1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
12-14Δεκεμβρίου2008

“Ο Ανεξερεύνητος
Εθνικός μας Πλούτος”

ΠρOγραμμα ΣυνεδρIου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΔεκεμβρIου 2008

15:00 - 17:30

Έναρξη του Συνεδρίου

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου
Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Δρ. Ε. Τσιλιμπάρη
17:45 - 18:00

Εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ε.Τ.

18:00 - 18.15

Χαιρετισμός - Λεπτομέρειες του Συνεδρίου από τον
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής - Μ. Α. Τύπας

18:15 - 18:45

Ο ΜικροΒιόΚοσμος – Στόχοι και Επιδιώξεις Ν. Κυρπίδης

KEYNOTE� LECTURE���
����������

Συντονιστής: Δ. Κυριακίδης

18:45 - 19:45

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

10:20-10:40

Μικροοργανισμοί και βιοτεχνολογικές εφαρμογές Β. Ρούσσης

10:40-11:00

Διάλειμμα – Καφές / Τσάι

Δείπνο Συνέδρων

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:00 - 12:30

Συντονιστής: M. Αρσενάκης
11:00-11:15

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

11:15-11:30

Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου
ικανού να ανάγει το Cr�����
�������
(����
VI��) ���
σε Cr������
��������
(�����
III��) - Μ. Γιάγκου

11:30-11:45

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

11:45-12:00

Βιοποικιλότητα των μακρομυκήτων στην Ελλάδα και
εφαρμογές τους - Γ. Ζερβάκης

12:00-12:15

Απομόνωση και χαρακτηρισμός καλλιεργήσιμων
αλόφιλων μικροοργανισμών από λεκάνες
κρυστάλλωσης άλατος των αλυκών Μεσολογγίου Α. Κούκκου

12:15-12:30

Πολυλειτουργικά Οξυγαλακτικά Βακτήρια
– Το Παράδειγμα της Μικροχλωρίδας των Ελληνικών
Τροφίμων - Ε. Τσακαλίδου

12:30-13:30

Γεύμα

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 Δεκεμβρίου 2008
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:00 – 11:00

Η συνεισφορa του MικροBιoKοσμου στην Ελληνικh
Κοινωνiα και την Εθνικh Οικονομiα  

Συντονιστής: N����������
. Κυρπίδης
09:00-09:20

Μικροοργανισμοί στην παραγωγή ενέργειας Z. Σκούρας

09:20-09:40

Μικροοργανισμοί στα τρόφιμα και κτηνοτροφία Γ. Νυχάς

09:40-10:00



Μικροοργανισμοί και γεωργία Ν. Πανόπουλος

M��������������������������������������������
ικροοργανισμοΙ απΟ ΕλληνικΑ ΟικοσυστΗματα:
ΧαρακτηρισμΟς και ΕφαρμογΕς

ΚεντρικΗ ΟμιλΙα  

Συντονιστής: Ν. Πανόπουλος

13:30-14:15

���������
Selected ��������
federal ���������������������
microbiocosm-related ������������
initiatives ���
in �����
the
United States: intellectual merit and broader impacts Σ. Καθαρίου

Π Ρ Ο Γ ΡΑ ΜΜ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Υ

20:00

Μικροοργανισμοί και περιβαλλοντολογικά
προβλήματα - Κ. Μπούρτζης

Aνάρτηση ανακοινώσεων - Εγγραφές
Συντονιστής: Μ. Α. Τύπας

17:30 - 17:45

10:00-10:20



3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14:15 – 15:15

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜελΕτη των ΕλληνικΩν ΜικροβιακΩν ΟικοσυστημΑτων

Συντονιστής: Α. Μαγουλάς

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

14:15-14:30

Εξερευνώντας τις μικροβιακές κοινωνίες των
βαθιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανατολικής
Μεσογείου - Π. Πολυμενάκου

16:35 – 17:50

ΕλληνικΑ ΜικροβιακΑ ΟικοσυστΗματα με

	ΒιοτεχνολογικΕς ΕφαρμογΕς

Συντονιστής: Α. Ρούσσης
16:35-16.50

Απομόνωση και χαρακτηρισμός αζωτοδεσμευτικών
βακτηρίων από τη ριζόσφαιρα σιτηρών - Π. Κατινάκης

14:30-14:45

Ποικιλότητα των Archaea σε ιζήματα του ηφαιστείου
ιλύος Amsterdam��
�����������, ανατολική
��������������������
Μεσόγειος Θάλασσα
�������� Μ. Παχιαδάκη

16:50-17.05

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

14:45-15:00

Συμβατική και μεταγονιδιωματική ανάλυση
περιβαλλοντικών βακτηριακών
κοινοτήτων που αποδομούν TCE�
���� - Ε. Χατζηλουκάς

