν βιολογικά ενεργά έναντι όλων των
μυκήτων που δοκιμάσθηκαν ενισχύοντας ή παρεμποδίζοντας τόσο την κονιδιογένεση όσο και
την ανάπτυξη του μυκηλίου σε θρεπτικά υποστρώματα σε τρυβλία. Στην περίπτωση του
Fusarium oxysporum, περισσότερο ενεργό εμφανίστηκε το εκχύλισμα του Origanum vulgare,
καθώς τετραπλασιάστηκε η παραγωγή κονιδίων σε σχέση με το μάρτυρα. Αντίστοιχη δράση
εμφάνισε το εκχύλισμα της Salvia officinalis στην Alternaria alternata και το εκχύλισμα του
Origanum dictamnus στον Aspergillus flavus. Σε αντίθεση, τα εκχυλίσματα του Origanum
vulgare, Crocus sativus και Hyssopus officinalis οδήγησαν σε σημαντική μείωση της
παραγωγής κονιδίων στην Alternaria alternata. Μέχρι σήμερα έχει αξιολογηθεί η βιολογική
δράση του αιθερίου ελαίου διαφόρων ειδών Lamiaceae, και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις
βρέθηκε να έχει μυκητοκτόνο δράση. Συνεπώς ήταν απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της
συνέργειας των υδατοδιαλυτών συστατικών και του αιθερίου ελαίου των φυτικών ειδών που
εξετάσθηκαν και διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστατικά των υδατικών
εκχυλισμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιολογική δράση που παρατηρήθηκε. Σε
περαιτέρω πειράματα, έγινε μελέτη της επίδρασης των υδατικών εκχυλισμάτων των πέντε
αρωματικών φυτών στην παραγωγή αφλατοξίνης του μύκητα Aspergillus flavus σε θρεπτικό
υπόστρωμα CCA (Coconut Cream Agar). Η εξαγωγή της τοξίνης έγινε με την μέθοδο TLC
και τα αποτελέσματα έδειξαν αξιοσημείωτη μείωση της παραγωγής αφλατοξίνης από την
εφαρμογή των υδατικών εκχυλισμάτων των φυτών Origanum vulgare, Origanum dictamnus,
Melissa officinalis και Crocus sativus (1g/10mL). Θα γίνει παρουσίαση της επίδρασης των
εκχυλισμάτων σε μοριακό επίπεδο στην έκφραση διαφόρων γονιδίων που συμμετέχουν στην
παραγωγή αφλατοξίνης με τη μέθοδο της Real-time PCR.
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Biological activity of aromatic plant’s aqueous extracts
against plant-pathogenic fungi and aflatoxin biosynthesis
Skotti E.1 , Kaiafa M.2 , Kountouri S.D.2, Bouchagier P.3 , Tsitsigiannis D.I.2 ,
Polissiou M.1, Tarantilis P.A.1 *
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The aim of this work is to evaluate the biological activity of five Lamiaceae species (Melissa
officinalis, Hyssopus officinalis, Origanum dictamnus, Origanum vulgare, Salvia officinalis),
and Crocus sativus aqueous extracts against three plant pathogenic fungal species (Fusarium
oxysporum, Alternaria alternata and Aspergillus flavus). All plant extracts (Lamiaceae:
1g/10mL, Crocus sativus: 0.01g/10mL) were biologically active against all fungal species,
contributing to enhancement or inhibition of conidia production and mycelium radial growth.
In the case of Fusarium oxysporum , Organum vulgare extract appeared more active as the
conidia production quadrupled compared to the control. A similar activity was demonstrated
on the effects of Salvia officinalis extract on Alternaria alternata and Origanum dictamus
extract on Aspergillus flavus. In contrast, Origanum vulgare, Crocus sativus and Hyssopus
officinalis extracts reduced conidia production in Alternaria alternata. So far, the essential
oils of several Lamiaceae species have been evaluated and in almost all cases it was found
that they have antifungal activity. Therefore, further investigation on the synergism of water
soluble substances and essential oils of plant species examined was necessary. These studies
revealed that in some cases the ingredients of the aqueous extracts play an important role in
the biological activity observed. In further experiments, a study of the effects of the aqueous
extracts of five aromatic plants was conducted on the aflatoxin production of Aspergillus
flavus in CCA (Coconut Cream Agar) medium. The toxin was extracted with the TLC method
and results showed a notable reduction of the aflatoxin production from the application of the
aqueous extracts of Origanum vulgare, Origanum dicatmus, Melissa officinalis and Crocus
sativus (1g/10ml). The effects of the different extracts at molecular level and more
specifically on expression of genes that are involved in aflatoxin biosynthesis pathway (by
means of the Real-time PCR method), will be presented.
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Ανακάλυψη χημικών ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές
νευροεκφυλιστικών παθήσεων με χρήση μεθόδων μοριακής εξέλιξης

ιδιότητες

κατά

Σκρέτας Γ.
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα, Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ευρέως αποδεκτό ότι πολλές νευροεκφυλιστικές ασθένειες
με πολύ διαφορετικές παθολογίες, όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, το σύνδρομο
Creutzfeldt-Jakob, η νόσος του κινητικού νευρώνα, κ.α. χαρακτηρίζονται από έναν κοινό
μοριακό μηχανισμό: την προβληματική αναδίπλωση συγκεκριμένων πρωτεϊνών και τη
συσσώρευσή τους ως συσσωματώματα ή διαλυτά ολιγομερή σε συγκεκριμένες περιοχές του
νευρικού συστήματος. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες περιλαμβάνουν πολύ σοβαρά
νοσήματα που πλήττουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού και έχουν
σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Παρόλη την πολύ
μεγάλη σημασία των ασθενειών αυτών, δεν υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες για
τις κυριότερες αυτών. Η παρούσα εργασία περιγράφει μια νέα προσέγγιση για την ανακάλυψη
ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες, η οποία εφαρμόζει τεχνικές μοριακής εξέλιξης
με σκοπό την ανακάλυψη ενώσεων με την ικανότητα να επιδιορθώνουν την προβληματική
αναδίπλωση πρωτεϊνών που συσχετίζονται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες (misfolding-prone
proteins, MisPs), αποτρέποντας έτσι τις παθογόνους δράσεις αυτών και την εμφάνιση/εξέλιξη
της ασθένειας. Οι ενώσεις που μελετώνται παράγονται βιοσυνθετικά σε βακτηριακά κύτταρα
Escherichia coli χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που επιτρέπει τη βιοσύνθεση ενός πολύ
μεγάλου αριθμού ενώσεων με διαφορετική χημική σύσταση και με μεγάλη δομική
ποικιλομορφία (πάνω από 200 εκατομμύρια διαφορετικά μόρια). Στη συνέχεια, οι βιβλιοθήκες
αυτές σαρώνονται και τα σπάνια λειτουργικά μόρια με την ικανότητα επιδιορθώνουν την
προβληματική αναδίπλωση των πρωτεϊνών MisP στις οποίες στοχεύουμε εντοπίζονται μέσω
ενός συστήματος γενετικής επιλογής υψηλής απόδοσης (high-throughput screen). Η ικανότητα
των επιλεγμένων ενώσεων να επιδρούν στην αναδίπλωση των MisP μελετάται με βιοχημικές
και βιοφυσικές μεθόδους πρωτεϊνικής ανάλυσης, ενώ η ικανότητα τους να καταστέλλουν τις
παθογόνους δράσεις αυτών αξιολογείται με κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης σε καλλιέργειες
νευρωνικών κυττάρων και σε ζωικά μοντέλα των ασθενειών στις οποίες στοχεύουμε. Στο
πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, έχουμε ανιχνεύσει ενώσεις με την ικανότητα να
επιδιορθώνουν την αναδίπλωση και να καταστέλλουν τις παθογόνους δράσεις δύο πρωτεϊνών
MisP, η προβληματική αναδίπλωση των οποίων εμπλέκεται σε δύο εκ των σημαντικότερων
νευροεκφυλιστικών ασθενειών: τη νόσο Alzheimer (AD) και μια οικογενή μορφή της νόσου
του κινητικού νευρώνα (amyotrophic lateral sclerosis, ALS). Οι ενώσεις αυτές έχουν τη
δυνατότητα να αποτελέσουν μόρια-οδηγούς για την ανάπτυξη νέων θεραπειών κατά των
συγκεκριμένων παθήσεων.
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Directed Evolution of Small-Molecule Therapeutics Against Neurodegenerative Diseases
Skretas G.
Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research
Foundation, Athens, Greece
It is now widely recognized that a variety of neurodegenerative diseases (NDDs) with an
enormous socioeconomic impact, such as Alzheimer’s disease (AD), prion disorders,
Huntington’s disease (HD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Parkinson’s disease (PD) etc.,
are characterized by a common molecular origin: the misfolding of specific proteins. According
to this mechanism, certain misfolding-prone proteins (MisPs) tend to form neurotoxic
oligomers and/or higher-order aggregates, and their accumulation leads to neuron degeneration
and the onset of disease. Preventive or therapeutic treatments against NDDs do not exist
currently. Here, we propose a unified approach for the discovery of potential therapeutics
against NDDs. The goal of the proposed research is the directed evolution of small molecules
with the ability to bind to and correct the misfolding of NDD-associated MisPs. These
compounds will be selected from libraries of compounds which will be biosynthesized in
Escherichia coli cells using a technology that allows the facile preparation of a very large
number of test compounds exhibiting high levels of chemical and structural diversity (more
than 200 million different molecules). These libraries will then be screened and the rare
molecules that bind to and correct the misfolding of selected MisPs will be identified using a
genetic screen. The effect of the identified compounds on MisP folding will then be evaluated
by biochemical and biophysical analysis, and their ability to inhibit MisP-induced pathogenicity
will be tested in appropriate mammalian cell assays and established animal models of the target
diseases. The molecules capable of correcting the misfolding of a particular MisP and
antagonizing its associated pathogenicity will become drug candidates against the
corresponding NDD. Here, we will describe the application of this procedure for the discovery
of potential therapeutics against two major NDDs: AD and a familial form of ALS.
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H βακηηπιακή ππωηεΐνη CagA ζςμβάλει ζηην επιθηλιακή ππορ μεζεγσςμαηική
μεηαηποπή γαζηπικών επιθηλιακών κςηηάπων ζηη λοίμωξη με H. pylori
Σοςγλέπη Ι.Σ., Παπαδάκορ Κ.Σ., Μενηήρ Α.Φ., Σγούπαρ Δ.N.
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur
Η πξνζθόιιεζε ηνπ H. pylori (Hp) ζηα γαζηξηθά επηζειηαθά θύηηαξα έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηελ ελδνθπηηάξηα κεηαθνξά θαη θσζθνξπιίσζε ηεο βαθηεξηαθήο πξσηεΐλεο CagA θαη ηελ
επαθόινπζε επαγσγή κεραληζκώλ πνπ απνξπζκίδνπλ ηελ θπηηαξηθή πνιηθόηεηα. Ο ελ ιόγσ
ραξαθηεξηζηηθόο θαηλόηππνο δηαζπνξάο θαη επηκήθπλζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο
πεηξακαηηθέο Hp ινηκώμεηο επηζειηαθώλ θπηηάξσλ πξνζνκνηάδεη ζηελ επηζειηαθή πξνο
κεζεγρπκαηηθή κεηαηξνπή (ΕΜΤ). Σηα επηζειηαθά θύηηαξα ηνπ καζηνύ, ε επαγσγή ΕΜΤ
εμαξηάηαη από ηε δξάζε θπηηαξνθηλώλ, απμεηηθώλ παξαγόλησλ θαη νξηζκέλσλ
κεηαιινπξσηετλαζώλ ηνπ ηζηνύ, όπσο ε ζηξσκειπζίλε-1 (MMP-3) πνπ ηξνπνπνηνύλ ηελ
εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία. Σηε παξνύζα κειέηε εμεηάζακε ηελ ελδερόκελε εκπινθή ηεο
βαθηεξηαθήο πξσηεΐλεο CagA ζηελ επαγσγή ΕΜΤ ζηα γαζηξηθά επηζειηαθά θύηηαξα. Τν
θαηλόκελν κειεηήζεθε ζε πεηξακαηηθή ινίκσμε γαζηξηθώλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ κε
εξγαζηεξηαθά κεηαιιαγκέλα ζηειέρε Hp κε ηθαλόηεηα ή κε έθθξαζεο, ιεηηνπξγηθήο
κεηαθνξάο θαη ελδνθπηηάξηαο θσζθνξπιίσζεο ηεο πξσηεΐλεο CagA. Παξαηεξήζεθε αύμεζε
ηεο κεηαγξαθηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ γνληδίνπ ηεο MMP3, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έθθξαζε,
κεηαθνξά θαη δπλαηόηεηα θσζθνξπιίσζεο ηεο CagA. Επηπιένλ δηαπηζηώζεθε όηη ε
πνζόηεηα ηεο νιηθήο θαη εθθξηλόκελεο ΜΜP3 πξσηεΐλεο, εμαξηάηαη από ηελ ελδνθπηηάξηα
κεηαθνξά θαη θσζθνξπιίσζε ηεο πξσηεΐλεο CagA. Τα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηώζεθαλ
θαη κε πξνζδηνξηζκό ηεο MMP3 κε αλνζνθζνξηζκό θαη ρξήζε ζπλεζηηαθήο κηθξνζθνπίαο.
Τέινο, ζηα ελ ιόγσ θύηηαξα δηαπηζηώζεθε πςειή κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε ησλ
θιαζζηθώλ δεηθηώλ EMΤ, Vimentin, Snail1 θαη ZEB1 θαζώο θαη ηνπ δείθηε βιαζηηθνύ
δπλακηθνύ CD44, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαθνξά θαη θσζθνξπιίσζε ηεο πξσηεΐλεο CagA.
Τα απνηειέζκαηα αλαδεηθλύνπλ κία επηπιένλ νγθνγελεηηθή ηθαλόηεηα ηεο CagA θαη
εληζρύνπλ πεξαηηέξσ ηελ βιαπηηθή δπλαηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ βαθηεξηαθνύ παξάγνληα.
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CagA protein is involved in epithelial to mesenchymal transition of gastric epithelial
cells in experimental H. pylori infection
Sougleri I.S., Papadakos K.S., Mentis A.F. and Sgouras D.N.
Laboratory of Medical Microbiology, Institut Pasteur Hellénique, Athens, Greece
The adhesion of H. pylori (Hp) to gastric epithelial cells results in an intracellular
translocation and phosphorylation of the bacterial protein CagA, as well as the ensuing
induction of mechanisms which deregulate the cellular polarity. Following the infection of
gastric epithelial cells with Hp, the characteristic scattering and elongation phenotype that
appears resembles epithelial to mesenchymal transition (EMT). In breast epithelial cells, the
induction of EMT depends on the activity of cytokines, growth factors and some extracellular
matrix proteins, such as stromelysin-1 (MMP-3), that remodel the extracellular matrix. In the
present study, we have examined the possible involvement of the CagA bacterial protein in
the induction of EMT on the gastric epithelial cells. The phenomenon was studied through an
experimental infection of gastric epithelial cells with Hp mutant strains, having the ability or
not of expression, functional translocation and intracellular phosphorylation of the CagA
protein. An increase of the transcriptional activation of MMP3 was observed, in correlation
with the expression, translocation and potential of phosphorylation of CagA. Moreover, it was
established that the amount of the total and secreted MMP3 protein depends on the
intracellular translocation and phosphorylation of the CagA protein. The presence of MMP3
protein was also confirmed through results obtained via immunofluorescence and confocal
microscopy. Finally, the aforementioned gastric epithelial cells were determined to exhibit
high transcriptional activation of the typical EMT markers Vimentin, Snail and ZEB1 as well
as the stemness marker CD44, combined with the translocation and phosphorylation of the
CagA protein. The results indicate an additional oncogenic ability of CagA and further
enhance the harmful ability of said bacterial factor.
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Επίδραση νιτρικών και φωσφορικών ιόντων στην παραγωγή λιπιδίων κατά την αύξηση
του μικροφύκους Chlamydomonas reinhardtii σε μπλε μονοχρωματική ακτινοβολία
Σπηλιωτακοπούλου Δ.1, Παπαεμμανουήλ Χ.2, Καταπόδης Π.1, Τζάκος Α.2, Πολύδερα
Α.1, Γεροθανάσης Ι.2, Σταμάτης Χ.1
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Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Τομέας Οργανικής
Χημείας και Βιοχημείας, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τα μικροφύκη είναι αυτότροφοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί με υψηλούς ρυθμούς
αύξησης και ικανότητα παραγωγής βιολογικά δραστικών ενώσεων. Αποτελούν σημαντική
πηγή παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας, όπως αντιοξειδωτικών ενώσεων και
συμπληρωμάτων διατροφής πλούσιων σε ω3-λιπαρά, με ελάχιστο κόστος και χωρίς
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το χλωροφύκος Chlamydomonas reinhardtii αποτελεί έναν
πρότυπο οργανισμό μελέτης σε γενετικό, βιοχημικό και φυσιολογικό επίπεδο. Το
συγκεκριμένο μικροφύκος μπορεί να αναπτυχθεί σ’ ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων
βασικών θρεπτικών συστατικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Το C. reinhardtii έχει την
ικανότητα παραγωγής σημαντικών δευτερογενών μεταβολιτών και συσσώρευσης
πρωτογενών μεταβολιτών, ως απόκριση σε αλλαγές θρεπτικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων. Η αποσαφήνιση της μεταβολικής και φυσιολογικής απόκρισης του C. reinhardtii
σε αλλαγές των παραμέτρων της καλλιέργειας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό
βιοδιεργασιών παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας με συστήματα μικροφυκών.
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η παραγωγή λιπιδίων από το μικροφύκος C.
Reinhardtii παρουσία ή απουσία νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, υπό συνθήκες συνεχόμενου
τεχνητού ηλιακού φωτός ή μπλε μονοχρωματικής ακτινοβολίας, με χρήση συστοιχίας
λαμπτήρων τύπου LED. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν έχουν επίδραση, τόσο στην αύξηση
του μικροφύκους, όσο και στην παραγωγή και ποιότητα των λιπιδίων. Πιο συγκεκριμένα, κατά
την καλλιέργεια με μπλε μονοχρωματική ακτινοβολία και επάρκεια νιτρικών και φωσφορικών
ιόντων, η αύξηση του συνολικού ξηρού βάρους των κυττάρων του μικροφύκους ενισχύθηκε
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση του μικροφύκους υπό
συνθήκες τεχνητού ηλιακού φωτός. Επιπλέον, σε συνθήκες έλλειψης νιτρικών ιόντων,
ενισχύθηκε σημαντικά η μεταβολική παραγωγή ουδέτερων λιπιδίων (πλούσιων σε ω-3
λιπαρά), φτάνοντας έως και το 70% επί του ξηρού βάρους των κυττάρων του C. Reinhardtii.
Λέξεις κλειδιά: Chlamydomonas reinhardtii, μονοχρωματική μπλε ακτινοβολία, ω-3 λιπαρά
H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 2013)
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Effect of nitrate and phosphate ions on the production of lipids during growth of
microalga Chlamydomonas reinhardtii under blue monochromatic radiation
Spiliotakopoulou D. 1, Papaemmanouil C. 2, Katapodis P. 1, Tzakos A 2, Polydera
A.1,Gerothanassis I. 2, Stamatis H. 1
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of Ioannina, School of Health Sciences, Department of Biological Applications &
Technologies, Biotechnology Laboratory, Ioannina, Greece
2University

of Ioannina, School of Sciences, Department of Chemistry, Section of Organic
Chemistry and Biochemistry, Ioannina, Greece

Microalgae are autotrophic photosynthetic organisms with high growth rates, capable
of producing biologically active compounds. They are an important source for the production
of high value products, such as antioxidant compounds and food supplements rich in omega-3
fatty acids, with minimum cost and without environmental pollution. The green alga
Chlamydomonas reinhardtii is a model organism of study in a genetic, biochemical and
physiological level. This specific microalga can grow in a wide range of concentrations of
essential nutrients and environmental conditions. It has the capability of producing significant
secondary metabolites and can lead to the accumulation of primary metabolites when changes
in nutritional and environmental factors occur. The clarification of metabolic and physiological
response of C. reinhardtii to changes of the cultivation parameters is a valuable tool for
designing bioprocesses for the production of high value products by microalgae systems.
In the present study, the production of lipids during growth of microalga C. reinhardii
has been studied in the presence or absence of nitrate and phosphate ions, under conditions of
continuous artificial sunlight or monochromatic blue radiation using LED arrays. The studied
parameters have an effect on both the growth of microalgae and the production and quality of
lipids. More specifically, under conditions of monochromatic blue radiation and adequate
nitrate and phosphate ions, microalgae cell growth was increased at a rate greater than 25%
compared to that under continuous artificial sunlight. Moreover, in lack of nitrate ions, the
production of lipids (rich in omega-3 fatty acids) reached up to 70% of the dry weight of C.
reincharttii cells.
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii, monochromatic blue radiation, omega-3 fatty acids
This research project has been co financed by the European Union (European Regional Development
Fund ERDF) and Greek national funds through the Operational Program “THESSALY MAINLAND
GREECE AND EPIRUS 2007 2013” of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007
2013)
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Μικροβιολογική μελέτη του εδάφους στο χώρο του παλαιού κοιμητηρίου Νίκαιας (Αττικής)
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Περίληψη

Η υποβάθμιση του εδάφους ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων ή/και επιδράσεων του
φυσικού περιβάλλοντος, είναι μια μάλλον αργή διαδικασία, αλλά τα αποτελέσματά της διαρκούν
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρήση του εδάφους για πολλές δεκαετίες ως χώρος ταφής είναι πολύ
πιθανόν να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις φυσικοχημικές ιδιότητες του καθώς επίσης και αλλαγές στη
σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων. Το έδαφος δέχεται όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης του
ανθρωπίνου σώματος που είναι πτητικά λιπαρά, όπως βουτυρικό και προπιονικό οξύ, λιπαρά οξέα,
πτωμαΐνη και αμμωνία, μεθάνιο, CO2, φωσφορικό οξύ καθώς και τα υλικά ταφής. Επίσης
απελευθερώνονται μεγάλοι πληθυσμοί παθογόνων μικροοργανισμών οι οποίοι ενδημούν στο πεπτικό
σύστημα του ανθρώπου. Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν να επιβιώσουν στο έδαφος για μεγάλο
χρονικό διάστημα ή να εισέλθουν μέσω του πορώδους στον υδροφόρο ορίζοντα. Η πρόθεση της
αξιοποίησης του χώρου με τη διαμόρφωση ενός αισθητικού άλσους και την ασφαλή χρήση του από
τους πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά μετά από 13 περίπου χρόνια μη χρήσης του, απαιτεί τη
μικροβιολογική μελέτη του εδάφους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συλλέχθηκαν εδαφικά
δείγματα από τρία διαφορετικά βάθη (0 – 20 cm, 20 – 80 cm, 80 150 cm) από 12 ορύγματα βάθους
περίπου δύο μέτρων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επιφανειακές δειγματοληψίες (0 – 20 cm) από εννέα
διαφορετικά σημεία έτσι ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του χώρου συνολικής έκτασης 50
στρεμμάτων. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως στόχο τον εντοπισμό
των παθογόνων Salmonella spp. και Listeria monogytogenes καθώς επίσης την εκτίμηση της
συγκέντρωσης πληθυσμού των κυριοτέρων περιττωματικών δεικτών όπως τα θειοαναγωγικά
κλωστρίδια και το Clostridium perfringens, τα ολικά κολίμορφα βακτήρια και τα Escherichia coli και τους
εντερόκοκκους. Επίσης σε όλα τα δείγματα εκτιμήθηκε το συνολικό βιώσιμο μικροβιακό φορτίο. Τα
αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία μικρής συγκέντρωσης βακτηρίων της ομάδας των κολίμορφων,
των εντερόκοκκων και του Clostridium perfringens καθώς επίσης και του Escherichia coli. Δεν
παρατηρήθηκε παρουσία των παθογόνων βακτηρίων Salmonella spp. και Listeria monogytogenes. Στα
ίδια δείγματα προσδιορίστηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η συγκέντρωση πολλών βαρέων
μετάλλων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης, με τα ανεκτά όρια των ανωτέρω πληθυσμών
σε συνδυασμό με τη μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους επιτρέπει τη σκέψη για τη
διαμόρφωση και την ανάπλαση του χώρου σε χώρο αναψυχής.
Λέξεις κλειδιά: κοιμητήριο, παθογόνοι μικροοργανισμοί, βαρέα μέταλλα, έδαφος.
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Microbiological study for the soils of the old cemetery of Nikea (Attikis)
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Abstract
Soil degradation as a result of anthropogenic activities, is a rather slow process, but its effects last for a
long time. The use of soil for many decades as a burial can modify the physicochemical soil properties
and may alter the composition of soil microbial communities. In cemeteries, the soil receives all human
body decomposition products, mainly volatile fatty acids, as butyric and propionic acid, fatty acids,
ptomaine and ammonia, ammonium dithionite, methane, carbon dioxide, phosphoric acid and landfill
materials. Also, a large number of pathogenic microorganisms inhabiting in the human digestive system,
are released in the soil environment. These microorganisms can survive into the soil for a long time or
they can enter through the soil porous to aquifer. Considering that the studied area is not used as burial
site for at least thirteen years, this study was guided by the challenging inquiry of how safe is to create
an aesthetic park at the old cemetery of Nikea (Attiki). To answer to this question, 12 evenly distributed
soil profiles created and soil samples were collected from three depths (0 20 cm, 20 80 cm, 80 150
cm). To cover more efficiently the total surface area of 50 decares, an additional surface soil sampling
was performed (0 20 cm) from nine different points. The microbiological analysis aimed to identify the
pathogenic bacteria Salmonella spp. and Listeria monocytogenes, to estimate the population
concentration of the main fecal indicators, sulfate reducing clostridia and Clostridium perfringens, and
Escherichia coli, to check for total coliform bacteria, and enterococci colonies. Moreover, the total viable
microbial load was evaluated in all samples. The results showed low concentrations of coliforms
bacteria, and of Escherichia coli, of enterococci and Clostridium perfringens. The pathogenic bacteria
Salmonella spp. and Listeria monocytogenes were not detected. Physicochemical characteristics of the
soils and the concentration of several heavy metals were also determined at the same samples.
Comparison of the findings with the tolerable limits of the studied populations along with the results of
the physicochemical properties of soil supports the plan for site restoration and convey to recreational
use.
Keywords: cemetery, pathogenic microorganisms, heavy metals, soil
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Το αρχιπέλαγος Σβάλµπαρντ αποτελεί το βορειότερο κοµµάτι του Βασιλείου της Νορβηγίας
και το 60% των εκτάσεών του καλύπτεται µε παγετώνες και πάγους εξαιτίας του αρκτικού
κλίµατος που επικρατεί. Το νοτιότερο τµήµα του Σβάλµπαρντ έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον συσχετίζοντας την επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και της
υπερθέρµανσης του πλανήτη µε τη µικροβιακή οικολογία. Αν και οι µικροβιακές κοινότητες
και οι παγετώδεις επιφανειακές απορροές στις παγωµένες λίµνες έχουν εξεταστεί ενδελεχώς
σε αυτό το τµήµα του νησιού, οι πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή και λειτουργία των
κοινοτήτων είναι περιορισµένες. Στην παρούσα εργασία, η ανάλυση πυροαλληλούχισης
52.928 τµηµάτων DNA ανέδειξε τη σύσταση των µικροβιακών κοινοτήτων σε δείγµατα
επιφανειακού νερού λιµνών και ρεµάτων από τις λεκάνες Fuglebekken και Revvatnet που
εκβάλουν στο Hornsund φιόρδ. Κάθε δείγµα εµφάνισε διαφορετικής σύστασης µικροβιακές
κοινότητες ως απόρροια των διαφορετικών γεωλογικών, υδρολογικών και
φυτοκοινωνιολογικών χαρακτηριστικών που επικρατούν στα σηµεία δειγµατοληψίας.
Συγκεκριµένα, η σύσταση των µικροβιακών κοινοτήτων στο υψηλότερο ταξινοµικό επίπεδο
περιελάµβανε κυρίως τους παρακάτω αντιπροσώπους: Bacteroidetes, Betaproteobacteria και
Microgenomates (OP11), ή Planctomycetes, Betaproteobacteria και Bacteroidetes, ενώ σε
αρκετά δείγµατα ανιχνεύτηκε αξιοσηµείωτος πληθυσµός του φύλου Microgenomates. Η
παρούσα αναφορά είναι η πρώτη που εµφανίζει την παρουσία του φύλου Microgenomates ως
κυρίαρχη σε πολικά οικοσυστήµατα και ο οικολογικός ρόλος της µικροβιακής αυτής οµάδας
στους βιογεωχηµικούς κύκλους των ενδιαιτηµάτων του Αρκτικού κύκλου χρίζει περαιτέρω
διερεύνησης. Σε χαµηλότερο ταξινοµικό επίπεδο, οι βακτηριακές κοινότητες αποτελούνταν
κυρίως από µέλη των Microgenomates, Comamonadaceae, Flavobacteriaceae, Legionellales,
SM2F11, Parcubacteria (OD1) και TM7, σε διαφορετικά ποσοστά για κάθε δείγµα. Επίσης,
η ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA) φυσικοχηµικών και βιολογικών δεδοµένων
ανέδειξε ως βασικούς και κρίσιµους δύο βιοτικούς και έναν αβιοτικό παράγοντα.
Συµπερασµατικά, η ανάλυση των δεδοµένων πυροαλληλούχισης εµφάνισε πλούσια
βακτηριακή ποικιλότητα αποτελούµενη από µικροοργανισµούς θαλάσσιων οικοσυστηµάτων
και γλυκού νερού, ενώ εντοπίστηκε υψηλή παρουσία µικροοργανισµών που έχουν
συσχετιστεί µε το ζωοπλαγκτόν.
Λέξεις-κλειδιά: Svalbard, pyrosequencing, bacterial diversity, 16S rRNA
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Glaciers and ice caps cover about 60% of the land of the Svalbard archipelago with
temperatures at or below to 0 oC. The southern area of Svalbard has recently attracted much
attention in assessing the impact of anthropogenic activities and global warming on the
microbial ecology. Microbial communities and glacial runoff to ice lakes have been
extensively examined, although information on the structure of microbial communities in that
part of the island is limited. In this study, a total of 52,928 pyrosequencing reads were
analyzed in order to reveal the bacterial community structures in stream and lake surface
water samples from Fuglebekken and Revvatnet basins, which drain to the Hornsund fjord.
The sampling points were in geologically, hydrologically and phytosociologically diverse
regions and none of them exhibited identical bacterial community structure after clustering
analysis of the sequence data. Dependent on the sample examined, bacterial communities at
the highest taxonomic level consisted mainly either of Bacteroidetes, Betaproteobacteria and
Microgenomates (OP11), or of Planctomycetes, Betaproteobacteria and Bacteroidetes
members, whereas in some of them, a remarkable worldwide Microgenomates population was
identified. This is the first report on a dominant Microgenomates community in polar
ecosystems and the ecological role of this microbial group in the biogeochemical cycles
occurred in the Arctic Circle habitats deserves further investigation. At the lower taxonomic
level, bacterial communities comprised mostly of Microgenomates, Comamonadaceae,
Flavobacteriaceae, Legionellales, SM2F11, Parcubacteria (OD1) and TM7 members,
although at different proportions in each sample. Principal component analysis of extended
physicochemical and biological data also revealed two main biotic and an abiotic factors. In
conclusion, analysis of the pyrosequencing data revealed a wide bacterial diversity consisted
of freshwater and marine microorganisms, while a high proportion of zooplankton-associated
taxa was also identified.
Keywords: Svalbard, pyrosequencing, bacterial diversity, 16S rRNA
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Τα ψυχρόφιλα αποικούν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας της γης, η οποία
περιλαµβάνει τα βάθη των ωκεανών, ρηχά υπόγεια συστήµατα, πολικές και αρκτικές
περιοχές. Οι αντιπρόσωποι τους διαθέτουν προσαρµογές που τους επιτρέπουν την ανάπτυξη
και τη λειτουργία τους σε χαµηλές θερµοκρασίες. Μία από αυτές τις στρατηγικές
προσαρµογής είναι η παραγωγή ενζύµων ικανών να καταλύουν χηµικές αντιδράσεις σε
χαµηλές θερµοκρασίες. Αρκετές βιοµηχανικές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές µπορούν να
επωφεληθούν από τη χρήση αυτών των ενζύµων αφού περιλαµβάνουν διεργασίες που
απαιτούν τέτοιες θερµοκρασίες. Η παραδοσιακή στρατηγική αναζήτησης καινούριων
βιοκαταλυτών από µικροοργανισµούς που επιβιώνουν σε ακραία περιβάλλοντα περιλαµβάνει
αρχικά την καλλιέργεια και αποµόνωση αυτών σε πλούσια θρεπτικά υποστρώµατα και έπειτα
την αναζήτηση των επιθυµητών προϊόντων. Στην παρούσα εργασία, αποµονώθηκαν
µικροοργανισµοί σε δείγµατα παγετώνων από έξι διαφορετικές περιοχές γεωλογικά, kai
υδρολογικά στο νότιο τµήµα του αρχιπελάγους Σβάλµπαρντ. Η χρήση διαφορετικών
θρεπτικών µέσων και θερµοκρασιών ανάπτυξης οδήγησε στην αποµόνωση τουλάχιστον 300
διαφορετικών στελεχών. Τα στελέχη αυτά, χαρακτηρίστηκαν σε επίπεδο µορφολογίας της
αποικίας και ακολούθως ελέγχθηκαν ως προς την ικανότητά τους να παράγουν 4
διαφορετικές ενζυµικές ενεργότητες. Από αυτά το 9,7 % εµφάνισε λιπολυτική ενεργότητα, το
43 % κυτταρινολυτική ενεργότητα, το 33,5 % ξυλανολυτική ενεργότητα και το 45 %
πρωτεολυτική ενεργότητα. Μόλις το 6 % των στελεχών εµφάνισε ικανότητα παραγωγής
όλων των ενζυµικών ενεργοτήτων και χαρακτηρίστηκε µε βάση την αλληλουχία του 16S
rRNA γονιδίου. Τα επιλεγµένα στελέχη καλλιεργήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες, όπως η
θερµοκρασία αύξησης ή η συγκέντρωση αλατιού για αριστοποίηση της αύξησης και
παρουσία διαφορετικής πηγής άνθρακα (ελαιόλαδο, καρβόξυλµέθυλκυτταρίνη, ξυλάνη,
καλαµποκάλευρο, γλυκερόλη, Tween 40) για αριστοποίηση της ενζυµικής παραγωγής. Όλες
οι ενζυµικές ενεργότητες εκτιµήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες αντίδρασης
(17-45oC). Συµπερασµατικά, οι παγετώνες από το αρχιπέλαγος Σβάλµπαρντ εµφάνισαν
πλούσια καλλιεργήσιµη µικροβιακή ποικιλότητα και η ικανότητα των αποµονωθέντων
στελεχών να παράγουν ευρύ φάσµα ενζυµικών ενεργοτήτων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας όσο και για την εφαρµογή τους στη βιοτεχνολογία.
Λέξεις-κλειδιά: Svalbard, microbial communities, hydrolase, bioprospecting
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Psychrophiles inhabit more than 70% of earth's surface which includes ocean depths, shallow
subterranean systems, polar and alpine regions. Their representatives must possess
adaptations that enable growth and activity at low temperature. One of these adaptive
strategies is the production of enzymes capable of catalyzing chemical reactions at low
temperature. Many industrial and biotechnological applications could benefit from the use of
such enzymes as they enable these processes to run at low temperature. The traditional
method of investigating novel biocatalysts from microorganisms, inhabiting extreme
environments, relies upon cultivation and isolation using rich media and subsequent screening
for desired products. In this study, culturable prokaryotes were obtained of samples of glacier
sediment from six geologically, hydrologically and phytosociologically diverse regions of
southern Svalbard. The use of different media and incubation temperatures resulted in almost
300 isolates. This strain collection was characterized by their colony morphology and then
screened for 4 different extracellular enzymatic activities. Among them 9,7% exhibited
lipolytic activity, 43% cellulolytic activity, 33,5% xylanolytic activity and 45% proteolytic
activity. Only 6% of the isolates were able to hydrolyze all the examined substrates and these
stains were selected for identification by their 16S rDNA sequencing. The selected strains
were then cultivated in different conditions such as incubation temperature or high NaCl
concentration for growth optimization and also in the presence of different carbon sources
(olive oil, CMC, xylan, corn meal, glycerol, Tween 40) for enzyme production optimization.
All the hydrolytic activities were determined in four different reaction temperatures (1745oC). In conclusion, glaciers from Svalbard harbored a rich culturable bacterial diversity and
the ability of the isolates to produce a broad spectrum of enzymatic activities is of great
interest for both fundamental research and biotechnological applications.
Keywords: Svalbard, microbial communities, hydrolase, bioprospecting
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Dictyostelium discoideum: a versatile eukaryotic model organism for development and
cellular functions
Teresa Suárez
Centro de Investigaciones Biológicas CSIC, Madrid, Spain
Dictyostelium discoideum is a social amoeba with a unique life cycle that combines motile
unicellular free-living cells and multicellular stages. Dictyostelium complete sequenced
genome showed that shares essential genes with other eukaryotes and has been for a long time
regarded an excellent model organims for the study of signalling pathways, chemotactic
motility, basic developmental processes and the regulation of the actinomyosin cytoskeleton,
among others.
Dictyostelium is genetically tractable, can grow clonally and is easily amenable for
biochemical, physiological, cell biological and biophysical studies. Dictyostelium has been
also used to study human diseases and bacterial infections and has contributed to understand
the molecular basis for the use of lithium in the treatment of mental disorders.
Starvation triggers Dictyostelium developmental cycle, where cells aggregate following
cAMP signlling and proceed through a number of morphological stages that result in the
formation of a fruiting body with a ball of spores at the top. The developmental cycle includes
cell signalling, cell differentiation, cell competition and cell death. The identification of the
factors that contribute to the cell differentiation choice is the key objective of our lab.
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Τα ενδοφυτικά βακτήρια ως μοχλός ανάπτυξης του αλόφυτου Juncus acutus.
Συρανίδου Ε.1,2, Weyens N.2, Vangronsveld J.2 & Καλογεράκης Ν.1
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Τα αλόφυτα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη φυτοεξυγίανση και ως φυτά-εργαλεία στους
τεχνητούς υγρότοπους που επεξεργάζονται αστικά ή/και βιομηχανικά λύματα. Έχοντας ως
στόχο τη βελτιστοποίηση αυτών των τεχνικών, μεγάλη σημασία δίνεται στην κατανόηση των
σχέσεων μεταξύ των φυτών και των βακτηρίων που προάγουν την αύξηση τους. Στόχος της
παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός της ενδοφυτικής βακτηριακής κοινότητας του
αλλόφυτου Juncus acutus L. και η εύρεση των κατάλληλων στελεχών που προάγουν την
ανάπτυξή του.
Τα ενδοφυτικά βακτηρία απομονώθηκαν από τις ρίζες και τα φύλλα, ακολούθησε ο
γενοτυπικός χαρακτηρισμός τους με τη μέθοδο BOX-PCR και η ομαδοποίησή τους σύμφωνα
με το γενοτυπικό τους προφίλ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η αλληλούχιση του 16S
rRNA γονιδίου από ένα αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας. Ο φαινοτυπικός χαρακτηρισμός ως
προς τις ιδιότητες που υποδηλώνουν ικανότητα προαγωγής της ανάπτυξης του φυτού
περιλάμβανε τον έλεγχο για παραγωγή του ενζύμου ACC deaminase, οργανικών οξέων,
σιδηροφορέων, ινδολ-3-ακετικού οξέος και τη διαλυτοποίηση του φωσφόρου. Τα εννέα
στελέχη που συγκέντρωσαν τα περισσότερα χαρακτηριστικά εμβολιάστηκαν στο αλλόφυτο
για να μελετηθεί η επίδρασή τους μετά από ένα μήνα έκθεσης. Το πείραμα
πραγματοποιήθηκε σε γυάλινα δοχεία, με υπόστρωμα το βερμικουλίτη, ενώ κάθε βδομάδα
γινόταν προσθήκη νερού βρύσης ποσότητας 30ml. Στο τέλος του πειράματος, το φρέσκο και
ξηρός βάρος της ρίζας και των φύλλων μετρήθηκε καθώς και το μήκος της ρίζας. Η
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό R.
Συνολικά 150 στελέχη απομονώθηκαν και χωρίστηκαν σε 80 ομάδες. Η πλειονότητα αυτών
βρέθηκε θετική για τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό, ενώ τα εννέα στελέχη επιλέχθηκαν
γιατί εμφάνισαν περισσότερα από τέσσερα χαρακτηριστικά. Ο εμβολιασμός συγκεκριμένων
στελεχών με προέλευση τη ρίζα αλλά και τα φύλλα επέδρασε θετικά στη φυτική βιομάζα και
στο μήκος της ρίζας. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν πως τα αυτόχθονα ενδοφυτικά
βακτήρια έχουν τη δυνατότητα να προάγουν την ανάπτυξη του φυτού και μπορούν να
αξιοποιηθούν σε τεχνικές φυτο-αποκατάστασης ή στους τεχνητούς υγρότοπους.
Λέξεις-κλειδιά: Ενδοφυτικά βακτήρια, φυτοεξυγίανση, Juncus acutus
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Indigenous endophytic bacteria enhance the growth of the halophytic plant Juncus
acutus.
Syranidou E.1,2, Weyens N.2, Vangronsveld J.2 & Kalogerakis N.1
1
2

Department of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece
Centre for Environmental Sciences, Hasselt University, Diepenbeek, Belgium

Halophytes have been implemented in phytoremediation strategies in contaminated areas and
as model plants in constructed wetlands treating industrial and domestic wastewater. With the
aim to facilitate these techniques, the interactions between plants and plant growth promoting
bacteria have gained attention. This project aims to characterize the endophytic community of
Juncus acutus L., which is a halophytic wetland plant with subcosmopolitan distribution, and
to investigate which bacteria can maintain their beneficial effects to the plant when applied in
the “field”.
The culturable endophytic bacteria of this halophytic species were isolated from the roots and
leaves. The genotypic characterisation of the isolated strains using BOX-PCR was performed
and the 16s rRNA gene of the isolates with distinct BOX-PCR profiles was amplified and
sequenced. The strains were further phenotypically characterised for plant growth promoting
traits (ACC deaminase, IAA production, P solubilisation, siderophore and organic acid
production). The nine most promising strains were inoculated to glass beakers with J. acutus
plants (n=10) and vermiculate as substrate, in a one-month greenhouse experiment. The
system was irrigated with 30 ml tap water every week and in the end of the experiment the
root and shoot fresh and dry biomass and the root length were measured. Statistical analysis
was performed with R software.
One hundred and fifty endophytic strains were isolated and 80 groups were formed according
to the BOX-PCR profiles. The majority of the strains (84%) had at least one PGP
characteristic, but the nine strains selected for this inoculation study exhibited at least four
PGP traits. A positive effect on the plant biomass and the root length was observed after one
month when inoculating with root or leaf endophytes, indicating that bioaugmentation with
endophytic bacteria could enhance the growth of the halophyte.

This research was supported by European Union FP-7 project MINOTAURUS
“Microorganism and enzyme Immobilization: NOvel Techniques and Approaches for
Upgraded Remediation of Underground-, wastewater and Soil” Grant Agreement no. 265946.

Keywords: endophytic bacteria, phytoremediation, Juncus acutus
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Μελέτη του μετασχηματισμού στο αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis
Ταμπακοπούλου Β.Ο., Παπαγγελή Μ., Νταβίντοβα Ε. και Παππά Κ.Μ.
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη 15701, Αθήνα
e mail: valtabak@biol.uoa.gr, kmpappas@biol.uoa.gr
Το Zymomonas mobilis είναι α-πρωτεοβακτήριο η χρήση του οποίου ενδιαφέρει για την
παραγωγή βιοαιθανόλης. Καταβολίζει αποκλειστικά γλυκόζη, φρουκτόζη και σακχαρόζη, και
γι’ αυτό επιδιώκεται η μεταβολική του διεύρυνση προς αξιοποίηση φθηνών και πρόσφορων
υποστρωμάτων, όπως είναι η αδρή βιομάζα. Η μεταβολική διεύρυνση απαιτεί εισαγωγή
ξένων γονιδίων, η οποία στο Z. mobilis επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω σύζευξης και μέσω
μετασχηματισμού με τη μέθοδο της ηλεκτροδιάτρησης. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η
ικανότητα μετασχηματισμού διαφορετικών στελεχών του Z. mobilis με ηλεκτροδιάτρηση και
αναζητήθηκαν οι βέλτιστες παράμετροι αυτής. Συγκρίθηκε η απόδοση μετασχηματισμού του
βιομηχανικού στελέχους CP4 με χρήση των φορέων κλωνοποίησης pBBR1MCS και
pSUP104, και φάνηκε ότι ο πρώτος παρουσιάζει αξιοσημείωτα καλύτερη εισαγωγή. Με βάση
τον φορέα αυτόν, εξετάστηκε μία σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση του
μετασχηματισμού, όπως η φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας, η ποσότητα του εισαγόμενου
DNA, ο χρόνος ανάνηψης και φύλαξης των δεκτικών κυττάρων, καθώς και φυσικές
παράμετροι όπως η αντίσταση και τάση του ρεύματος, και η διάρκεια του ηλεκτρικού
παλμού. Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες παραμέτρους, έγινε σύγκριση της δεκτικότητας των
στελεχών ATCC 31821 (ZM4), CP4, ATCC 10988 και NCIMB 11163, από την οποία
προέκυψε ότι το ZM4 είναι το πλέον δεκτικό. Περαιτέρω, με στόχο την ανάπτυξη πρόσφορου
εργαλείου μεταλλαξογένεσης ή/και ένθεσης γονιδίων στον οργανισμό, μελετήθηκε ο
μετασχηματισμός με χρήση του εμπορικά διαθέσιμου συμπλόκου μεταθετού στοιχείουτρανσποζάσης (transposome) EZ-Tn5TM<R6Kγori/KAN-2>Tnp, ο οποίος υπήρξε σχετικά
αποδοτικός ως προς τη συχνότητα και την ποικιλία ενθέσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση,
δημιουργήθηκε πρωτόκολλο κατασκευής de novo transposome στο εργαστήριο, η συχνότητα
εισαγωγής του οποίου υπήρξε συγκρίσιμη αν όχι ανώτερη αυτής του εμπορικού
σκευάσματος. Τέλος, στα αλληλουχημένα γονιδιώματα διαφορετικών στελεχών του Z.
mobilis πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και εντοπισμός γονιδίων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες δεκτικότητας και αποδοχής ξένου DNA.
Ευχαριστούμε τα Προγράμματα ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ 70/3/11239 και «Συνεργασία 2011 (ΕΣΠΑ)
11ΣΥΝ-7-1579».
Λέξεις κλειδιά: μετασχηματισμός, Z. mobilis, βιοαιθανόλη, κατασκευή στελεχών
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Study of transformation in the ethanologenic bacterium Zymomonas mobilis
Tampakopoulou V.O., Papaggeli M., Davidova E. and Pappas K.M.
Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701, Athens, Greece
e mail: valtabak@biol.uoa.gr, kmpappas@biol.uoa.gr
Zymomonas mobilis is an α-proteobacterium that attracts the interest of the bioethanol
industry. Οf all carbon sources, Z. mobilis can utilize only glucose, fructose and sucrose, and
thus it is important to broaden its metabolic repertoire and enable it to consume inexpensive
and plentiful substrates, e.g. raw biomass. The metabolic broadening of Z. mobilis entails
introduction of foreign genes, which can be accomplished for this organism via conjugation or
transformation with the use of electroporation. In the present work, we studied the ability of
different strains of Z. mobilis to transform via electroporation and sought to optimize
competence conditions. Working with the industrial strain CP4, we compared the efficiency
of entry for two broad-host-range cloning vectors, pBBR1MCS and pSUP104, and observed
that the former exhibited substantially higher transformation efficiencies. Using pBBR1MCS
as DNA uptake substrate, we examined factors that affect competence, such as culture growth
phase, quantity of introduced DNA, and competent cell recovery and storage. Additionally,
we tested electroporation parameters such as current resistance, voltage, and pulse duration.
Optimal parameters were then employed to compare the transformation efficiencies of Z.
mobilis strains ATCC 31821 (ZM4), CP4, ATCC 10988 and NCIMB 11163, where it became
evident that ZM4 is superior in DNA uptake. In order to develop a highly applicable tool for
mutagenesis and gene insertion in Z. mobilis, we tested the marketed transposome EZTn5TM<R6Kγori/KAN-2>Tnp, which resulted in adequate insertion yields and variability in
insertions. Similar, if not enhanced, yields were obtained by use of a de novo constructed
transposome in the laboratory. Finally, an effort was made to identify genes that participate in
competence and restriction/modification in the sequenced genomes of different Z. mobilis
strains.
We acknowledge the NKUA-ELKE grant 70/3/11239 and Program «Cooperation 2011
(NSRF) 11SYN-7-1579».
Keywords: transformation, Z. mobilis, bioethanol, strain construction
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Μελέτη αερόβιας αποδόμησης οργανικής ουσίας υγρών αποβλήτων τυροκομείου και
έλεγχος της γενοτοξικής τους δράσης σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων.

Τατούλης Τ.Ι1, Δαμάτη Α.Μ1, Τεκερλεκοπούλου Α.Γ.1, Ακράτος Χ.Σ.1, Βλαστός Δ.1,
Ματθόπουλος Δ.Π1 και Βαγενάς Δ.Β.1,2
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγρίνιο, Σεφέρη 2, 30100, Email: ttatoulis@upatras.gr
1

2

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), 26504 Πάτρα

Κατά την παραγωγική διαδικασία των τυροκομικών μονάδων, δημιουργούνται υγρά
απόβλητα η περιεκτικότητα των οποίων σε οργανική ουσία τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα
για το περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών των αποβλήτων οδηγεί σε εκδήλωση
έντονων φυτοτοξικών φαινομένων στην υφιστάμενη χλωρίδα καθώς και στην ποιοτική
υποβάθμιση των υδάτινων αποδεκτών. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η επεξεργασία
τους πριν τη διάθεσή τους στο περιβάλλον, με σκοπό την σημαντική μείωση του οργανικού
φορτίου τους και την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούνται δύο τάσεις για την διαδικασία επεξεργασίας
των Υγρών Αποβλήτων Τυροκομείου (ΥΑΤ). Σύμφωνα με την μία τάση, σκοπός της
επεξεργασίας είναι η ανάκτηση πολύτιμων συστατικών όπως πρωτεΐνες, λακτόζη κ.α. ή
ακόμη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η έτερη τάση στοχεύει στην επεξεργασία των
ΥΑΤ,αποδομώνταςόσο το δυνατόνπερισσότερο το οργανικό ρυπαντικό φορτίο τους. Αυτό
επιτυγχάνεται είτε με φυσικοχημικές είτε με βιολογικές μεθόδους. Κατά κανόνα οι
βιολογικές μέθοδοι επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις με χαμηλό κόστος και είναι σαφώς
φιλικότερες προς το περιβάλλον.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η βιολογική επεξεργασία ΥΑΤ σε αντιδραστήρες
αιωρούμενης και προσκολλημένης ανάπτυξης, τόσο σε εργαστηριακή όσο και πιλοτική
κλίμακα υπό αερόβιες μη αποστειρωμένες συνθήκες, που οδήγησε στην κατασκευή και
λειτουργία ενός αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας. Σε όλους τους αντιδραστήρες
χρησιμοποιήθηκαν μικτές ενδογενείς αερόβιες καλλιέργειες του αποβλήτου και εξετάστηκε η
ικανότητά τους στην αποδόμηση του οργανικού φορτίου των ΥΑΤ. Επίσης, μελετήθηκε η
γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση του αποβλήτου (πριν και μετά την επεξεργασία του) σε
καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων, με την εφαρμογή της τεχνικής των μικροπυρήνων
με αναστολή της κυτταροκίνησης (Cytokinesis block micronucleus assay, CBMNassay).
Μεγάλες αποδομήσεις οργανικού φορτίου παρατηρήθηκαν τόσο στους
αντιδραστήρες αιωρούμενης όσο και προσκολλημένης ανάπτυξης, αγγίζοντας τα ποσοστά
των 65 και 90-95%, αντίστοιχα. Επίσης, σε σύγκριση με το ανεπεξέργαστο, στο
επεξεργασμένο απόβλητο παρατηρήθηκε απουσία γενοτοξικότητας στις δυο (1 και 2%) από
τις τρείς (1, 2 και 5%) εξεταζόμενες συγκεντρώσεις και σαφή μείωση των επιπέδων
κυτταροτοξικότητας.
Η συγκεκριμένη μέθοδος επεξεργασίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική καθώς α)
επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις στην αποδόμηση του ρύπου β) οδηγεί σε σημαντική
υποβάθμιση της γενοτοξικής και κυτταροτοξικής δράσης του ρύπου και γ) απαιτείται χαμηλό
κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Λέξεις κλειδιά: υγρά απόβλητα τυροκομείου, βιολογική επεξεργασία, γενοτοξικότητα,
μικροπυρήνες
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Study of aerobic degradation of organic matter from dairy wastewater and control of
their genotoxic activity in human lymphocyte cultures.

Tatoulis T.I.1, Damati A.M.1, Tekerlekopoulou A.G.1, Vlastos D.1, Matthopoulos D.P1
and Vayenas D.V.1,2
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During dairy production large quantities of wastewaters with high organic load are produced
and these can be hazardous to the environment. The uncontrolled disposal of these
wastewaters leads to intense phytotoxic phenomena in flora and a reduction quality of the
receiving water bodies. For this reason treatment of dairy wastewaters is necessary in order to
reduce their organic load before their safe disposal into the environment.
There are two global trends in the processing of Dairy Waste Water (DWW).
According to the first, the purpose of treatment is to recover valuable components, such as
proteins and lactose, and even produce electricity. The second trend aims to process DWW in
order to degrade the organic pollutant load as much as possible. This is achieved either by
physicochemical or biological methods. Typically, biological methods achieve higher
removal efficiencies at low cost and are more environmentally-friendly.
In the present study, biological treatment of DWW was studied in suspended and
attached growth reactors, using laboratory and pilot-scale bioreactors, under aerobic nonsterile conditions, which led to the construction and operation of an industrial-scale reactor. In
all reactors, mixed endogenous aerobic cultures of the wastewater were used and their ability
to degradate the organic load of DWW was examined. Genotoxic and cytotoxic activity of
wastewater (before and after treatment) was also studied in human lymphocytes by applying
the technique of micronuclei by inhibition of cytokinesis (Cytokinesis block micronucleus
assay, CBMN assay).
High organic load degradations were observed in all reactors, achieving degradation
rates of 65 and 90-95%, for the suspended and attached growth reactors, respectively.
Compared with the untreated DWW, absence of genotoxicity was observed in the treated
effluent in two (1 and 2%) of the three (1, 2 and 5%) tested concentrations. A significant
reduction in cytotoxicity levels was also recorded.
This treatment method has proved very effective as: a) high degradation rates of
organic load are achieved, b) it leads to a significant reduction in the genotoxic and cytotoxic
action of DWW, and c) it requires low construction and operating costs.
Keywords: dairy wastewaters, biological treatment, genotoxicity, micronuclei
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ NAT/NCS2
Τατσάκη Α., Καρενά Α., Μπότου Μ., και Φριλίγγος Ε.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Βιολογικής
Χημείας, Ιωάννινα, Ελλάδα
Οι μεταφορείς πουρινών της οικογένειας NAT/NCS2 εμφανίζουν ευρεία διάδοση και υψηλό
βαθμό εξελικτικής συντήρησης, ιδιαίτερα σε προκαρυωτικούς (βακτήρια, αρχαία) και σε
κατώτερους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς (μύκητες). Η κατανόηση του μηχανισμού
λειτουργίας και επιλεκτικότητας αυτών των μεταφορέων ως προς τα υποστρώματα ή
κυτταροτοξικά ανάλογα υποστρωμάτων που χρησιμοποιούν είναι χρήσιμη τόσο για την
κατανόηση της εξέλιξης των διαφορετικών μεταβολικών προσαρμογών, όσο και για τη
διερεύνηση πιθανών εφαρμογών στον σχεδιασμό νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων με
στοχευμένες δράσεις. Στην παρούσα εργασία, εφαρμόσαμε πλήρη μεταλλαξιγένεση των
συντηρημένων μοτίβων αλληλουχίας στην περμεάση ξανθίνης XanQ του εντεροβακτηρίου
Escherichia coli, που αποτελεί πρότυπο μελέτης για τους μικροβιακούς μεταφορείς πουρινών
της οικογένειας, με στόχο να καταγράψουμε το σύνολο των αμινοξέων που παίζουν
σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό λειτουργίας των ομόλογων μεταφορέων. Ο εντοπισμός των
συντηρημένων μοτίβων έγινε σε ένα σύνολο 464 αντιπροσωπευτικών αλληλουχιών που
εμπίπτουν στην μονοφυλετική ομάδα των πιθανών μεταφορέων πουρινών της οικογένειας
NAT/NCS2 και αποτελούν συγγενικά ομόλογα της XanQ ή άλλων λειτουργικά γνωστών
μεταφορέων (μεταφορείς ξανθίνης και/ή ουρικού οξέος). Οι συντηρημένες θέσεις αμινοξέων
σε όλα αυτά τα μοτίβα (συνολικά, 124 θέσεις και στα 14 διαμεμβρανικά τμήματα του μορίου)
υποβλήθηκαν σε συστηματική μεταλλαξιγένεση, στο υπόβαθρο της περμεάσης XanQ. Τα
πειραματικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με μοντελοποίηση της περμεάσης στο γνωστό
δομικό πρότυπο της UraA (PDB 3QE7), υπέδειξαν 12 αναντικατάστατα αμινοξέα, εκ των
οποίων 5 είναι πολικά και βρίσκονται στο προβλεπόμενο κέντρο δέσμευσης (E272, Q324,
N325) ή περιφερειακά του κέντρου δέσμευσης (Q75, D304), και 7 είναι γλυκίνες σε πιο
απομακρυσμένες, αλλά σημαντικές για τον μηχανισμό, θέσεις. Αλληλεπιδράσεις λειτουργικά
σημαντικών αμινοξέων φαίνεται να είναι κομβικές για την σταθεροποίηση του κέντρου
δέσμευσης (Q75-S88, D276-T321, H31-N325), καθώς και στον μηχανισμό εναλλασσόμενης
πρόσβασης του υποστρώματος από την κυτταροπλασματική (V155-A323-A279, N326-T280)
ή την περιπλασματική πλευρά (F94-F376-L368). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν βάση για την
εμπεριστατωμένη διερεύνηση των δυνητικά σημαντικών θέσεων αμινοξέων στους ομόλογους
μεταφορείς πουρινών και την αναγνώριση ενός εξελικτικού προτύπου για την ανάπτυξη των
διαφορετικών μοτίβων εξειδίκευσης στην οικογένεια NAT/NCS2.
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Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CONSERVED SEQUENCE PATTERNS FOR
THE DISCOVERY OF ALL FUNCTIONALLY IMPORTANT RESIDUES IN THE
MICROBIAL PURINE NUCLEOBASE TRANSPORTERS OF FAMILY NAT/NCS2
Tatsaki Ε., Karena E., Botou, M., and Frillingos S.
University of Ioannina, School of Health Science, Department of Medicine, Laboratory of
Biological Chemistry, Ioannina, Greece
Purine transporters of the NAT/NCS2 family are widespread and highly conserved in
evolution. Understanding the mechanism of function and substrate selectivity in these
transporters is useful in both an evolutionary perspective and in implementation of basic
knowledge to designing of new applications for targeted antimicrobial interventions. In this
study, we subjected conserved sequence patterns of the xanthine permease XanQ from
Escherichia coli, a study paradigm for microbial purine transporters of this family, aiming at
delineating the complement of functionally important amino acid residues in the homologous
transporters. Conserved motif discovery (using MEME) was performed in a group of 464
representative gene sequences which fall in the monophyletic group of putative xanthine
and/or uric acid transporters that are closely related to permease XanQ and other functionally
known homologs of this cluster. Conserved amino-acid sites in all these motifs (in total, 124
residues over the whole range of the 14 transmembrane segments of the permease) were
subjected to systematic Cys-scanning and site-directed mutagenesis in XanQ. The results, in
conjunction with homology modelling on the template of the known x-ray structure of UraA
(PDB 3QE7), showed that XanQ contains 12 amino acids that are irreplaceable, including 5
polar ones at the binding site region (E272, Q324, N325) and its periphery (Q75, D304) and 7
glycines at more distal, but mechanistically important, sites. Interactions between functionally
important residues appear to be critical for the stabilization of the substrate binding site (Q75S88, D276-T321, H31-N325) and for alternating access of substrate from the cytoplasmic
(V155-A323-A279, N326-T280) or the periplasmic side (F94-F376-L368). These data offer a
comprehensive framework for the investigation of putatively important residues in the other
homologous purine transporters and the dissection of the development of the different
substrate specificity profiles in the NAT/NCS2 family on an evolutionary basis.
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Στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και πιο συγκεκεριμένα στο Ν. Ιωαννίνων υπάρχει ένα
δίκτυο από εκκλησίες, ξωκλήσσια και εγκαταλελειμμένα μοναστήρια. Αυτά περιβάλλονται
από μικρά δάση έκτασης μερικών στρεμμάτων έως μερικών εκατοντάδων στρεμμάτων. Το
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη ηλικία και οι διαστάσεις των δένδρων καθόσον οι
περίοικοι πληθυσμοί πάντα απέφευγαν την υλοτομία δένδρων και τη βόσκηση επειδή τα
θεωρούσαν «ιερά» (εκκλησιαστικά, μοναστηριακά). Τα δάση αυτά αποτελούν σήμερα
φυσικά συστήματα διατήρησης εξαιρετικής βιοποικιλότητας. Στόχος της παρούσας μελέτης
είναι να μελετηθεί η βιοποικιλότητα και μεταξύ άλλων να καταγραφούν τα είδη των μυκήτων
που απαντώνται στα «ιερά» δάση σε σύγκριση με παραπλήσια διαχειριζόμενα. Έτσι στην
ευρύτερη περιοχή των Ζαγοροχωρίων και της Κόνιτσας επιλέχθηκαν οκτώ δειγματοληπτικές
επιφάνειες «ιερών» δασών και αντίστοιχες δειγματοληπτικές επιφάνειες συμβατικά
διαχειριζόμενων δασών. Οι πληθυσμοί των μύκητων μελετούνται ποιοτικά και ποσοτικά.
Εποχικές δειγματοληψίες πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο).
Με βάση τις έως σήμερα καταγραφές δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορποιήσεις στον
αριθμό των ειδών που διαβιούν στα «ιερά» δάση συγκριτικά με τον αριθμό των είδων που
απαντώνται στα συμβατικά διαχειριζόμενα δάση. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά
97 γένη, με 80 γένη να έχουν καταγραφεί στα «ιερά» και 68 στα συμβατικά διαχειριζόμενα
δάση. Διαφορές εντοπίζονται στα είδη που απαντώνται στα διαφορετικά ενδιαιτήματα
(«ιερά» και μη δάση) ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δένδρων ήτοι ηλικία,
διαστάσεις και γενικότερη κατάσταση υγείας τους. Για παράδειγμα, οι μύκητες (με βάση τις
έως σήμερα επίσημες καταγραφές), Clavariadelphus truncatus, Pluteus cervinus, Russula
lilaceae, Melanoleuca rasillis, Tarzetta catinus, Peziza succosa, Fomes fomentarius,
Ganoderma applanatum, Phellinus sp. καταγράφηκαν μόνον εντός των δειγματοληπτικών
επιφανειών των «ιερών» δασών. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 31 διαφορετικά γένη
σαπροφυτικών (saprotrophic), 17 μυκοριζικών (mycorrhizal), 16 ξυλοσηπτικών (wooddecay) και 4 παρασιτικών (parasitic). Απώτερος στόχος είναι η προσαρμογή της διαχείρισης
των δασών ώστε να επιτευχτεί η διατήρηση και προστασία των ειδών σε όλα τα δάση της
ευρύτερης περιοχής.
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In the Epirus mountains there are numerous churches, chapels and untended monasteries
which are surrounded by forests ranging in size from a few to several hundred hectars. Those
forests consist of large, very old trees and shrubs. In the past such forests were considered as
“sacred” by the local communities and thus were excluded from woodcutting and grazing
activities. Nowadays, “sacred” forests are considered as exceptional, natural ecosystems of
high value for biodiversity. The main objective of this work was a comparative study of the
fungal biodiversity on a qualitative and a quantitative basis in the “sacred” forests and in the
nearby conventionally managed forests. Sampling plots were randomly selected in eight
“sacred” forests and eight conventionally managed forests as their corresponding control
sampling areas. All sampling plots were within the regions of Zagori and Konitsa. Seasonal
samplings of fungi were scheduled twice per year (summer and autumn). So far, our data
show that the number of the fungal species inhabiting the “sacred” forests does not differ
notably from the conventionally managed forests. A total of 97 genera has been recorded so
far, 80 genera in the “sacred” forests and 68 in the conventionally managed forests. However,
differences are detected in the fungal species inhabiting the two forest types due to the
individual attributes of the trees, e.g. age, dimensions and general state of health. For
example, the fungi (based on the official recordings to date) Clavariadelphus truncatus,
Pluteus cervinus, Melanoleuca rasillis, Russula lilaceae, Tarzetta catinus, Peziza succosa,
Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Phellinus sp. were recorded only within the
“sacred” forests. The recorded fungi were categorized as 31 saprotrophic, 17 mycorrhizal, 16
wood-decay and 4 parasitic genera. This work aims to propose adaptation of forest
management methods in order to ensure survival and conservation of biodiversity in the long
run.
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H oικολογία των θείο-οξειδωτικών βακτηρίων σε βοσκότοπους στη Νέα Ζηλανδία
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and Wakelin Steve2
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* Τρέχουσα διεύθυνση: Group BIOPLANET, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
Tα Θείο-Οξειδωτικά βακτήρια διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί στoν βιο-γεωχημικό κύκλο του
θείου στο έδαφος. Ωστόσο, η οικολογία των συγκεκριμένων βακτηρίων είναι ελάχιστα
κατανοητή, και οι παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση του θείου δεν έχουν πλήρως
καθοριστεί. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαμε μία μοριακή μέθοδο για να μελετήσουμε αφθονία
και ποικιλομορφία των θειο-οξειδωτικών βακτηρίων στο έδαφος. Η μέθοδος βασίζεται στην
ανάλυση του γονιδίου soxB (θειοεστεράση), που κωδικοποιεί συστατικό του συμπλόκου
ενζύμου Sox, υπεύθυνο για την οξείδωση του θείου. Χρησιμοποιώντας πειραματικούς
μικρόκοσμους εδάφους εμπλουτισμένους με στοιχειακό θείο, παρατηρήσαμε σημαντική
αύξηση της αφθονίας των soxB γονιδίων κατά την διάρκεια οξείδωσης του θείου σε αντίθεση
με τους μη-εμπλουτισμένους μικρόκοσμους όπου η αφθονία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε
όλη την διάρκεια του πειράματος. Κλωνοποίηση και αλληλούχιση επιλεγμένων κλώνων
αποκάλυψε σημαντική ποικιλότητα των soxB γονιδίων στα εδάφη που μελετήθηκαν. Οι
αλληλουχίες των soxB κλώνων που αναλύθηκαν ήταν φυλογενετικά συναφείς με soxB
αλληλουχίες από από άλφα- και βήτα-Πρωτεοβακτήρια τα οποία περιλαμβάνουν ποικιλία
γνωστών αυτότροφων και ετερότροφων θείο-οξειδωτικών βακτηρίων. Εμπλουτισμός του
εδάφους με στοιχειακό θείο επηρέασε σημαντικά την ποικιλότητα των θειο-οξειδωτικών
βακτηρίων, με κυριαρχία συγκεκριμένων ομάδων μόλις 6 ημέρες μετά τον εμπλουτισμό. Η
εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε 50 καλλιεργούμενα εδάφη από όλη τη Νέα
Ζηλανδία έδωσε μια λεπτομερή εικόνα σχετικά με την οικολογία, ποικιλότητα και αφθονία
των θείο-οξειδωτικών βακτηρίων. Οι παραπάνω μετρήσεις σε συνδυασμό με τις αναλύσεις
εδάφους και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων αναμένουμε να βοηθήσουν στην
καλύτερη κατανόηση του βιο-γεωχημικού κύκλου του θείου στο έδαφος.
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Ecology of Sulphur Oxidizing bacteria in New Zealand pasture soils
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Sulphur oxidising bacteria (SOB) play a key role in the biogeochemical cycling of sulphur (S)
in soil ecosystems. As yet, the ecology of these bacteria is poorly understood, and factors
affecting S-oxidation have not been defined. We have developed a functional gene based
method to study abundance and diversity of SOB in soils based on analysis of the soxB gene,
encoding the soxB component of the Sox enzyme complex, widely distributed among several
sulphur oxidizing bacterial taxa. Abundance of soxB genes was related to S-oxidation in soil
microcosms amended with elemental sulphur. Cloning and sequencing revealed considerable
diversity of soxB genes from New Zealand soils. Clone sequences were affiliated with soxB
gene sequences of several clusters within alpha- and beta-proteobacteria of a variety of known
auto- and hetero-trophic sulphur oxidizers. Elemental S-application significantly affected
soxB gene diversity, with a shift in dominant taxa after only 6 days following S-application.
Application of the methodology to pasture soils from across New Zealand has provided novel
insights about the ecology of SOB. Coupled with analysis of soil and environmental
parameters we anticipate a better understanding of soil S-biogeochemistry.
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Ποικιλότητα μακρομυκήτων της νήσου Κεφαλονιάς
Τριανταφύλλου Μ., Καψανάκη-Γκότση Ε., Γκόνου-Ζάγκου Ζ.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και
Ταξινομικής
Η μελέτη της ποικιλότητας των μακρομυκήτων της νήσου Κεφαλονιάς παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων του νησιού και του δασικού
οικοσυστήματος του Αίνου, που αποτελεί την κλασσική θέση του ενδημικού για την Ελλάδα
είδους της κεφαλληνιακής ελάτης, Abies cephalonica. Τα μέχρι τώρα δεδομένα για τους
μακρομύκητες της Κεφαλονιάς, αλλά και γενικότερα των νησιών του Ιονίου πελάγους, είναι
ελάχιστα και σποραδικά. Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος και εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, ξεκίνησε η συστηματική μελέτη, καταγραφή και παρακολούθηση
ειδών μακρομυκήτων της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου, καθώς και
άλλων περιοχών και ενδιαιτημάτων της νήσου Κεφαλονιάς. Κατά το διάστημα από τον
Οκτώβριο του 2012 έως και τον Νοέμβριο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί 12
δειγματοληψίες, 10 φθινοπωρινές και 2 εαρινές, σε 12 διαφορετικές θέσεις, εντός και εκτός
του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Συνολικά έχουν συλλεχθεί πάνω από 500 δείγματα
μακρομυκήτων, από τα οποία έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο είδους περίπου τα μισά. Αυτά
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 taxa, που κατανέμονται σε περισσότερα από 70 γένη
Βασιδιομυκήτων και 10 γένη Ασκομυκήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Agaricus, Amanita,
Atheniella, Calocera, Clavariadelphus, Clavulina, Clitocybe, Cortinarius, Crepidotus,
Cystoderma, Cystolepiota, Dacrymyces, Galerina, Geastrum, Gloeophyllum, Gymnopus,
Guepinia, Hebeloma, Helvella, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Laccaria,
Lactarius, Lentinellus, Lepiota, Lycoperdon, Macrolepiota, Melanoleuca, Morchella,
Mycena, Oudemansiella, Panellus, Pluteus, Pseudoclitocybe, Pseudohydnum, Ramaria,
Trichaptum, Tricholoma, Tricholomopsis. Η μελέτη του υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη και τα
μέχρι τώρα αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη πλούσιας ποικιλότητας και ειδών με
ιδιαίτερο ταξινομικό ενδιαφέρον.
Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας».
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Diversity of macromycetes in the island of Kefalonia
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The study of the diversity of macromycetes in the island of Kefalonia is very interesting due
to the distinctive ecosystems of the island and the forest ecosystem of Mt. Ainos that consists
the locus classicus of Abies cephalonica, the endemic fir of Greece. The data concerning the
diversity of macromycetes in Kefalonia, as well as in other islands of the Ionian Sea, are
limited and fragmentary. In the frame of an ongoing research program and a doctoral
dissertation, a systematic study and monitoring of species of macromycetes is conducted in
the protected area of Ainos National Park and in other localities of the island. During twelve
field trips, 10 in autumn and 2 in spring, from October 2012 to November 2015, at 12
different sites, within Ainos National Park and in other habitats, over 500 specimens of
macromycetes have been collected. About half of the specimens have been identified at
species level, which correspond approximately to 120 taxa in more than 70 genera of
Basidiomycota and 10 genera of Ascomycota. Indicatively, the following genera are referred:
Agaricus, Amanita, Atheniella, Calocera, Clavariadelphus, Clavulina, Clitocybe, Cortinarius,
Crepidotus, Cystoderma, Cystolepiota, Dacrymyces, Galerina, Geastrum, Gloeophyllum,
Gymnopus, Guepinia, Hebeloma, Helvella, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe,
Laccaria, Lactarius, Lentinellus, Lepiota, Lycoperdon, Macrolepiota, Melanoleuca,
Morchella, Mycena, Oudemansiella, Panellus, Pluteus, Pseudoclitocybe, Pseudohydnum,
Ramaria, Trichaptum, Tricholoma, Tricholomopsis. A high diversity of macromycetes and
specimens with intriguing taxonomic problems were found, although the systematic study is
still in progress.
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Abstract
Polyhydroxyalkanoates (PHA) are fully biodegradable biopolymers produced by several
microorganisms from renewable substrates. To meet the current growing requirements of
bioplastics, PHA biopolymers with diverse chemical structures and unique properties are required.
Microbial production of PHA block copolymers can covalently link together two or more
homopolymers and gain novel material properties. In the present study, novel PHA block
copolymers were synthesized in recombinant bacterial strains of Escherichia coli and Pseudomonas
putida KT2442. Thermal, NMR, and mechanical characterizations conﬁrmed the resulting
polymers as block copolymer. The research showed that incorporation of block microstructure
gained superior thermo-mechanical properties over previously reported homopolymers and random
copolymers of similar compositions. Thus, desired material properties were obtained based on the
PHA monomer composition. Furthermore, block copolymerization adds a new vision on PHA
polymerization by generation of new polymers with superior properties.

341

«4,5-διοξυγονάση

του

phenanthrenivorans
χαρακτηρισμός».

Sphe3:

πρωτοκατεχοϊκού

οξέως

ετερόλογη

καθαρισμός

έκφραση,

του
και

Arthrobacter
βιοχημικός

Τσαγκογιάννης Ε., Βανδέρα Ε., Κούκου Α-Ε.
Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
e mail: akukku@cc.uoi.gr

Λέξεις-κλειδιά: Arthrobacter, διοξυγονάσες, βιοαποδόμηση
Η αερόβια βιοαποδόμηση των πολυκυκλικών ρυπαντών περιλαμβάνει μια σειρά ενζυμικών
αντιδράσεων όπου οι διοξυγονάσες, ένζυμα που καταλύουν την εισαγωγή δυο ατόμων Ο2,
παίζουν κεντρικό ρόλο. Οι διοξυγονάσες, εκτός του ρόλου τους στη βιοεξυγίανση, αποτελούν
επίσης πολύ ενδιαφέροντες βιοκαταλύτες με πολλές πιθανές εφαρμογές στη βιομηχανία
(φαρμακευτική, τρόφιμα, βιοκαύσιμα κ.α.). Η 4,5-διοξυγονάση του πρωτοκατεχοϊκού (PCA)
είναι μια εξτραδιόλη, που καταλύει την αντίδραση σχάσης του δακτυλίου του PCA το οποίο
παράγεται ως ενδιάμεσος μεταβολίτης από τη μικροβιακή αποδόμηση διαφόρων αρωματικών
ρυπαντών.
Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την ετερόλογη έκφραση και το χαρακτηρισμό της 4,5
διοξυγονάσης του PCA, από το στέλεχος Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3, που έχει
απομονωθεί από μια μολυσμένη από κρεοζωτέλαιο περιοχή στην Ήπειρο. Στο Sphe3 η
αποδόμηση του φαινανθρενίου φαίνεται να επιτελείται μέσω ενδιαμέσων φθαλικού και
πρωτοκατεχοϊκού οξέως . In silico μελέτη του γονιδιώματος του Sphe3 , αποκάλυψε την
ύπαρξη πιθανού γονιδίου που κωδικοποιεί και για τις δυο υπομονάδεςν(α, β) της 4,5διοξυγονάσης του PCA, με ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 1302 bp που κωδικοποιεί για 433
αμινοξέα και βρίσκεται στο πλασμίδιο pASPHE302. Το γονίδιο αυτό ενισχύθηκε με PCR,
κλωνοποιήθηκε σε φορέα υπερέκφρασης pET29c(+) με ουρά ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό
άκρο, και εκφράστηκε ως μια ενεργή πρωτεΐνη σε κύτταρα E. coli BL21. Το μέγεθος της
καθαρισμένης πρωτεΐνης εκτιμήθηκε στα ~50kDa με SDS-PAGE και είναι αντίστοιχο του
προβλεπόμενου μοριακού βάρους. Ο χαρακτηρισμός του ανασυνδυασμένου ενζύμου έδειξε
ότι πρόκειται για ένα μεταλλοένζυμο, με μέγιστη δραστικότητα στους 20 oC και pH 9.5. Η
δραστικότητα αυτή τριπλασιάστικε μετά από επώαση για 30 λεπτά με 0.5 mM Fe2+, ενώ
ιόντα Mn2+ και Ni2+ είχαν ανασταλτική δράση. Παρουσία 0.7 mM o-φαινανθρολίνης
παρατηρήθηκε πλήρης απενεργοποίηση του ενζύμου. Η 4,5-διοξυγονάση του PCA ακολουθεί
κινητική αναστολής υποστρώματος που δίδεται από τη σχέση v=Vmax/(1+Km/[S]+[S]/Kss) με
Vmax=227.246 ± 25.796 I.U.*mg 1*min 1, Km= 0.306 ± 0.049 mM και Kss= 0.374 ± 0.062
mM.
Περαιτέρω δομική μελέτη της 4,5-διοξυγονάσης του PCA του Sphe3, μέλους μιας νέας
υποομάδας της τάξης ΙΙΙ των διοξυγονασών εξτραδιόλης, θα δώσει τη δυνατότητα
τροποποίησης της εξειδίκευσης υποστρώματος με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των
διοξυγονασών ως βιοακαταλυτών σε βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές..
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“Protocatechuate 4,5-dioxygenase from Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3:
heterologous expression, purification and biochemical characterization”.
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Sector of Organic Chemistry and Biochemistry
e mail: akukku@cc.uoi.gr
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Aerobic biodegradation of aromatic pollutants involves a series of enzyme reactions in which
the dioxygenases, enzymes that catalyse the incorporation of two atoms of O 2, play the central
role. Dioxygenases, besides their important role in bioremediation, are also very attractive
biocatalysts with a great potential for many industrial applications (pharmaceuticals, food,
biofuels, etc). Protocatechuate 4,5-dioxygenase (PCA 4,5-dioxygenase) is a major extradiol
dioxygenase, catalyzing the ring-opening reaction of protocatechuate which is derived from
the microbial biodegradation of various aromatic pollutants.
In the present work we describe the heterologous expression, and characterization of the PCA
4,5-dioxygenase, from Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3, isolated from a creosote
polluted site in Epirus, Greece . In Sphe3, the degradation of phenanthrene seems to proceed
via phthalate and protocatechuate intermediates . In silico study in the genome of Sphe3 ,
revealed the existence of a putative gene enconding both α and β subunits of PCA 4,5dioxygenase that catalyses the meta cleavage of protocatechuate. The gene coding for PCA
4,5- dioxygenase, comprising an open reading frame of 1302 bp and encoding 433 amino
acids, is located on the pASPHE302 plasmid of Sphe3. This gene was PCR amplified, cloned
in the pET29c(+) overexpression vector with a C-terminal His-tag and expressed as an active
protein in E. coli BL21 cells. The size of the purified protein was estimated to be 50 kDa by
SDS-PAGE, which is similar to the predicted molecular mass. The characterization of the
recombinant enzyme showed that it is a metalloenzyme, presenting maximal activity at 20 oC
and pH 9.5. Its activity increased by 3-fold after an incubation of 30 mins with 0.5 mM Fe2+,
while Mn2+ and Ni2+ were strong inhibitors. Total inhibition of the enzyme activity was
observed in the presence of 0.7 mM o-phenanthroline. The PCA 4,5 dioxygenase exhibits
substrate inhibition kinetics described by the equation v=Vmax/(1+Km/[S]+[S]/Kss);
Vmax=227.246 ± 25.796 I.U.*mg 1*min 1, Km= 0.306 ± 0.049 mM and K ss= 0.374 ± 0.062
mM.
Further structural study of the PCA 4,5-dioxygenase from Sphe3, a member of a new
subgroup within class III of extradiol dioxygenases, will allow to modulate the substrate
specificity in order to fulfill the maximum potential of dioxygenases as industrial biocatalysts
as well as for environmental applications.
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In vitro ζύμωση μανιταριών από τον εντερικό μικροβιόκοσμο του ανθρώπου
Τσάπατου Α.1, Μήτσου Ε.Κ.1, Πατσού Μ.1, Κουτρώτσιος Γ.2, Ζερβάκης Γ.Ι. 2, Κυριακού
Α.1
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Οι άπεπτοι πολυσακχαρίτες και ιδιαίτερα η β-γλυκάνη, που απομονώνονται από το κυτταρικό
τοίχωμα μυκήτων του φύλου Basidiomycota, εμφανίζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον ως
προς την πιθανή ανοσορυθμιστική, αντιφλεγμονώδη αλλά και πρεβιοτική τους δράση.
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η μελέτη της ικανότητας in vitro ζύμωσης καρποφοριών
βασιδιομυκήτων, που είχαν αναπτυχθεί σε διαφορετικά υποστρώματα, από τον εντερικό
μικροβιόκοσμο και της πιθανής πρεβιοτικής τους δράσης. Οι καρποφορίες προέρχονταν από
το στέλεχος Pleurotus ostreatus IK 1123, που καλλιεργήθηκε σε άχυρο σίτου (PO-WS) και
σε μίγμα αχύρου σίτου με διφασικό απόβλητο ελαιοτριβείου (PO-WS+TPOMW), καθώς και
από το στέλεχος Ganoderma lucidum LGAM 9720, το οποίο καλλιεργήθηκε σε πριονίδι
οξιάς (GL-BS) και σε μίγμα πριονιδιού οξιάς με διφασικό απόβλητο ελαιοτριβείου (GLBS+TPOMW). Οι καρποφορίες λυοφιλιοποιήθηκαν, μετατράπηκαν σε σκόνη και
χρησιμοποιήθηκαν ως υπόστρωμα για τους εντερικούς μικροβιακούς πληθυσμούς. Οι δοκιμές
πραγματοποιήθηκαν εις τριπλούν για κάθε είδος μύκητα και υπόστρωμα ανάπτυξης των
μανιταριών (2% κ.β.) και με τη χρήση εμβολίου κοπράνων (1:5) από τρεις διαφορετικούς
ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου ενός θετικού (πρεβιοτικό ινουλίνη) και ενός αρνητικού
μάρτυρα (υπόστρωμα χωρίς πηγή C). Οι διαδικασίες επώασης και επεξεργασίας των
δειγμάτων έγιναν σε αναερόβιες συνθήκες και καταμετρήθηκαν συγκεκριμένοι βακτηριακοί
πληθυσμοί κατά την έναρξη, μετά από 8 και μετά από 24 ώρες επώασης με καλλιεργητικές
τεχνικές. Υπολογίστηκαν οι πρεβιοτικοί δείκτες στις 8 και στις 24 ώρες επώασης. Οι αρχικοί
βακτηριακοί πληθυσμοί σε όλες τις εξεταζόμενες καλλιέργειες ζύμωσης δεν παρουσίασαν
διαφορές. Στο υπόστρωμα της ινουλίνης, μειώθηκε ο πληθυσμός των ειδών Bacteroides τόσο
στις 8 όσο και στις 24 ώρες (σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα). Οι λακτοβάκιλλοι
παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε υποστρώματα ινουλίνης και GL-BS μετά από 8 ώρες
επώασης, ενώ στο PO-WS εμφάνισαν τάση αύξησης στο ίδιο διάστημα. Κανένα υπόστρωμα
δεν επέδρασε σημαντικά στον πληθυσμό των ειδών Bifidobacterium. Οι πρεβιοτικοί δείκτες
από μετρήσεις με μανιτάρια Pleurotus ostreatus και από τα δύο υποστρώματα (PO-WS, POWS+TPOMW) και με μανιτάρια Ganoderma lucidum από το πριονίδι οξιάς (GL-BS)
παρουσίασαν ομοιότητα με τον δείκτη της ινουλίνης (8 ώρες). Συμπερασματικά, τα
πειραματικά δεδομένα δείχνουν σημαντική επίδραση των μανιταριών σε πληθυσμούς
Lactobacillus του εντέρου, ενώ η σύσταση των υποστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην
καλλιέργεια των μανιταριών μπορεί να επηρεάσει τις πρεβιοτικές ιδιότητες του εντερικού
μικροβιόκοσμου.
Λέξεις - κλειδιά: πρεβιοτικό, Pleurotus, Ganoderma
Ευχαριστίες: H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: "Μεταγονιδιωματική ανάλυση
λιγνινολυτικών μικροοργανισμών – Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας" (ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS377062).
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In vitro mushroom fermentation by human gut microbiota
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Indigestible polysaccharides, and particularly β-glucan isolated from fungal cell walls
(species of the phylum Basidiomycota), exhibit high scientific interest regarding their
potential immunomodulatory, antiinflammatory and prebiotic activity. The aim of this study
was to investigate the ability of in vitro mushroom fermentation by the human gut microbiota
and their possible prebiotic effect. Mushrooms from the strain Pleurotus ostreatus IK 1123
were obtained after cultivation in both wheat straw (PO-WS) and in wheat straw plus two
phase olive mill waste (PO-WS+TPOMW), and from the strain Ganoderma lucidum LGAM
9720 after cultivation in both beech sawdust (GL-BS) and in beech sawdust plus two phase
olive mill waste (GL-BS+TPOMW). Mushrooms were lyophilized and grinded to powder
before their use as substrates for growth of gut microbial populations (2% w/v), using feacal
inoculum (1:5) from three different healthy adults, including positive (prebiotic inulin) and
negative control (substrate without a carbon source). The incubation and processing
procedures were carried out under strictly anaerobic conditions. Enumeration of specific
bacterial populations was performed by plate count techniques at baseline and after 8 h and
24h of anaerobic incubation. Prebiotic indexes were estimated at 8 h and 24 h of incubation.
Bacteroides spp. levels were decreased in the case of inulin substrate at 8 h and 24 h of
fermentation (compared to the negative control). Moreover, lactobacilli counts displayed an
increase after 8 hours of fermentation in inulin and GL-BS, whereas in PO-WS displayed a
positive tendency. No significant bifidogenic effect could be detected during in vitro
fermentation of all substrates. Prebiotic indexes for Pleurotus ostreatus obtained from both
substrates (PO-WS and PO-WS + TPOMW) and for Ganoderma lucidum from beech sawdust
(GL-BS) were comparable to the prebiotic index of inulin (8 hours). In conclusion, in vitro
data analysis revealed a significant effect of mushrooms on populations of Lactobacillus spp.
in human gut microbiota. Finally, the nature of the substrates used in mushroom cultivation
may influence their prebiotic effect.
Keywords: prebiotic, Pleurotus, Ganoderma
Acknowledgements: This research has been co-financed by European Union (European Social
Fund—ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and
Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) — Research
Funding Program entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms—Bioconversion of
plant by-products into high-added value products” (THALIS—UOA—MIS 377062).
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Συγκριτική ανάλυση του βακτηριακού µικροβιόκοσµου της Medfly
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Περίληψη
Τα έντοµα αποτελούν την πιο ποικίλη και άφθονη οµάδα ζώων όσον αφορά τον αριθµό των
ειδών, τα οικολογικά ενδιαιτήµατα και τη βιοµάζα τους. Η οικολογική και η εξελικτική
επιτυχία των εντόµων σχετίζεται µε τις συµβιωτικές σχέσεις που έχουν εγκαθιδρύσει µε
µικροοργανισµούς, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν όλες τις πτυχές της βιολογίας,
φυσιολογίας, οικολογίας και εξέλιξής τους. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συµβιωτικές σχέσεις:
α) ενισχύουν δίαιτες φτωχές σε θρεπτικά, β) βοηθούν στην απορρόφηση δύσπεπτων
θρεπτικών συστατικών, γ) προστατεύουν από θηρευτές, παράσιτα και παθογόνους
µικροοργανισµούς, δ) συνεισφέρουν στη δια- και ενδοειδική επικοινωνία, (ε) συµβάλλουν
στην άµυνα, και (στ) ελέγχουν τη συµπεριφορά της σύζευξης και την αναπαραγωγική
λειτουργία. Η µύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) είναι από τους πλέον καταστροφικούς
εχθρούς φρούτων εξαιτίας: της παγκόσµιας κατανοµής της, του ευρέος φάσµατος των
ξενιστών της, του υψηλού αναπαραγωγικού ρυθµού και του σχετικά σύντοµου κύκλου ζωής.
Σε αυτή τη µελέτη, χαρακτηρίστηκε ο µικροβιόκοσµος της µύγας της Μεσογείου
χρησιµοποιώντας αλληλούχηση κατά Sanger και πυροαλληλούχιση των προϊόντων ενίσχυσης
του γονιδίου 16S rRNA (MiSeq). Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι στα αρσενικά άτοµα
του στελέχους Benakeio κυριαρχούν τα µέλη των Gammaproteobacteria, και σε µικρότερο
βαθµό τα είδη που ανήκουν στα Firmicutes, Actinobacteria, Alphaproteobacteria, και
Betaproteobacteria. Παροµοίως, στα θηλυκά άτοµα του στελέχους Benakeio επικρατούν τα
Gammaproteobacteria. Χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία, µελετήθηκε επίσης η πιθανή
επίδραση της µόλυνσης µε Wolbachia στην ποικιλότητα και τη δοµή του µικροβιόκοσµου της
µύγας της Μεσογείου.
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Abstract
Insects are by far the most diverse and most abundant animal group in respect to the number
of species globally, the ecological habitats and the biomass. The ecological and evolutionary
success of insects depends on their countless relationships with beneficial microorganisms,
which are known to influence all aspects of their biology, physiology, ecology and evolution.
These symbiotic associations are known to: (a) enhance nutrient-poor diets, (b) aid digestion
of recalcitrant food components, (c) protect from predators, parasites, and pathogens, (d)
contribute to inter- and intraspecific communication, (e) affect efficiency as disease vectors,
and (f) govern mating and reproductive systems. The Mediterranean fruit fly (Ceratitis
capitata) is one of the world’s most destructive fruit pests because of its: global distribution,
wide range of hosts, high reproductive rate and relative short life cycle.
In this study, the Medfly-associated bacterial microbiota was examined using 16S rRNA gene
Sanger sequencing and 16S rRNA gene amplicon pyrosequencing (MiSeq). Data analysis
indicated that the Benakeio male samples were dominated by members of the
Gammaproteobacteria, and in a lesser degree by members of Firmicutes, Actinobacteria,
Alphaproteobacteria, and Betaproteobacteria, while the Benakeio female samples were
dominated by Gammaproteobacteria. Using the same approach, the potential effect
Wolbachia infection might have on the diversity and structure of the Medfly-associated
bacterial microbiota was also examined.
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Θεματική Ενότητα : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Keywords : CW; nitrifiers; denitrifiers
Διερεύνηση του ρόλου της βλάστησης στην απομάκρυνση αζώτου σε τεχνητούς
υγροβιότοπους υποεπιφανειακής ροής.
Τσικνιά Μ.1, Στασινού Ν.1, Παρανυχιανάκης Ν.1, Καλογεράκης Ν.1
1

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

Οι τεχνητοί υγροβιότοποι (ΤΥ) αποτελούν μία βιώσιμη λύση για τη διαχείριση υγρών
αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς και ομάδες κατοικιών όπου η εγκατάσταση και λειτουργία
συμβατικών μονάδων επεξεργασίας δεν είναι εφικτή λόγω του υψηλού κόστους. Ωστόσο, η
αποδοτικότητα επεξεργασίας όσο αφορά την απομάκρυνση Ν παραμένει σχετικά χαμηλή με
αποτέλεσμα η κατανόηση των διεργασιών του κύκλου του Ν στους ΤΥ να αποτελεί βασική
προταιρεότητα. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος της βλάστησης στους
πληθυσμούς των μικροοργανισμών που εμπλέκονται στην απομάκρυνση Ν σε ΤΥ
υποεπιφανειακής ροής στο οποίο εφαρμόστηκε συνθετικό αστικό απόβλητο. Για τον σκοπό
αυτό κατασκευάστηκαν έξι πιλοτικές μονάδες, δύο χωρίς βλάστηση, δύο με Typha latifolia
και δύο με Phragmites australis. Πραγματοποιήθηκαν οι βασικές χημικές αναλύσεις (COD,
TKN, NO3 -N, and NH4+-N) στην είσοδο και την έξοδο των ΤΥ σε εβδομαδιαία βάση ώστε
να προσδιοριστεί η απόδοση επεξεργασία των συστημάτων ιδιαίτερα όσο αφορά την
απομάκρυνση Ν. Επίσης έγινε και ποσοτικός προσδιορισμός με qPCR των πληθυσμών των
νιτροποιητών(ΑΟΑ, ΑΟΒ), απονιτροποιητων (nirS, nirK, nosZ clade I, nosZ clade II), καθώς
και των βακτηρίων που πραγματοποιούν την αναερόβια οξείδωση της αμμωνίας (anammox).
Παρατηρήθηκε ότι ΤΥ με το T. latifolia είχαν μικρότερες συγκεντρώσεις NH4+-Ν ενώ το
P.australis είχε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΝΟ3 -Ν. Σε όλη την διάρκεια του πειράματος,
τα AOB βρέθηκαν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς σε σχέση με τα AOA, γεγονός το οποίο
μπορεί να υποδηλώνει μεγαλύτερη συνεισφορά τους στην διεργασία της νιτροποίησης. Οι
nirS και nirK απονιτροποιητές βρέθηκαν να υπερτερούν αριθμητικά από τους νιτροποιητές
έως και δύο τάξεις μεγέθους. Τέλος οι χαμηλοί πληθυσμοί των γονιδίων που κωδικοποιούν
την αναγωγή του Ν2Ο (nosZ clade I και nosZ clade II) υποδηλώνουν υψηλό δυναμικό
εκπομπών Ν2Ο. Όσον αφορά τις λειτουργικές μικροβιακές ομάδες που ποσοτικοποιήθηκαν η
ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) δεν ανέδειξε επίδραση της βλάστησης στην αφθονία των
γονιδίων, σε αντίθεση με την απόδοση των ΤΥ, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένδειξη
πως η βλάστηση επηρεάζεις την ενεργότητα και όχι την αφθονία των λειτουργικών ομάδων.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7 project
WATER4CROPS (Grant agreement No. 311933)
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Constructed wetlands (CWs) constitute a sustainable solution for wastewater management
particularly for small settlements and groups of houses, where the installation and operation
of conventional treatment plants is not feasible due to high costs. However, nitrogen (N)
cycling and removal constitutes a bottleneck in the treatment performance of CWs, which
underlines the importance of further research in order to achieve a better understanding of the
processes involved in N cycling for these systems. In the present study we investigate the role
of vegetation in the abundance of the functional microbial groups that involve in the N
removal pathways from subsurface flow CWs fed with synthetic municipal wastewater. Six
pilot CWs were set, duplicates of the following treatments, without vegetation and planted
with Typha latifolia and Phragmites australis. Analyses of COD, TKN, NO3 -N, and NH4+-N
were carried out at the inlet and the outlet of CWs in a weekly basis to investigate their
treatment efficiency in terms of N removal. We also monitored through qPCR the abundance
of ammonia oxidizing organisms (AOA, AOB), denitrifiers (nirS, nirK, nosZ clade I, nosZ
clade II), as well as of the bacteria that perform the anaerobic ammonium oxidation
(anammox). Our findings revealed that CWs planted with T. latifolia had the lowest
concentration of NH4+-N while those planted with P.australis showed the highest
concentrations of ΝΟ3 Ν. Throughout the study period AOB found in higher abundances
against AOA which may implying a higher contribution of AOB on nitrification process. The
abundance of nirK and nirS gene copies exceeded that of AOA and AOB about two orders of
magnitude. Subsequently, the low abundance of N2O-reducing genes (nosZ clade I and nosZ
clade II) may imply a high potential for N2O release. Finally, analysis of variance (ANOVA)
that performed for all the functional microbial groups showed no significant effect of the
vegetation on gene abundances in contrast to the performance of CWs in terms of N removal.
These findings may suggest an effect on the activity of microorganisms.
Acknowledgements to: FP7 project WATER4CROPS (Grant agreement No. 311933)

349

Development of a microplate method for evaluating antifungal activity of natural
products

Tsiouri Μ.1, Malandrakis A.1, Flouri F.1
1
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In this study, a microbioassay procedure was developed for evaluating the efficacy of natural
products against plant pathogens. Specifically, the antifungal activity of thymol, a basic
compound of thymus (Thymus vulgaris L) essential oil, was evaluated against a fungicideresistant strain of Alternaria alternata. The microassay was performed in 96-well microplates
containing 200 μl potato dextrose broth (PDB) per well. Preliminary experiment was
conducted using three different wavelength (405, 450 and 650 nm) and 10 serial
concentrations of spores, ranging from 103 to 105 (cfu/mL) in order to determine the optimum
experimental conditions. Fungal germination-growth was evaluated by measuring the
absorbance using a microplate reader (MRX). Three spore concentrations were selected (2,25
x 105, 2,81 x 104 and 3,5 x 103 cfu/ml) and measured at the wavelength of 405 nm. For
assessing the antifungal activity of thymol, 8 concentrations (0, 5, 10, 20, 40, 80, and 160
ppm) were tested and measurements were taken for 5 days at a daily basis. All three spores
concentrations tested were satisfactory but the highest one (105 cfu/ml) gave faster results and
better growth curves. A first reliable estimation of thymol inhibitory activity could be
acquired as soon as 48 h of incubation. Inhibition values for 40 ppm and 160 ppm calculated
from second day absorbance measurements were 73 % and 100 % respectively. The results
showed that this microplate method can be used for the evaluation of natural product
antifungal activity.

Key wo rds: microbioassay, thymol, Alternaria alternata
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Αξιοποίηση του μικροφύκους Choricystis cf. minor στην επεξεργασία αποβλήτων με
σύγχρονη παραγωγή βιοκαυσίμων
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Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η ικανότητα του μικροφύκους Choricystis cf.
minor (Chlorophyta) να απομακρύνει υπό μη-ασηπτικές συνθήκες οργανικά και ανόργανα
συστατικά από τρία διαφορετικά υποστρώματα, καθώς και η ικανότητά του να παράγει
βιοντήζελ. Ως θρεπτικά υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν: α) συνθετικό θρεπτικό μέσο, β)
βιολογικά επεξεργασμένο απόβλητο τυροκομείου και γ) υδρόλυμα πριονιδίου λεύκας
προεπεξεργασμένο με διάλυμα υδροχλωρίου.
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ρυθμοί αφομοίωσης θρεπτικών συστατικών και
παραγωγής βιομάζας καθώς και τα μέγιστα ποσοστά παραγωγής ελαίου, μελετήθηκε η
κινητική ανάπτυξης σε πειράματα αιωρούμενης ανάπτυξης σε φωτοβιοαντιδραστήρες
εργαστηριακής κλίμακας (ενυδρεία), υπό διαλείπουσα λειτουργία κάτω από αερόβιες
συνθήκες, με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις θρεπτικών (άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου)
ώστε να εξεταστεί η επίδρασή τους στην ταυτόχρονη απομάκρυνση θρεπτικών και
παραγωγής ελαίου.
Στα πειράματα με χρήση συνθετικού θρεπτικού υποστρώματος που περιείχαν ως
πηγή άνθρακα ατμοσφαιρικό CO2, παρατηρήθηκε μέγιστη παραγωγή ελαίου 9,6% επί ξηρής
βιομάζας. Στη συνέχεια, με χρήση του βιολογικά επεξεργασμένου αποβλήτου τυροκομείου
(μιξοτροφική αύξηση) επιτεύχθηκε υψηλότερη παραγωγή ελαίου που άγγιξε το 13,5% επί
ξηρής βιομάζας, απομακρύνοντας ταυτόχρονα οργανικό φορτίο της τάξης του 90%, νιτρικών
66% και φωσφόρου 88%. Τέλος, το υδρόλυμα από πριονίδι λεύκας, που ήταν πλούσιο σε
πηγές άνθρακα, δεν έδωσε σημαντική παραγωγή ελαίου (μόλις 1.7% της ξηρής βιομάζας).
Ωστόσο επετεύχθη σημαντική απομάκρυνση σακχάρων, νιτρικών και φωσφόρου, 83%, 13%
και 86%, αντίστοιχα.
Τέλος, προσδιορίστηκε η σύσταση σε λιπαρά οξέα του παραγόμενου ελαίου που
βιοσυντίθενται από το Choricystis στα παραπάνω υποστρώματα. Τα ποσοστά των
κορεσμένων και μονο-ακόρεστων λιπαρών οξέων που είναι κατάλληλα για παραγωγή
βιοντήζελ βρέθηκαν σε ποσοστά 79% με τη χρήση του επεξεργασμένου αποβλήτου
τυροκομείου ως υπόστρωμα, ενώ στο 56% με τη χρήση χημικών θρεπτικών υποστρωμάτων.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το μικροφύκος Choricystis cf. minor μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία αποβλήτων τυροκομείου ενώ η παραγόμενη βιομάζα είναι
δυνατόν να αξιοποιηθεί ως πηγή βιοντήζελ.
Λέξεις κλειδιά: μικροφύκη, βιοντήζελ, επεξεργασία αποβλήτων τυροκομείου, Choricystis cf.
minor
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Utilization of microalgae Choricystis cf. minor in wastewater treatment and the
simultaneous production of biofuels
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A Choricystis cf. minor (Chlorophyta) algal culture was studied under non-aseptic conditions
for its ability to simultaneously remove organic and inorganic components from wastewaters
and produce biodiesel. Three different nutrient substrate sources were used: a) synthetic
nutrient medium, b) biologically treated dairy wastewater, and c) poplar sawdust hydrolysate
pretreated with sodium chloride solution.
To determine nutrient removal rates, biomass production and maximum oil production rates,
suspended growth experiments were performed in laboratory-scale photobioreactors
(aquariums) in batch mode, under aerobic conditions, and with different initial nutrient
concentrations (carbon, nitrogen, phosphorus).
In the experiments with synthetic nutrient substrate, that used atmospheric CO2 as the carbon
source, a maximum oil production of 9.6% dry biomass was observed. Higher oil production
was achieved with the biologically treated dairy effluent substrate (mixotrophic cultivation),
reaching 13.5% of dry biomass. In these experiments, the removal of the organic load reached
around 90%, with nitrate and phosphorus removal reaching 66% and 88%, respectively. In
contrast, the poplar sawdust hydrolysate substrate, rich in carbon sources, did not produce
significant quantities of oil (only 1.7% of dry biomass). However, significant removal of
sugars, nitrates and phosphorus was achieved reaching 83%, 13% and 86%, respectively.
Finally, the composition of the fatty acids contained in the oil produced in these experiments
was determined for each substrate type. The proportions of saturated and mono-unsaturated
fatty acids that are suitable for biodiesel production reached 79% when the biologically
treated dairy wastewater was used as substrate, whereas this proportion reached 56% when
using the synthetic nutrient substrate.
Results indicate that the microalgae Choricystis cf. minor could be used to treat dairy
wastewaters while the produced biomass may be harnessed as a source of biodiesel.
Keywords: microalgae, biodiesel, dairy wastewater treatment, Choricystis cf. minor
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Διερεύνηση του ρόλου του γονιδίου νέκρωσης και παραγωγής αιθυλενίου VdNEP στην
παθογένεια του μύκητα Verticillium dahliae
Τζίμα A.K.1, Παπλωματάς E.I.1, Τριανταφυλλοπούλου Α., Τσαγκούρης Ε.1,
Τσιτσιγιάννης Δ.Ι.1, και Kang S.2
1
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855
Αθήνα, Ελλάδα
2
Department of Plant Pathology, The Pennsylvania State University, University Park, PA
16802, USA
Η πρωτεΐνη VdNEP του μύκητα Verticillium dahliae, ανήκει στην οικογένεια των πρωτεϊνών
ΝLΡ (NEP1 like proteins), που έχουν απομονωθεί από φυτοπαθογόνους μύκητες και έχει
βρεθεί ότι έχουν ιδιότητες τοξίνης ή τελεστή επάγοντας συμπτώματα νέκρωσης και
παραγωγής αιθυλενίου σε δικοτυλήδονα φυτά. Στην παρούσα εργασία το γονίδιο VdNEP
υπερεκφράστηκε υπό τον έλεγχο ενός ισχυρού υποκινητή σε τρεις φυλές του μύκητα V.
dahliae, στη φυλή 1 της τομάτας, και την αποφυλλωτική και μη αποφυλλωτική φυλή του
βαμβακιού με τη μεσολάβηση Agrobacterium. Έλεγχος των επιπέδων μεταγραφής του
γονιδίου VdNEP σε αντιπροσωπευτικά μεταλλαγμένα στελέχη έδειξε αύξηση της μεταγραφής
του διαγονιδίου σε επίδεδα 30-120 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άγρια
στέλεχη. Πειράματα παθογένειας σε διάφορους ξενιστές έδειξαν ότι τα μεταλλαγμένα VdNEP
στελέχη προκαλούν αυξημένα συμπτώματα σε σύγκριση με το άγριο στέλεχος,
υποδεικνύοντας το ρόλο του γονιδίου VdNEP στην επαγωγή συμπτωμάτων. Χαρακτηρισμός
επιπλέον μεταλλαγμένων στελεχών ως προς τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου VdNEP και
ως προς τον αριθμό των εισδοχών του διαγονιδίου στα μεταλλαγμένα στελέχη V. dahliae
είναι σε εξέλιξη.
Λέξεις-Κλειδιά: τοξίνη, διεγέρτης, πρωτεΐνες NLP, αδρομύκωση, επαγωγή συμπτωμάτων
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Investigating the role of the necrosis and ethylene inducing gene, VdNEP in virulence of
Verticillium dahliae
Tzima A.K.1, Paplomatas E.I.1, Triantafyllopoulou A., Tsagouris E.1, Tsitsigiannis D.I.1,
and Kang S.2
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2
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The VdNEP protein from the fungus Verticillium dahliae, belongs to the family of the ΝLΡ
(NEP1 like) proteins, which have been isolated from plant pathogenic fungi and have been
found to have toxin or effector properties, inducing necrosis and ethylene production in
dicotyledonous plants. In the present study, the VdNEP gene was overexpressed under the
control of a strong promoter in three races of V. dahliae, the tomato race 1, the nondefoliating and defoliating cotton races trough Agrobacterium mediated transformation.
Transcription levels of the VdNEP transgene was found to be elevated 30-120 times in
transformed strains, compared to the respective wild type strains. Pathogenicity assays in
different hosts, showed that the VdNEP overexpressing strains caused increased disease
symptoms compared to the wild type strain, indicating a role of VdNEP in symptom
induction. Characterization of additional transformants for expression levels of the VdNEP
transgene and the number of transgene inserts are under way.
Keywords: toxin, effector, NLP proteins, wilt disease, symptom induction.
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Αναζήτηση λιγνινολυτικών γονιδίων από βασιδιομύκητες Μεσογειακών εδαφικών
ενδιαιτημάτων
Βάγγαλης Β.1, Καλντρεμτζίου Μ.1, Διακογιαννάκη Β.1, Παπαϊωάννου Ι.Α.1, Ζερβάκης
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Λέξεις-κλειδιά: βιοαποικοδόμηση, λακκάσες, υπεροξειδάσες μαγγανίου, υπεροξειδάσες
λιγνίνης
Οι απαιτήσεις για παραγωγή βιοκαυσίμων από αειφόρες πηγές βιομάζας που δεν
προορίζονται για τρόφιμα ή ζωοτροφές, αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στη σημερινή
εποχή. Η κυτταρίνη, οι ημικυτταρίνες και η λιγνινοκυτταρίνη αποτελούν τους πλέον
άφθονους πολυσακχαρίτες στη Γη ως τα κύρια συστατικά των καταλοίπων φυτικής βιομάζας
από καλλιεργούμενες και δασικές εκτάσεις, προσφέροντας έτσι κατάλληλες πηγές
βιοδιάσπασης για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η αποικοδόμηση αυτών των φυτικών
συστατικών πραγματοποιείται από διάφορα ένζυμα, κυρίως λακκάσες, εξαρτώμενες και μη
από το μαγγάνιο υπεροξειδάσες (MnPs) και υπεροξειδάσες λιγνίνης (LiPs). Μέχρι σήμερα
θεωρείται πως οι πλέον ικανοί οργανισμοί για διάσπαση αυτών των συστατικών είναι οι
Βασιδιομύκητες, και ιδιαίτερα οι μύκητες λευκής σήψης για τη λιγνίνη. Η πρόσφατη πρόοδος
στη γονιδιωματική αλληλούχηση επέτρεψε την ανακάλυψη μιας ποικιλίας σχετικών γονιδίων
και ισομορφών, καταδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερο «ολιστικές» προσεγγίσεις στη
λειτουργική μελέτη της λιγνινόλυσης. Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του
γενετικού δυναμικού που ενυπάρχει σε εδαφικές μικροβιακές κοινότητες με ικανότητα
εκτεταμένης αποικοδόμησης της φυτικής βιομάζας και η εύρεση νέων γονιδίων με
αντίστοιχες ιδιότητες. Για κάθε μία από τις κατηγορίες γονιδίων που κωδικοποιούν τις
λακκάσες, MnPs και LiPs στους βασιδιομύκητες, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις in silico
των δημόσια διαθέσιμων αλληλουχιών, οι οποίες επέτρεψαν τον εντοπισμό συντηρημένων
δομικών στοιχείων και τον σχεδιασμό «καθολικών» εκκινητών PCR. Μια εκτεταμένη
συλλογή καλλιεργειών βασιδιομυκήτων λευκής σήψης χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση
DNA. Όλα τα δείγματα υποβλήθηκαν σε ενίσχυση με PCR των λιγνινολυτικών γονιδίων με
χρήση των «καθολικών» εκκινητών. Για κάθε κατηγορία κλωνοποιήθηκαν και
αλληλουχήθηκαν τα προϊόντα ενίσχυσης, επιβεβαιώθηκε η ειδικότητα των εκκινητών
(λακκάσες) και σχεδιάστηκαν νέοι διαχωριστικοί εκκινητές με μεγαλύτερη ειδικότητα (MnPs
και LiPs). Οι αλληλουχίες αυτών των γονιδίων αναλύθηκαν, συγκρίθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή φυλογενετικών δένδρων που υποδεικνύουν τις πλέον
κατάλληλες οικογένειες τέτοιων μυκήτων για την απομόνωση νέων γονιδίων με αυξημένη
βιοδιασπαστική ικανότητα.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: «Μεταγονιδιωματική ανάλυση
λιγνινολυτικών μικροοργανισμών Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» (ΘΑΛΗΣ ΕΚΠΑ MIS 377062).

355

Searching for ligninocellulose-degrading genes from basidiomycetes isolated from
Mediterranean forest soils
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The demand for sustainable alternative fuels based on renewable, non-food or feed resources,
is of top priority today. Cellulose, hemicelluloses and ligninocellulose, which constitute the
main components of crop wastes and forestry residues, are the most abundant polysaccharides
on Earth, and they provide the best source for bioconversion to biofuels. The decomposition
of these substances is carried out by several enzymes, notably laccases, manganese-dependent
or independent peroxidases (MnPs), and lignin peroxidases (LiPs). So far, Basidiomycetes are
considered the most efficient degraders of these substances, particularly white rot fungi for
the decomposition of lignin. Recent progress in genome sequencing programmes has led to
the discovery of a variety of related genes and isoforms, demonstrating the need for more
“global” approaches in the functional study of ligninolysis. This work aimed at the study of
the genetic potential resident in soil microbial communities capable of extensive plant
biomass degradation. For each of the gene categories coding for laccases, MnPs and LiPs in
basidiomycetes, in silico analyses of publically available sequences allowed the identification
of conserved structural elements and the design of “universal” PCR primers. An extended
collection of white rot fungi were used for the extraction of DNA and the subsequent PCR
amplification of ligninolytic genes with our “universal” primers. All amplicons were subcloned and sequenced for the validation of the primers’ specificity (laccases genes) and the
design of new discriminatory primers with enhanced specificity regarding MnPs and LiPs
genes. All derived sequences were analyzed and used in comparisons for the construction of
phylogenetic trees which allowed the identification of the most suitable fungal families for the
isolation of novel genes with enhanced biodegradation ability.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF)
and Greek National Funds through the Operational Program “Education and Lifelong
Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF)
Research Funding
Program entitled “Metagenomics of ligninolytic microorganisms Bioconversion of plant byproducts into high-added value products” (THALIS UOA MIS 377062).
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Χαρακτηρισμός στελεχών εντεροκόκκων που παράγουν μια ή περισσότερες εντεροσίνες
και έχουν απομονωθεί από παραδοσιακή Ελληνική Γραβιέρα
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Λέξεις κλειδιά: εντερόκοκκοι, εντεροσίνες, Γραβιέρα
Οι εντερόκοκκοι συνιστούν σημαντικό μέρος της μικροβιακής χλωρίδας των παραδοσιακών
σκληρών τυριών, όπως είναι η Γραβιέρα. Συνήθως αναπτύσσονται στα πρώτα στάδια της
ζύμωσης και ωρίμανσης και επιβιώνουν ενίοτε σε υψηλούς πληθυσμούς στα ώριμα τυριά. Οι
βακτηριοσίνες που παράγονται από στελέχη εντεροκόκκων, γνωστές ως εντεροσίνες,
συμβάλλουν σημαντικά στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης και δράσης του παθογόνου
βακτηρίου Listeria monocytogenes. Πέραν του ρόλου των ανωτέρω στελεχών στην ωρίμανση
και τη βιο-προστασία παραδοσιακών τυριών, ορισμένοι εντερόκοκκοι θεωρούνται επωφελείς
για την ανθρώπινη υγεία με βάση τις προβιοτικές τους ιδιότητες.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η βιοποικιλότητα και η ικανότητα παραγωγής
εντεροσινών από 46 στελέχη εντεροκόκκων που προέρχονταν από δυο παρτίδες τυριού
Γραβιέρας που παρασκευάστηκαν με φυσική ζύμωση, δηλαδή χωρίς τη χρήση εμπορικών
εναρκτήριων καλλιεργειών.
Τόσο με βάση το βιοχημικό προφίλ ζύμωσης σακχάρων, όσο και με τη μοριακή ομαδοποίηση
των στελεχών βάση των πολυμορφισμών του διαγονιδιακού διαχωριστή (Intergenic spacerIGS), τα στελέχη χαρακτηρίστηκαν ως E. faecium (16 στελέχη; L-αραβινόζη +, σορβιτόλη -)
και E. durans (23 στελέχη; L-αραβινόζη -, σορβιτόλη -, μανιτόλη -, σακχαρόζη -). Τα
υπόλοιπα πρόκειται για έξι άτυπα (σακχαρόζη + ή σορβιτόλη +) στελέχη E. durans και ένα
πιθανό στέλεχος E. faecalis (L-αραβινόζη +, σορβιτόλη+). Οι διαφορές στα βιοχημικά
προφίλ ζύμωσης σακχάρων, στο IGS προφίλ και το πρωτεϊνικό προφίλ ολικών ακατέργαστων
κυτταρικών εκχυλισμάτων, αποδεικνύουν τη μεγάλη φαινοτυπική βιοποικιλότητα που
παρουσιάζουν τα διαφορετικά είδη των εντεροκόκκων, ακόμη και στελέχη του ιδίου είδους.
Εφτά στελέχη (πέντε E. faecium και δύο E. durans) εμφάνισαν αντιλιστεριακή δράση, εκ των
οποίων τα τέσσερα του είδους E. faecium πολύ ισχυρή. Μέσω PCR διαπιστώθηκε ότι τα
στελέχη παράγουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς εντεροσίνες Α, Β και P.
Συμπερασματικά, στελέχη εντεροκόκκων με έντονη την ικανότητα παραγωγής εντεροσινών
με αντιλιστεριακή δράση που υπάρχουν στο νωπό πρόβειο και γίδινο γάλα ή ενδημούν στις
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβοηθητικές
καλλιέργειες κατά την παραγωγή τυριού Γραβιέρας με στόχο τη βιοπροστασία του τελικού
προϊόντος, αλλά παράλληλα και την ενίσχυση του παραδοσιακού του χαρακτήρα.
Ευχαριστίες: Το έργο εντάσσεται στη Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007 2013). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007 2014), το οποίο
συντονίζεται από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γάλακτος/Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Δρ
Σαμέλης Ιωάννης.

357

Characterization of single and multiple enterocin-producing Enterococcus strains
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Enterococci comprise a major part of the natural microbiota of traditional hard cheeses,
including the very popular Greek Graviera cheese. Enterococci usually grow during the early
stages of cheese fermentation and ripening and sometimes survive in high populations in fully
ripened cheeses. Bacteriocins produced by enterococcal strains, termed enterocins, contribute
substantially to the inhibition of the pathogen Listeria monocytogenes. Besides their role in
traditional cheese ripening and biopreservation, several enterococci are considered beneficial
to human health by their probiotic activities.
The present study evaluated the biodiversity and the enterocin-producing ability of 46
spontaneous Enterococcus isolates from two batches of naturally ripened, commercial starterfree Graviera cheese.
Based on their biochemical (sugar) fermentation patterns and molecular grouping obtained on
the basis of the polymorphisms of the intergenic spacer (IGS), the isolates were identified as
E. faecium (16 isolates; L-arabinose +, sorbitol -) and E. durans (23 isolates; L-arabinose -,
sorbitol -, mannitol -, sucrose -), whereas the remaining isolates were six atypical (sucrose+ or
sorbitol+) E. durans and one probable E. faecalis strain (L-arabinose+, sorbitol+). Differences
in sugar fermentation patterns, IGS patterns as well as whole cell protein profiles, indicate the
high intra-species biodiversity of enterococci.
Seven enterococcal strains (five E. faecium and two E. durans) demonstrated antilisterial
activity, with the activity of four of the E. faecium strains being very strong. By employing a
PCR-based bacteriocin gene detection method it was proven that the above strains produce
enterocins A, B and P in different combinations.
In conclusion, enterococcal strains with strong in situ enterocin-mediated antilisterial activity,
which are present in raw ewe’s and goat’s milk or are epidemic in milk processing plants, can
be effectively applied as bio-protective adjunct cultures in the production of Graviera cheese,
to simultaneously enhance the traditional character of these cheese products.

Acknowledgment: This research project is funded under the Project ‘Research & Technology
Development Innovation Projects’ AgroETAK, MIS 453350, in the framework of the Operational
Program ‘Human Resources Development’. It is co funded by the European Social Fund through the
National Strategic Reference Framework (Research Funding Program 2007 2013) coordinated by the
Hellenic Agricultural Organization DEMETER (Dairy Research Institute / Scientific supervisor: Dr.
Samelis John).
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Καταβολισμός του φαινανθρενίου από το στέλεχος Arthrobacter phenanthrenivorans,
Sphe3: συνολική μεταβολική απόκριση μέσω μελέτης μεταγραφικής έκφρασης και
πρωτεωμικής ανάλυσης
Βανδέρα Ε.1, Σαμιωτάκη Μ.2, Παραπούλη Μ.1, Παναγιώτου, Γ.2, Κούκκου Α. Ε.1
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Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs), είναι ευρέως διαδεδομένοι
ρυπαντές του περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρούνται καρκινογόνοι. Από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους απομάκρυνσης των ανωτέρω ενώσεων από το περιβάλλον είναι η
βιοαποδόμηση μέσω μικροοργανισμών. Η πορεία βιοαποδόμησης της πρότυπης ένωσης του
φαινανθρενίου από το στέλεχος Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3 [1]
πραγματοποιήθηκε δια μέσου ανάλυσης in silico του γονιδιώματός του [2], ανάλυσης σε
μεταγραφικό επίπεδο μέσω qRT-PCR, ετερόλογης έκφρασης πρωτεϊνών, καθώς και μέσω
πρωτεωμικής ανάλυσης (nanoLC/MS-MS), σε κύτταρα Sphe3 που αναπτύχθηκαν παρουσία
φαινανθρενίου, φθαλικού οξέος, γλυκόζης καθώς και μίγματος φαινανθρενίου με γλυκόζη,
σαν μοναδικές πηγές άνθρακα και ενέργειας. Η κατώτερη καταβολική πορεία του
φαινανθρενίου είχε διευκρινιστεί βιοχημικά [3], ενώ η ανώτερη καταβολική πορεία παρέμενε
ασαφής. Από τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση σε μεταγραφικό επίπεδο καθώς
και την πρωτεωμική ανάλυση, σε συνδυασμό με προηγούμενες μελέτες σε βιοχημικό επίπεδο
καθώς και τις πληροφορίες από την ανάλυση του γονιδιώματος, χαρακτηρίστηκαν όλα τα
ένζυμα που εμπλέκονται στην καταβολική πορεία του φαινανθρενίου. Μεταξύ αυτών,
εντοπίστηκε και η διοξυγονάση που είναι υπεύθυνη για την αρχική προσβολή του
αρωματικού δακτυλίου του φαινανθρενίου μέσω υδροξυλίωσης και η οποία βρίσκεται στο
μεγάλο καταβολικό πλασμίδιο του Sphe3. Επίσης, αποσαφηνίστηκε η περαιτέρω πορεία
αποδόμησης του πρωτοκατεχοϊκού οξέος, ενός ενδιάμεσου μεταβολίτη του καταβολισμού
του φαινανθρενίου, και η οποία λαμβάνει χώρα μέσω ortho- είτε meta- σχάσης του
αρωματικού του δακτυλίου. Τόσο μέσω της μελέτης της έκφρασης των γονιδίων σε
μεταγραφικό επίπεδο όσο και μέσω πρωτεωμικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι όλα τα ένζυμα
που εμπλέκονται στον καταβολισμό του φαινανθρενίου καταστέλλονται παρουσία της
γλυκόζης [3, 4].
Επιπλέον, η πρωτεωμική ανάλυση συνέβαλε και στην κατανόηση των μηχανισμών
προσαρμογής του στελέχους Sphe3 παρουσία ξενοβιοτικών ενώσεων. Παρουσία των
αρωματικών υποστρωμάτων παρατηρήθηκε μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης ενζύμων του
κεντρικού μεταβολισμού του άνθρακα και του μεταβολισμού των αμινοξέων, πρωτεϊνών
μεταφορέων, πρωτεϊνών του κυτταρικού φακέλου και πρωτεϊνών που επάγονται παρουσία
καταπόνησης [4].

[1] Kallimanis et al. 2009, Int. J. Syst. Evol. Microbiol.
[2] Kallimanis et al. 2011, Stand. Genomic Sci.
[3] Vandera et al. 2012, Appl. Environ. Microbiol.
[4] Vandera et al. 2014, J. Prot.
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metabolic adaptation and integrated degradation pathway by transcriptome and
proteome analysis
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PAHs are widely dispersed highly carcinogenic pollutants in the environment. Microbial
bioremediation is an effective way of removing these compounds from the environment. The
biodegradation pathway of phenanthrene, as a model compound, in the Arthrobacter
phenanthrenivorans Sphe3 [1] was accomplished through in silico analysis of its complete
genome [2], transcriptome analysis (qRT-PCR), heterologous protein expression, as well as
whole proteome analysis (nanoLC/MS-MS) in Sphe3 cells grown in the presence of
phenanthrene, phthalate, glucose or a mixture of phenanthrene /glucose as the sole carbon and
energy sources. The lower pathway for the degradation of phenanthrene in Sphe3 had
previously been biochemically characterized [3], while the upper degradation pathway
remained unclear. Based on the proteomic and transcriptomic data and the previous
metabolic, biochemical and genomic information, the characterization of all the enzymes,
implicated in the phenanthrene degradation pathway, including the ring hydroxylating
dioxygenase responsible for the initial dihydroxylation of phenanthrene -that is located on the
large catabolic plasmid- was accomplished. The implication of both ortho- and meta-cleavage
of protocatechuate, derived from the phenanthrene degradation was also accomplished. Both
proteomic and transcriptomic analysis demonstrated that all the enzymes implicated in the
phenanthrene degradation pathway are repressed in the presence of the substrate of glucose
[3, 4].
Furthermore, the proteomic analysis contributed to the substantial understanding of the
adaptation mechanisms used by Sphe3 in the presence of xenobiotic compounds. Therefore,
in the presence of aromatic substrates the differential expression of proteins involved in the
central carbon and aminoacid metabolism, transport proteins, cell envelope proteins and stress
related proteins, was observed [4].

[1] Kallimanis et al. 2009, Int. J. Syst. Evol. Microbiol.
[2] Kallimanis et al. 2011, Stand. Genomic Sci.
[3] Vandera et al. 2012, Appl. Environ. Microbiol.
[4] Vandera et al. 2014, J. Prot.
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Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του
μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae
και Beauveria bassiana
Βαρασσάς Σ., Κουβέλης Β.
ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 15701,
Αθήνα
Τη τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί πρόοδος των γνώσεων που αφορούν την κατανόηση
των μηχανισμών της αντιγραφής και μεταγραφής του μιτοχονδριακού (mt) γονιδιώματος
στους μύκητες. Οι πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για την αντιγραφή και την μεταγραφή
του mtDNA κωδικοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από πυρηνικά γονίδια. Οι
εντομοπαθογόνοι Ασκομύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana
παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό και βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον ως παράγοντες
βιολογικού ελέγχου (BCA), αλλά ελάχιστα είναι γνωστά ως προς τους μηχανισμούς
αντιγραφής και μεταγραφής του mtDNA. Πρόσφατα διατέθηκαν στην επιστημονική
κοινότητα ολόκληρα τα γονιδιώματα των μυκήτων αυτών. Με την εργασία αυτή,
αντιπροσωπευτικά πυρηνικά γονίδια πρωτεϊνών που εμπλέκονται στους μηχανισμούς αυτούς,
βρέθηκαν εντός των γονιδιωμάτων αυτών. Αναλυτικότερα, μελετήθηκαν τα γονίδια για τις
μιτοχονδριακές πρωτεΐνες: DNA Πολυμεράση γ (Mip1p), RNA Πολυμεράση (Rpo41p),
παράγοντα μεταγραφής Ι (MTF1), ρεκομπινάση (Cdc9p) και ελικάση (Pif1p). Επιπλέον,
συλλέχθηκαν τα γονίδια για τις ομόλογες πρωτεΐνες από ελεύθερα στην επιστημονική
κοινότητα γονιδιώματα άλλων Ασκομυκήτων και έγινε φυλογενετική ανάλυση, προκειμένου
να διαπιστωθούν οι φυλογενετικές τους σχέσεις και να εντοπιστούν συντηρητικές περιοχές.
Σχεδιάσθηκαν εκκινητικά ολιγονουκλεοτίδια που δίνουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού
ολόκληρου του γονιδίου για περαιτέρω λειτουργικές αναλύσεις. Ειδικότερα για τα γονίδια της
mtDNA Πολυμεράσης γ (mip1) και mtRNA Πολυμεράσης (rpo41) έγινε προσπάθεια
εύρεσης των δυνητικών υποκινητών τους, και εμπλουτίσθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης ολόκληρα τα γονίδια για τους εντομοπαθογόνους αυτούς μύκητες.
Πραγματοποιήθηκε in silico πρόβλεψη της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών Mip1p και
Rpo41p και αναλύθηκαν οι αμινοτελικές τους περιοχές για τον εντοπισμό των αλληλουχιών
μιτοχονδριακής στόχευσης. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν χάρτες των mt γονιδιωμάτων,
ελέγχθηκαν οι διαγονιδιακές περιοχές τους και προβλέφθηκαν in silico οι πιθανοί υποκινητές
της μεταγραφής. Συμπερασματικά, με την εργασία αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την ευρύτερη
λειτουργική μελέτη των γονιδίων αυτών. Τέλος, οι φυλογενετικές αναλύσεις ανέδειξαν την
εξελικτική σχέση των γονιδίων αυτών εντός των Ασκομυκήτων, η οποία δεν ταυτίζεται πάντα
με τη φυλογενετική και ταξινομική θέση των οργανισμών που τα φέρουν, όπως δείχνει η
συγκριτική μελέτη αυτών με το αντίστοιχο δένδρο που προκύπτει από τη μελέτη του ευρέως
χρησιμοποιούμενου φυλογενετικού δείκτη ITS1-5.8S-ITS2 (της πυρηνικής ριβοσωμικής
περιοχής rDNA). Ειδικότερα, για την DNA πολυμεράση γ έχουν βρεθεί γονίδια εντός του
mtDNA κάποιων μυκήτων. Τα γονίδια αυτά συγκροτούν ξεχωριστό κλάδο έναντι των
υπολοίπων ομόλογων πυρηνικών τους.
Λέξεις-κλειδιά: εντομοπαθογόνοι μύκητες, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana,
mtDNA, DNA Πολυμεράση γ, mt-RNA πολυμεράση, φυλογένεση.
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A study of nuclear genes involved in the replication and transcription of the
mitochondrial genomes of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria
bassiana
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Νew insights concerning the understanding of fungal mitochondrial replication and
transcription have been published recently. It is known that almost all proteins necessary for
these functions of the mtDNA are encoded by nuclear genes. The entomopathogenic
Ascomycetes Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana have great scientific and
biotechnological interest, since they are used for the protection of crops as Biological Control
Agents (BCAs). However, the mechanisms of mitochondrial transcription and replication are
still under scrutiny. Lately, the whole genomes of these fungi became publicly available. In
this work, essential nuclear genes implicated in these mechanisms were identified.
Specifically, we examined the genes encoding the following proteins: DNA Polymerase
Gamma (Mip1p), RNA polymerase (Rpo41p), Transcription factor I (Mtf1p), Recombinase
(Cdc9p) and Helicase (Pif1p). Similar genes from other complete ascomycetous genomes were
collected according to their homology. A phylogenetic analysis was performed to establish
their evolutionary relationships and to identify conserved regions. Primers were designed in
order to amplify the entire gene for further functional analyses. Moreover, the potential
promoters of mip1 and rpo41 genes were found, and the genes were amplified using long
range PCR with the designed primers. The in silico prediction of the secondary structure of
proteins Mip1p and Rpo41p was performed and their N-terminal regions were analyzed for
identifying their mitochondrial targeting sequences. Furthermore, genetic maps of the mt
genomes of the entomopathogens were designed, their intergenic regions were analysed and
potential promoters of mt genes were in silico predicted. In conclusion, the first steps towards
a detailed functional study of these genes were taken. Finally, the phylogenetic analysis
revealed the evolution of these genes within Ascomycetes, and it was shown that this
evolution does not always coincide to the phylogenetic relationships of the organisms carrying
them. This becomes obvious when the phylogenetic trees are compared to the widely used
phylogenetic marker ITS1-5.8S-ITS2 of the nuclear rDNA. Especially, in the case of mip1, the
gene may be located within the mt genome of some fungal species. These genes constitute a
separate phylogenetic branch from their nuclear counterparts.

Keywords: entomopathogenic fungi, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, mtDNA,
DNA Polymerase γ, mt-RNA polymerase, phylogeny.
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Μελέτη του τρόπου δράσης της κωδικής περιοχής P3 του ιού Υ της πατάτας στην
προσαρμοστικότητα του ιού στο φυτό-ξενιστή πιπεριά
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3
INRA, UR407 Pathologie Végétale, F 84140 Montfavet, France
1

Οι απομονώσεις του ιού Υ της πατάτας (Potato virus Y, PVY, γένος Potyvirus),
ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες φυλογενετικές ομάδες O, N, C1 και C2. Από αυτές μόνο οι
απομονώσεις της ομάδας C1 μολύνουν διασυστηματικά το φυτό-ξενιστή πιπεριά. Βιολογικός
χαρακτηρισμός σειράς ανασυνδυασμένων μολυσματικών ιϊκών κλώνων μεταξύ των
απομονώσεων PVY-C1, PVY-N και PVY-C2, κατέδειξε την κωδική περιοχή P3 σαν εκείνη
που καθορίζει τη μολυσματικότητα του ιού στην πιπεριά. Μετατόπιση του πλαισίου
ανάγνωσης εντός της περιοχής που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη P3, οδηγεί επιπλέον στην
παραγωγή της πρωτεΐνης P3N-PIPO. Στην παρούσα εργασία η κωδική περιοχή P3 και η
εμπεριεχόμενη P3N-PIPO κλωνοποιήθηκαν ξεχωριστά και εκφράστηκαν μέσω του φορέα
του ιού του κροταλίσματος του καπνού (Tobacco rattle virus, TRV) σε φυτά πιπεριάς. Η
δυνατότητά τους να επιφέρουν στην απομόνωση PVY-N την ικανότητα να μολύνει το φυτόξενιστή πιπεριά μέσω δράσης in trans διερευνάται.
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Investigation of the mode of action of the P3-coding region of Potato virus Y in the
adaptation of the virus to pepper plants
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Potato virus Y (PVY) (genus Potyvirus) isolates are classified into four major phylogenetic
groups, O, N, C1 and C2. Only isolates belonging to group C1 are able to infect systemically
pepper plants. The biological characterization of a series of recombinant viruses generated in
vitro between a PVY-C1, a PVY-N and a PVY-C2 cDNA clone revealed that the P3-coding
region was the major determinant of PVY infectivity on pepper. A frameshift within the P3
coding region results in the additional expression of the P3N-PIPO polypeptide. In this study,
the P3 and the P3N-PIPO coding regions were cloned separately and expressed through the
Tobacco rattle virus (TRV) expression vector into pepper plants. The ability of each to confer
infectivity to PVY-N to pepper plants by in trans action, is under investigation.
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Μελέτη της ομαδικής κινητικότητας σε επιφάνειες της Φθορίζουσας Pseudomonas
στέλεχος Χ ως καθοριστικού παράγοντα ανταγωνισμού φυτοπαθογόνων μυκήτων
Βενιεράκη Α., Τσαλγατίδου Π., Γεωργακόπουλος Δ., Δήμου Μ. και Κατινάκης Π.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο
Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
Η φθορίζουσα Pseudomonas στέλεχoς X που έχει απομονωθεί από τη ριζόσφαιρα φασολιάς
και παρουσιάζει αποδεδειγμένη ανταγωνιστική δράση εναντίον του φυτοπαθογόνου μύκητα
Pythium ultimumσε σε προσβεβλημένα φυτά σακχαρότευτλων. Ελέγχθηκε ως προς την
πιθανή ανταγωνιστική δράση τους εναντίον περεταίρω φυτοπαθογόνων μυκήτων οικονομικής
σημασίας όπως Fusarium oxysporum, Phytophthora sp., Rhizoctonia solani και Verticillium
dahliae. Το στέλεχος αγρίου τύπου όπως και μεταλλάγματα αυτού που χαρακτηρίζονται από
απουσία γλουκονικού οξέος ή συνθετάσων των μη ριβοσωμικών πεπτιδίων (NRPS)
μελετήθηκαν ως προς την ικανότητά τους για ομαδική κινητικότητά τους σε επιφάνειες σε
σχέση με τον ανταγωνισμό, αποδεικνύοντας δυναμική αναχαίτιση του φυτοπαθογόνου
παράγοντα όπως και διαφοροποίησή τους στο επίπεδο ανταγωνισμού. Απεδείχθη, επίσης, η
αυτόνομη κινητικότητα των στελεχών αυτών στο έδαφος. Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η
παρουσία γονιδίων στο στέλεχος αυτό που εμπλέκονται στην βιοσύνθεση κυκλικών
λιποπεπτιδίων, τα οποία αποτελούν αποτελεσματικές επιφανειοδραστικές ουσίες με
αντιμικροβιακή δράση. Η αξιοσημείωτη ικανότητα για ομαδική κινητικότητα σε συνδυασμό
με την παρουσία γονιδίων που αφορούν στη βιοσύνθεση κυκλικών λιποπεπτιδίων αποτελούν
συνδυασμό δυναμικών παραγόντων ανταγωνισμού, του Pseudomonas X εναντίον
φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
Λέξεις κλειδιά: Pseudomonas, βιολογικός έλεγχος, ομαδική κινητικότητα σε επιφάνειες,
κυκλικά λιποπεπτίδια.
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The swarming motility of Pseudomonas fluorescens strain X as a determinant
antragonistic factor against phytopathogens
Venieraki A., Tsalgatidou P., Georgakopoulos D., Dimou M, and P. Katinakis
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science, Laboratory of General &
Agricultural Microbiology, Athens, Greece
Abstract
Pseudomonas fluorescens strain X, a bacterial isolate from the rhizosphere of bean seedlings,
has the ability to suppress damping-off caused by the oomycete Pythium ultimum at sugarbeats. Further in vitro experiments have shown remarkably antagonistic activity of X towards
the root-pathogenic microfungi Fusarium oxysporum, Phytophthora sp., Rhizoctonia solani,
Verticillium dahliae. Wild type X and mutants (deficient in gluconic acid production)
displayed a vigorous swarming motility a determinant antagonistic against the above
mentioned phytopathogens. The motility movement in soil surface was also demonstrated by
a soil tablet laboratory approach. We also demonstrated the presence of genes involved cyclic
lipopeptides biosynthesis, a potent antimicrobial and swarming agent. The remarkable
swarming motility combined with the presence of cyclic lipopeptides genes indicates that P.
fluorescens strain X may represent a potent antagonistic agent against phytopathogens.

Keywords: Pseudomonas, biocontrol, swarming motility, cyclic lipopeptides
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Τύχη των Salmonella enterica, Listeria monocytogenes και Staphylococcus aureus υπό
συνθήκες μεικτής καλλιέργειας σε κεφίρ ως επιμολυντές προ της ζύμωσης

1

Βιέννα Μ., 1Στεργιώτη Θ., 1Βάβουλα Κ., 2Δουλγεράκη Α., 2Νυχάς Γ.-Ι., 1Γκιαούρης Ε.

1

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος, Ελλάδα

2

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα

Το κεφίρ είναι ένα όξινο, ανθρακούχο, ελαφρώς αλκοολούχο ρόφημα το οποίο παρασκευάζεται
από τη ζύμωση του γάλακτος με κόκκους κεφίρ και αποτελεί καλό παράδειγμα συμβίωσης
οξυγαλακτικών, οξικών βακτηρίων και ζυμομυκήτων. Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η
επιβίωση των παθογόνων βακτηρίων Salmonella enterica, Listeria monocytogenes και
Staphylococcus aureus, κατά την παρασκευή του κεφίρ (ζύμωση στους 21οC για 9 ώρες) και
τη μετέπειτα υπό ψύξη συντήρησή του (στους 4οC για 27 ημέρες). Αρχικά, παρακολουθήθηκε
η πληθυσμιακή πορεία της ΟΜΧ, των οξυγαλακτικών βακτηρίων και των μυκήτων, δίχως την
παρουσία των παθογόνων κυττάρων (μεταχείριση Α). Όσον αφορά τον έλεγχο επιβίωσης των
παθογόνων, χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά στελέχη για κάθε βακτήριο και διεξήχθησαν
δυο διαφορετικά αρχικά επίπεδα ενοφθαλμισμού του γάλακτος: ένα χαμηλό και ένα υψηλό
(103 και 107 κύτταρα/ml, μεταχειρίσεις Β και Γ, αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση,
καταμετρήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι κυτταρικοί πληθυσμοί των παθογόνων
βακτηρίων, παράλληλα με τους πληθυσμούς της ΟΜΧ, των οξυγαλακτικών βακτηρίων και των
μυκήτων. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι των παθογόνων
κυττάρων, έναν αρχικό πληθυσμό 107-8 cfu/ml τόσο για την ΟΜΧ, όσο και τα οξυγαλακτικά
βακτήρια και 105-6 cfu/ml για τους μύκητες, με όλους αυτούς τους πληθυσμούς να αυξάνουν
κατά περίπου ένα λογάριθμο της πρώτες 24 ώρες και ακολούθως να διατηρούνται σχεδόν
σταθεροί καθόλη την περίοδο των δειγματοληψιών. Όσον αφορά τα παθογόνα, ο πληθυσμός
της L. monocytogenes διατηρήθηκε σταθερός, το S. aureus μειώθηκε αμελητέα (0,56 και 0,51
log10 cfu /ml στις μεταχειρίσεις Β και Γ, αντίστοιχα), ενώ η S. enterica εμφάνισε το
μεγαλύτερο βαθμό θανάτωσης (1,69 και 1,95 log10 cfu/ml στις μεταχειρίσεις Β και Γ,
αντίστοιχα). Λεπτομερέστερη ανάλυση της επικράτησης των διαφορετικών παθογόνων
στελεχών μέσω PFGE έδειξε διαφορετική ικανότητα επιβίωσης για τα διάφορα στελέχη.
Συνολικά τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης φανερώνουν μια ανησυχητικά καλή
ικανότητα επιβίωσης και των τριών βακτηριακών ειδών μέσα στο όξινο περιβάλλον (pH ≈ 4,5)
ενός ζυμώμενου γαλακτοκομικού προϊόντος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (27 ημέρες)
και τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής καλών συνθηκών υγιεινής κατά την παρασκευή αυτού
του τροφίμου.

Λέξεις κλειδιά: Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
επιβίωση, κεφίρ, ζύμωση, ψύξη, PFGE
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ABSTRACT (400 words)

Fate of Salmonella enterica, Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus under
mixed-culture conditions in kefir as pre fermentation contaminants

1

Vienna Μ., 1Stergioti T., 1Vavoula Κ., 2Doulgeraki Α., 2Nychas G.-Ι., 1Giaouris Ε.

1
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2

Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens,
Greece

Kefir is an acidic, carbonated, slightly alcoholic beverage which is prepared by fermenting milk
with kefir grains and is a good example of symbiosis between lactic acid bacteria (LAB), acetic
bacteria and fungi. In this work, the survival of the pathogenic bacteria Salmonella enterica,
Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus, during the preparation of kefir
(fermentation at 21οC for 9 h) and subsequent refrigerated storage (at 4οC for 27 d), was studied.
Initially, the population trends of TVC, LAB and fungi were monitored, without the presence
of pathogenic cells (treatment A). Regarding the survey of the survival of the pathogens, three
different strains for each bacterium were employed and two different initial inoculation levels
of milk were carried out: a low and a high one (103 and 107 cells/mL, treatments B and C,
respectively). In every case, the cell populations of pathogenic bacteria along with the
populations of TVC, LAB and fungi were monitored at regular time intervals. Results revealed
and regardless of the presence or not of the pathogenic bacteria, an initial population of 107-8
cfu/ml for both TVC and LAB and 105-6 cfu/ml for fungi, with all these populations to be
increasing about one log the first 24 hours of incubation and subsequently kept almost constant
throughout the sampling period. With regard to the pathogens, the population of L.
monocytogenes remained constant, S. aureus was slightly reduced (0.56 and 0.51 log10 cfu/mL
for treatments B and C, respectively), while the population of S. enterica showed the greatest
reduction (1.69 and 1.95 log10 cfu/ml for treatments B and C, respectively. A more detailed
analysis on the prevalence of different pathogenic strains by PFGE showed different
survivability for the different strains. Overall, the results obtained by this study reveal an
alarming good survivability of all the three bacterial species in the acidic environment (pH ≈
4.5) of a fermented dairy product for a quite long time period (27 days) and highlight the
importance of implementing good hygienic conditions during the preparation of this food.

Keywords: Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, survival,
kefir, fermentation, refrigeration, PFGE
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Life at extremes. The molecular basis of protein thermostability.
“Looking a needle in the haystack”
Constantinos E. Vorgias
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of
Biochemistry Molecular Biology, Panepistimiopolis Zografou, 15701 Athens Greece.
cvorgias@biol.uoa.gr
Understanding the determinants of protein thermostability remains one of protein science's
greatest challenges. There are still no computational solutions that calculate the thermostability
effects, of even point mutations, with sufficient reliability for practical use. Over 100,000 point
mutations related to thermostability of a variety of proteins are currently available in the
literature. However, a systematic study to extract valuable information is still missing. Large
libraries and high-throughput screens or selections are used to stabilize proteins using directed
evolution, among other methods. Meanwhile a number of algorithms have been developed to
predict stabilization statistical correlations at the level of point mutations with a good degree of
success. I will present a case study using as a model the HU-histone like DNA binding protein
from bacteria, to highlight that the solution of the thermostability problem is like “looking a
needle in the haystack”.
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Η ζωή σε ακραία περιβάλλοντα. Η μοριακή βάση της θερμοσταθερότητας πρωτεϊνών.
«Αναζήτησης μιας βελόνας στα άχυρα»
Κωνσταντίνος Ε. Βοργιάς
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιοχημείας
Μοριακής
Βιολογίας,
Πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου,
15701
Αθήνα,
Ελλάς.
cvorgias@biol.uoa.gr
Η κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν τη θερμοσταθερότητα πρωτεϊνών παραμένει μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επιστήμης των πρωτεϊνών. Εξακολουθούν να μην
υπάρχουν ισχυρές υπολογιστικές λύσεις που να υπολογίζουν τις επιπτώσεις στη
θερμοσταθερότητα ακόμη και σημειακών μεταλλάξεων με επαρκή αξιοπιστία. Πάνω από
100.000 σημειακές μεταλλάξεις που συνδέονται με θερμική σταθερότητα από μία ποικιλία
πρωτεϊνών είναι σήμερα διαθέσιμες στην βιβλιογραφία. Ωστόσο, η συστηματική μελέτη για την
εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών εξακολουθεί να λείπει. Συνήθης πρακτική είναι η χρήση
μεγάλων βιβλιοθηκών ανασυνδιασμένων κλώνων και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου υψηλής
ροής με στόχο το εντοπισμό μεταλλάξεων που σταθεροποιούν τις πρωτείνες. Ενας σημαντικός
αριθμός αλγορίθμων έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη αμινοξικών καταλοίπων που
σταθεροποιούν πρωτείνες. Οι συσχετισμοί είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημειακών
μεταλλάξεων και με καλό βαθμό επιτυχίας, παρόλαυτα δεν έχουν δώσει λύση. Θα παρουσιάσω
μια μελέτη μας, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο την πρωτεΐνη HU, βακτηριακή ιστόνη που
αλληλεπιδρά με DNA από βακτήρια, για να αναδείξω ότι η λύση του προβλήματος
θερμοσταθερότητας πρωτεϊνών είναι σαν να "αναζητούμε μια βελόνα στα άχυρα».
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Παρατηρήσεις στη βακτηριακή συστηματική χρησιμοποιώντας τις HU-IHF πρωτεΐνες
Αδάμ ΠΣ 2, Παπαγεωργίου ΑΚ 1, Βοργιάς ΚΕ 1
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Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα.
1

Στα βακτήρια, η δομή του νουκλεοειδούς ελέγχεται από πολλαπλές πρωτεΐνες που ομοιάζουν
με τις ευκαρυωτικές ιστόνες (βακτηριακού τύπου-ιστόνες) όπως οι HU, IHF, Fis και ΗΝ-S. Η
υψηλή ενδοκυτταρική αφθονία τους και οι διάφορες ιδιότητες που μοιράζονται έχουν
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι πρωτεΐνες λειτουργούν μαζί, όχι μόνο για να
οργανώσουν και να σταθεροποιήσουν το βακτηριακό χρωμοσωμικό DNA, αλλά και για να
ρυθμίσουν λειτουργίες εξαρτώμενες από αυτό. Κατ 'επέκταση, τα μέλη της υπεροικογένειας
HU-IHF συνδέονται με ένα ρυθμιστή που περιλαμβάνει την επιδιόρθωση του DNA (SOS
απόκριση), τον τοπο-ειδικό ανασυνδυασμό, την απόκριση σε περιβαλλοντικό στρες
(αναεροβίωση, οξύ στρες, υψηλή οσμωμοριακότητα) καθώς και σε μολυσματικότητα.
Οι βακτηριακές τύπου-ιστόνης πρωτεΐνες της υπεροικογένειας HU-IHF είναι παρούσες σε
όλα τα φύλα των ευβακτηρίων και σε διαφορετικά γεγονότα μεταφέρθηκαν, πλευρικά, σε
Αρχαία και Ευκαρυώτες. Αν και το μήκος τους είναι μικρό (≈ 90-100 αμινοξικά κατάλοιπα),
παρουσιάζουν αρκετά υψηλή μεταβλητότητα-ποικιλομορφία ως προς την αλληλουχία, ώστε
να χρησιμοποιηθούν για φυλογενετική ανασύσταση, παρά τους περιορισμούς αναλύσεων
ενός γονιδίου και τη σύγχυση που οφείλεται σε ευρεία οριζόντια μεταφορά. Τα μέλη της IHF
οικογένειας περιορίζονται σε μια ομάδα που αντιστοιχεί στα Gracilicutes και η προέλευσή
τους εντοπίζεται σε ένα μόνο συμβάν διπλασιασμού.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια φυλογενετική ανακατασκευή της βακτηριακής
ταξινόμησης (γονιδιακό δέντρο) από πρωτεϊνικές ακολουθίες HU-IHF και εν συντομία
παρατίθεται συζήτηση και συσχετισμός της με προηγουμένως δημοσιευθέντα συστήματα
ταξινόμησης.
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Insights on bacterial taxonomy using HU-IHF proteins
Adam PS2, Papageorgiou AC1, Vorgias CE1
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In Eubacteria, nucleoid structure is controlled by multiple histone-like proteins such as HU,
IHF, Fis, and HN-S. Their high intracellular abundance and the various properties they share
deduce to the remark that these proteins function together, not only to organize and stabilize
bacterial chromosomal DNA, but also to regulate DNA-dependent activities. By extension,
members of the HU-IHF superfamily are associated with a regulon that includes DNA repair
(SOS response), site-specific recombination, environmental stress (anaerobiosis, acid stress,
high osmolarity), and virulence responses.
Histone-like proteins of the HU-IHF superfamily are ubiquitous among eubacterial phyla and
at various points were laterally transferred to Archaea and Eukaryota. Though their length is
short, they exhibit high enough sequence variability to be used for phylogenetic
reconstructions, in spite of the limitations of single gene analyses and muddling by lateral
gene transfer. IHF family members are confined to a group roughly corresponding to
Gracilicutes and their origin can be pinpointed to a single duplication event.
Here, we present a phylogenetic reconstruction of Eubacterial taxonomy (gene tree) from HUIHF protein sequences and briefly discuss how it relates to previously published taxonomic
systems.
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Παξαγωγή ιηπηδίωλ, ελδνπνιπζαθραξηηώλ θαη βηνκάδαο θαηά ηε θαιιηέξγεηα ηεο δύκεο
Lipomyces starkeyi ζε πγξά απόβιεηα ειαηνπξγείωλ κε ηε πξνζζήθε μπιόδεο
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Τα κηθξνβηαθά ιηπίδηα (ΜΛ) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ δηάθνξα
θπζηθώο παξαγώκελα ιηπίδηα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π. ρ. βνύηπξν ηνπ θαθάν). Σε κηα
πξόζθαηε πξνζέγγηζε, επίζεο, απηά ηα έιαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξώηε ύιε
γηα ηελ παξαγσγή βηνληήδει (" 2ε γεληά" βηνληήδει), αλ θαη πξνο ην παξόλ ην θόζηνο
παξαγσγήο ησλ ΜΛ είλαη πςειόηεξν από ην ζπκβαηηθό ησλ θπηηθώλ ειαίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό απηό (π.ρ. ιάδη ειαηνθξάκβεο). Η ρξήζε όκσο απνβιήησλ
πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηεο Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα, όζνλ αθνξά ζηε παξαγσγή πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
ρξεζηκνπνηώληαο ρακεινύ θόζηνπο κέζα δπκώζεσλ, ζπκβάιινληαο ηαπηόρξνλα ζηε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηελ παξνύζα κειέηε, ηα πγξά απόβιεηα ειαηνπξγείσλ
(ΥΑΕ) θαη μπιόδε πνπ πξνέξρεηαη από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο ύιεο, ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπγρξόλσο σο ππνζηξώκαηα γηα ηελ αύμεζε κηθξννξγαληζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζνύλ ζξεπηηθά κέζα πνπ παξνπζηάδνπλ παξόκνηα αξρηθή ζπγθέληξσζε μπιόδεο
(~90 g/L) θαη δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο θαηλνιηθώλ ελώζεσλ (0.0 - ηπθιό, 1.0 ,
1.5 , θαη 2.0 g/L) πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα ηεο δύκεο Lipomyces starkeyi DSM
70296 λα παξάγεη SCOs θαη ελδνπνιπζαθραξίηεο (IPS) ζε πεξηνξηζηηθέο ζε άδσην ζπλζήθεο
θαη ηαπηόρξνλα λα επηηειεί απνηνμίλσζε ηνπ απνβιήηνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κε
ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηλνιηθώλ ελώζεσλ ε παξαγσγή βηνκάδαο δελ
επεξεάζηεθε ζεκαληηθά θαη κάιηζηα απμήζεθε ειαθξώο, ελώ ηα ιηπίδηα παξνπζίαζαλ
αύμεζε ζε ζρέζε κε ην πείξακα ειέγρνπ. Σην ηπθιό ε κέγηζηε βηνκάδα θαη ιίπνο ήηαλ 25.0
θαη 9.4 g/L αληίζηνηρα (κέζα ζε ~200 h), ελώ ζην πείξακα κε 2.0 g/L θαηλνιηθώλ, ε βηνκάδα
θαη ην ιίπνο ήηαλ 27.5 θαη 13.8 g/L. Ωζηόζν ε παξαγσγή IPS θάλεθε λα επεξεάδεηαη
αξλεηηθά, θαζώο από 20% ζην ηπθιό, κεηώζεθαλ ζην 5%. Παξαηεξήζεθε επίζεο κηα κείσζε
ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηλνιηθώλ ελώζεσλ (~30%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
παξαηεξήζεθε παξαγσγή μπιηηόιεο ζε πνζόηεηα 5.2 g/L. Τα ιηπίδηα πνπ παξήρζεθαλ
απνηεινύληαλ θπξίσο από ειατθό θαη παικηηηθό νμύ, ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα παξαγσγή
βηνληήδει.
Λέμεηο-θιεηδηά: Lipomyces starkeyi, Mηθξνβηαθό ιίπνο, Ξπιηηόιε
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Production of single cell oils, intracellular polysaccharides and biomass during growth
of Lipomyces starkeyi in olive-mill wastewaters based media supplemented with xylose
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Single cell oils (SCOs) can be used to substitute various naturally occurring high-added value
lipids (e.g. cocoa-butter). In a recent approach, also, these oils can be used as feedstocks for
the production of biodiesel (the “2nd generation” biodiesel), although up-to-date the
production cost of SCO amenable to be used as biodiesel precursor is higher than the
conventional utilization of plant oils for this purpose (e.g. rapeseed oil). Also, utilization of
food industry wastes for several bioprocesses may have remarkable positive effects as regards
both the production of added value products and the protection of the environment. In the
present study, olive-mill wastewaters (OMWs) and xylose deriving from lignocellulosic
compounds were simultaneously used as microbial substrates in order to create media
presenting similar initial xylose concentrations (~90 g/L) and different initial phenolic
compound concentrations (0.0 blank experiment, 1.0, 1.5, and 2.0 g/L) in order to test the
potential of Lipomyces starkeyi DSM 70296 to produce SCOs and Intracellular
Polysaccharides (IPS) in nitrogen-limited conditions and also to simultaneously perform
detoxification of the residue. The results showed that as the phenolic compounds
concentration was increasing, biomass and lipid production were not affected and they even
exhibited an increase compared with the control experiment; in the blank experiment,
maximum total biomass and lipid quantities were 25.0 and 9.4 g/L respectively (within ~200
h), whereas in the trial with 2.0 g/L of phenolics, biomass and lipid quantities of 27.5 and 13.8
g/L with almost all of the available xylose being consumed were obtained. However IPS
production was negatively affected as in the blank experiment a yield of 20.0% was reported,
which in the trial with the 2.0 g/L of phenolic compound concentration dropped to 5.0%.
Removal of phenolic compounds (~30%) was also reported. It is also noticeable that
production of 5.2 g/L xylitol was observed. Lipids containing principally oleic and palmitic
acid, suitable for biodiesel generation, were synthesized.
Keywords: Lipomyces starkeyi, Single Cell Oil, Xylitol
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Discovery of novel thermostable hydrolases of industrial interest
by metagenomic screening
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With “white biotechnology” replacing uneconomical and environmentally hazardous
processes, an increasing need of enzymes able to perform in industry is rising. A specific class
of enzymes, hydrolases, have been receiving attention due to their ability to selectively catalyze
reaction involved in a wide range of applications, from biofuel production to synthesis of highpurity pharmaceutical compounds. Despite their advantages, a very limited number of
hydrolases is currently being used in biotechnological applications, as many industrially
relevant processes require high temperatures where conventional biocatalysts perform poorly.
For such processes, thermo- or hyperthermostable enzymes are required. Despite the fact that
those enzymes exist in nature’s protein reservoir under extremophile diversity,
(hyper)thermophilic organisms remain until today a largely unexplored source of such proteins
since the vast majority of those organisms (>99%) cannot be cultured using standard laboratory
techniques. To address these issues, the international consortium HotZyme was formed with
the aim of applying systematic metagenomic screening approaches in order to identify novel
hydrolases from hot environments. Within the framework of this network, enrichment isolates
and metagenomic material from hot environments have been collected including samples from
hot springs located in Iceland and Russia. Within these samples, two new enzymes, an endocellulase, Cel5DZ1, and an esterase, EstDZ1, were identified using bioinformatic screening.
The novel sequences were selected for cloning as they exhibit low homology against known
enzymes. The related genes were isolated, overexpressed in E. coli and purified. Their
biochemical characteristics that have been studied and will be presented include their optimum
conditions of action, their thermostability and their ability to perform in the presence of a
variety of denaturation factors such as heavy metals, detergents and organic solvents.
Furthermore, crystallization studies of the novel enzymes are in progress, with the 3D model
of Cel5DZ1 been generated recently, in order to provide an insight into their unique structural
characteristics.
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Ανακάλυψη θερμοανθεκτικών υδρολασών βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω ανάλυσης
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Με τη «λευκή βιοτεχνολογία» να αντικαθιστά τις κοστοβόρες και αντιοικολογικές
βιομηχανικές πρακτικές, αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για ένζυμα που μπορούν να
ανταπεξέλθουν στη βιομηχανία. Μια συγκεκριμένη υποκατηγορία ενζύμων, οι υδρολάσες,
βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος αφού έχουν την ικανότητα να καταλύουν με μεγάλη
εκλεκτικότητα αντιδράσεις που εμπλέκονται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, από την
παραγωγή βιοκαυσίμων έως τη σύνθεση υψηλής καθαρότητας φαρμακευτικών ουσιών.
Σήμερα, παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν, ένας πολύ μικρός αριθμός υδρολασών
χρησιμοποιείται στη βιοτεχνολογία, αφού οι περισσότερες βιομηχανικές διαδικασίες
πραγματοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες όπου οι συμβατικοί βιοκαταλύτες δεν είναι
ενεργοί. Για τέτοιες διαδικασίες είναι απαραίτητη η χρήση θερμοάνθεκτικών και υπερθερμοανθεκτικών ενζύμων. Παρότι αυτά τα ένζυμα υπάρχουν στο πρωτεϊνικό ρεπερτόριο των
θερμόφιλων οργανισμών, αυτό το κομμάτι της βιοποικιλότητας παραμένει σε μεγάλο βαθμό
ανεξερεύνητο. Ο λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξτρεμόφιλων οργανισμών (>99%)
δεν μπορεί να καλλιεργηθεί χρησιμοποιώντας τις κλασσικές εργαστηριακές πρακτικές. Με
βάση τα παραπάνω, μια διεθνής κοινοπραξία, το πρόγραμμα Hotzyme, συντάχθηκε με σκοπό
την εφαρμογή τεχνικών διαλογής υπερυψηλής απόδοσης μεταγονιδιομάτικών δεδομένων με
σκοπό την ανακάλυψη νέων, θερμοανθεκτικών υδρολασών. Στο πλαίσιο του Hotzyme,
μεταγονιδιωματικά δείγματα αλλά και DNA δείγματα εμπλουτισμού συλλέχθηκαν από
οικοσυστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται δείγματα από θερμοπηγές
της Ισλανδίας και της Ρωσίας μέσα στα οποία εντοπίστηκαν ύστερα από βιοπληροφορική
ανάλυση δύο νέα ένζυμα, μια κυτταρινάση, cel5DZ1, και μια εστεράση, EstDZ1, αντίστοιχα.
Οι νέες αυτές αλληλουχίες παρουσιάζουν μικρή σχετικά ομολογία με ήδη χαρακτηρισμένες
πρωτεΐνες, και αφού απομονώθηκαν και εκφράστηκαν ετερόλογα σε κύτταρα E. coli, έγινε
βιοχημικός χαρακτηρισμός των δυο νέων ενζύμων. Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν και
θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θερμοσταθερότητα τους και τη
σταθερότητα τους παρουσία μεταλλικών ιόντων και άλλων παραγόντων μετουσίωσης, καθώς
και το εύρος των συνθηκών στις οποίες μπορούν να δράσουν. Επιπλέον, μελέτες
κρυσταλλογραφίας είναι σε εξέλιξη, με την τρισδιάστατη δομή της κυτταρινάσης να έχει ήδη
ολοκληρωθεί , με σκοπό να παρέχουν περεταίρω πληροφορίες για το μηχανισμό δράσης των
νέων ενζύμων.
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Βιο-αξιοποίηση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με τη χρήση ενδογενών Ελληνικών ειδών
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Το υγρό απόβλητο τριφασικών ελαιοτριβείων, γνωστό και ως κατσίγαρος, είναι το κύριο παραπροϊόν
της παραγωγής ελαιολάδου στον Ελλαδικό χώρο. Ο κατσίγαρος αποτελεί μια σοβαρή περιβαλλοντική
απειλή, λόγω της υψηλής τοξικότητας που εμφανίζει έναντι των φυτών και των μικροοργανισμών, η
οποία οφείλεται στην υψηλή του συγκέντρωση σε φαινολικές ενώσεις. Οι Βασιδιομύκητες είναι οι
μόνοι γνωστοί μικροοργανισμοί που διαθέτουν ένα πλήρες ενζυμικό σύστημα για τη διάσπαση των
πολύπλοκων φαινολικών ενώσεων. Με τη χρήση των μικροοργανισμών αυτών, μπορεί να επιτευχθεί
πλήρης αποικοδόμηση του κατσίγαρου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του αποβλήτου μέσω της
παραγωγής πολύτιμων μικροβιακών προϊόντων, όπως ένζυμα βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος και
πολυσακχαρίτες με φαρμακευτική ή και διατροφική αξία. Στην παρούσα εργασία, δύο στελέχη του
ελλαδικού χώρου, τα Pleurotus citrinopileatus και Irpex lacteus δοκιμάστηκαν ως προς την ικανότητα
αποικοδόμησης του κατσίγαρου και παραγωγής ενζύμων και πολυσακχαριτών. Ο αποχρωματισμός και
η διάσπαση των φαινολικών ενώσεων του κατσίγαρου που παρατηρήθηκαν ξεπέρασαν το 80% και 90%
αντίστοιχα, ενώ παρατηρήθηκε και ταυτόχρονη παραγωγή λιγνινολυτικών ενζύμων, σε σημαντικά
επίπεδα που ξεπέρασαν τα 1000 U/L για τις λακκάσες, τα 800 U/L για τις υπεροξειδάσες ανεξάρτητες
του μαγγανίου και τα 200 U/L για τις υπεροξειδάσες που εξαρτώνται από το μαγγάνιο. Παράλληλα, το
μυκήλλιο που παράχθηκε βρέθηκε ότι περιέχει τους πολυσακχαρίτες α- και β- γλυκάνες, σε ποσοστό 3,1% (w/w) και 10,9% (w/w) του ξηρού βάρους για τον P. citrinopileatus και 0,4% (w/w), 5,9% (w/w)
για τον I. lacteus αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα υγρά απόβλητα ελαιουργείου θα
μπορούσαν πιθανά να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα για τη μικροβιακή παραγωγή προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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Bio-valorization of olive oil mill waste, with the use of indigenous Greek Basidiomycetous species
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Liquid olive oil mill waste (OOMW) is the main by-product of olive oil production in Greece. OOMW
poses a serious environmental threat, due to its high toxicity against plants and microorganisms that is
attributed to its high concentration in phenolic compounds. Basidiomycetes fungi are the only known
microrganisms that possess a complete enzymatic system for the degradation of complex phenolic
compounds. With the use of these microorganisms, complete degradation of OOMW can be obtained,
with concomitant valorization of the waste, through the production of valuable microbial products, such
as enzymes of biotechnological interest and polysaccharides with pharmaceutical and/or nutritional
value. In the present work, Pleurotus citrinopileatus and Irpex lacteus, two indigenous Greek strains
were tested in regard to their ability to degrade OOMW and produce enzymes and polysaccharides. The
observed decolourization and phenolic compounds degradation of OOMW exceeded 80% and 90%
respectively, while concomitant production of ligninolytic enzymes was also observed, in significant
levels that exceeded 1000 U/L for laccases, 800 U/L for manganese-independent peroxidases and 200
U/L for manganese-dependent peroxidases. Meanwhile, the resulting mycelium was found to contain
the polysaccharides α- and β- glucans, in 3,1% (w/w) and 10,9% (w/w) of dry weight for P.
citrinopileatus and in 0,4% (w/w) and 5,9% (w/w) of dry weight for I. lacteus respectively. According
to the above, OOMW could possibly be used as a substrate for the microbial production of high added
value products.
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Η συγκαλλιέργεια στελεχών Listeria monocytogenes επηρεάζει την ικανότητα αύξησής
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Ο µικροβιακός ανταγωνισµός µεταξύ στελεχών Listeria monocytogenes θα µπορούσε να έχει
αντίκτυπο στον τρόπο ανάπτυξης και λοιµογόνου δράσης του µικροοργανισµού.
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε την επίδραση της συγκαλιέργειας στην: 1) ανάπτυξη στελεχών
L. monocytogenes σε θρεπτικό εργαστηριακό υπόστρωµα, και 2) διείσδυση και
ενδοκυτταρικό πολλαπλασιασµό των στελεχών σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του
παχέος εντέρου. Επιπλέον εξέτασε αν ο ανταγωνισµός κατά την ανάπτυξη και τη λοίµωξη
επηρεάζεται από την επαφή των βακτηριακών κυττάρων.
Η ανάπτυξη 7 στελεχών L. monocytogenes (C5, 6179, ScottA, PL24, PL25, PL26, PL27)
διαφορετικών MLST τύπων προσδιορίστηκε σε µονές καλλιέργειες και σε µικτές
καλλιέργειες δύο στελεχών (1:1 αναλογία στελεχών). Υπόστρωµα Tryptic Soy Broth
εµβολιάστηκε µε 3 log CFU/ml από τις καλλιέργειες και επωάστηκε (10 ηµέρες, 10°C).
Επιλέχθηκαν 5 συνδυασµοί στελεχών για την in vitro µελέτη της λοιµογόνου δράσης του
µικροοργανισµού. Η ικανότητα διείσδυσης (45 min) και ενδοκυτταρικού πολλαπλασιασµού
(4 h, 37°C) σε Caco-2 κυτταρικές σειρές προσδιορίστηκε για τις µονές και µικτές
καλλιέργειες του L. monocytogenes µετά από επώασή για µια ηµέρα στους 10°C. Ακολούθως
επιλέχθηκαν δύο στελέχη και εµβολιάστηκαν σε τρυβλία µε βοθρία 6 θέσεων: i) µεµονωµένα
ii) ως µικτή καλλιέργεια ή iii) διαχωρισµένα απο ενθηκεύµατα-βοθρία που στον πυθµένα
τους φέρανε µεµβράνη τερεφθαλικό πολυαιθυλαινίου (PET) 0.4 µm.
Σηµαντικές διαφορές (P<0.05) παρατηρήθηκαν στην ανάπτυξη ορισµένων στελεχών (π.χ.
ScottA και 6179) σε συγκαλιέργεια σε σχέση µε την µονοκαλλιέργειά τους. Διαπιστώθηκε
µειωµένος ρυθµός αύξησης ή χαµηλότεροι τελικοί πληθυσµοί στελεχών στη συγκαλλιέργεια.
Σχετικά µε την in vitro λοιµογόνο δράση των στελεχών, τα στελέχη µε µεγαλύτερη ικανότητα
διείσδυσης παρουσίασαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το ScottA εµφάνισε µειωµένη
διείσδυση σε κύτταρα Caco-2 όταν συγκαλλιεργήθηκε µε τα C5 ή PL25 (στελέχη µε
µεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης), ενώ εµφάνισε υψηλότερη ικανότητα διείσδυσης όταν
συγκαλλιεργήθηκε µε το 6179 (στέλεχος µε µικρότερη ικανότητα διείσδυσης). Επιπλέον ο
ενδοκυτταρικός πολλαπλασιασµός του 6179 ήταν µειωµένος σε συγκαλλιέργεια.
Η αναστολή της ανάπτυξης του ScottA από το PL25 ενισχύθηκε από την κυτταρική επαφή.
Όταν τα δύο στελέχη αναπτύχθηκαν διαχωρισµένα από την µεµβράνη PET, το ScottA είχε
την ίδια ικανότητα διείσδυσης µε αυτήν κατά την ανάπτυξή του σε µονοκαλλιέργεια. Το
PL25 εµφάνισε µειωµένη ικανότητα διείσδυσης σε σχέση είτε µε την µονοκαλλιέργεια ή την
µικτή καλλιέργεια του µε το ScottA.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ στελεχών L. monocytogenes είναι πιθανό να σχετίζεται µε την
κυτταρική επαφή και η επίδρασή του στην ανάπτυξη και τη λοιµογόνο δράση του
µικροοργανισµού εξαρτάται από το εκάστοτε στελέχος.
Λέξεις κλειδιά: Ανταγωνισµός, Διαστελεχιακός, Listeria monocytogenes
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Co-cultivation of L. monocytogenes strains affects the growth and virulence potential of
the microorganism
Zilelidou E. 1, Manthou E. 1, Ciolacu L.2, Wagner M.2, Rychli K.2, Skandamis P. 1
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Laboratory of Food Quality and Hygiene, Agricultural University of Athens, Athens, Greece
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Institute for Milk Hygiene, Veterinary University of Vienna, Vienna, Austria

Research on the impact of inter-strain competition, between Listeria monocytogenes strains
could provide deep insight regarding growth and pathogenicity of the micoroorganism.
The study investigated the impact of co-culture on: 1) the growth of L. monocytogenes strains
in nutrient-rich broth; 2) the invasion and intracellular proliferation of L. monocytogenes
strains using human intestinal epithelial cells, and evaluated whether the observed growth and
virulence competition is dependent on cell-contact.
Growth of seven L. monocytogenes strains (C5, 6179, Scott A, PL24, PL25, PL26, PL27) of
different MLST types was determined in single and two-strain mixed cultures (1:1 strain
ratio). Tryptic Soy Broth was inoculated with 3 log CFU/ml of the cultures and incubated at
10°C for 10 days. Five strain-combinations were chosen for in vitro virulence assay. Invasion
efficiency (45 min) and intracellular growth (4h, 37°C) was determined in Caco-2 cells for
strains in single or mixed cultures, previously incubated for one day at 10°C. Subsequently,
two selected strains were inoculated in 6-well culture plates: i) singly, ii) in co-culture (at 1:1
strain ratio) or iii) separated by 0.4 µm PET-membrane inserts. Growth of strains at 10°C for
10 days and in vitro virulence potential after 1 day at 10°C, were determined.
Significant differences in growth between single and mixed cultures were observed for certain
strains (e.g. Scott A and 6179), manifested as reduced growth rates or lower final populations
for strains in co-cultures. A competitive advantage for the strains with the higher invasion
efficiency within the mixture was observed. For instance, Scott A revealed attenuated
invasion efficiency, when co-cultured with C5 or PL25 (strains of higher invasion efficiency),
as opposed to the increased invasion potential, when co-cultivated with the lowest invasive
strain 6179. In addition, intracellular growth of 6179 was reduced when grown in mixed
cultures.
Cell-contact had a significant influence on growth and virulence of Scott A and PL25 strains.
Growth inhibition of Scott A by PL25 was enhanced by cell-contact. Scott A separated by
PL25 through PET-membrane during growth, displayed the same invasion efficiency as the
single culture, while PL25 showed reduced invasion efficiency compared to both single and
mixed culture.
Competition between L. monocytogenes strains might be cell-contact related and has a straindependent effect on fitness and virulence potential of the pathogen.
Keywords: Competition, Inter-strain, Listeria monocytogenes
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