17:05-17:20

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

15:00-15-15

PhyloChip��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη μελέτη της
μικροβιακής ποικιλότητας σε ακραία περιβάλλοντα Γ. Τσιάμης

17:20-17:35

Διερεύνηση και αντιμετώπιση μυκητιακής αιτιολογίας
αλλοιώσεων εκκλησιαστικών εικόνων - M. Αραμπατζής

15:15 – 15:35

Διάλειμμα – Καφές / Τσάι

17:35-17:50

Βιοτεχνολογικά παραγόμενα έλαια μονοκύτταρων
οργανισμών - Γ. Αγγελής

17:50-18:50

Διάλειμμα – Καφές / Τσάι &

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τ ρΕχοντα ΠρογρΑμματα ΓονιδιωματικΗς και

	ΜεταγονιδιωματικΗς στην ΕλλΑδα

15:35-15:50
15:50-16:05

16:05-16:20

16:20-16.35



Συντονιστής: Β. Σοφιανοπούλου

Απόσυρση ανακοινώσεων α τύπου και ανάρτηση ανακοινώσεων β τύπου

Γονιδιωματική ανάλυση του αιθανολοπαραγωγού
βακτηρίου Zymomonas�� mobilis
������� - Κ. Παππά

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χαρακτηρισμός και ανάλυση της αλληλουχίας του
πλήρους γονιδιώματος βακτηρίων που αποδομούν
PAH��
�����, προερχόμενα
��������������������
από την Ήπειρο
������� - Κ. Δραΐνας
Μιτοχονδριακά γονιδιώματα μυκήτων: συγκριτική
ανάλυση και γενετική ταυτοποίηση ειδών-στελεχών Β. Κουβέλης
Γονιδιωματική ανάλυση και ανοσοανίχνευση νέων
ειδών ιών που ανήκουν στο γένος Ampelovirus Β. Μαλιόγκα

18:50 – 19:15

ΤεχνολογΙες ΑλληλοΥχησης DNA

Συντονιστής: Π. Πολυμενάκου
18:50-19:05

Η νέα γενιά Αυτόματων Αλληλουχητών DNA������
���������
: Το
σύστημα FLX�����
���� της
���� ROCHE�
������ - G. Kopal, ROCHE

19:05-19:15

Νέες τεχνολογίες αλληλούχησης DNA�����������������
��������������������
στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
- Α. Μαγουλάς

19:15-21:00

Εκλογές των μελών της Εταιρείας M��������������
ικρο����������
B���������
ιό�������
K������
οσμος.

Π Ρ Ο Γ ΡΑ ΜΜ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Υ

15:35 – 16:35



Κυριακη, 14 δεκεμβριου 2008

11:50-12:00

Όταν η Listeria�����������������������������������������
�������������������������������������������������
γνώρισε τη Φέτα και άλλες ιστορίες από
το καθημερινό τραπέζι - Φ. Γαϊτης, ΕΤΑΤ

12:00-14:00

Γεύμα και

Κεντρική ομιλία
09:00-09:45

Αερομεταφερόμενοι μύκητες των Μεσογειακών
φρούτων και δημητριακών - Σ. Ρούσσος
Συντονιστής: Κ. Δραΐνας

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:45 – 10:15

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΝομικΑ και ΡυθμιστικΑ ΘΕματα

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Συντονιστής: Ζ. Σκούρας
09:45-10:05
10:05-10:15

10:15-10:35

3. Συνεδρία 3: Γεωργία
4. Συνεδρία 4: Ακραία Περιβάλλοντα
5. Συνεδρία 5: Εξυγίανση του Περιβάλλοντος		
Βιοαποδόμηση-Βιομετατροπές
6. Συνεδρία 6: Κοινωνία (Πολιτισμός,
		
Τουρισμός, Εκπαίδευση)

11:05-11:20

Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Δημιουργία
λιποσωμιακού υποβάθρου για την ανίχνευση του
Mycobacterium ssp. - Κ. Δεμέτζος

11:20-11:35

Βιομετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας –
Π. Χριστακόπουλος

11:35-11:50

Βιολογική επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών
αποβλήτων - Δ. Βαγενάς

15:10-16:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

15:10-15:50

5-6 λεπτών παρουσιάσεις από τους επικεφαλείς των
θεματικών ενοτήτων

15:50-16:50

Ανοιχτή Συζήτηση

16:50-17:30

Συμπεράσματα του Συνεδρίου

	Μελλοντικές Επιδιώξεις

Π Ρ Ο Γ ΡΑ ΜΜ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Υ

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

10:50-11:05		
Έρευνα στην Υπολογιστική Βιολογία και
Βιοπληροφορική στο BRL�������������
����������������
@������������
UCY���������
.��������
AC������
.�����
CY���- Β. Προμπονάς



2. Συνεδρία 2: Τρόφιμα

Διάλειμμα – Καφές / Τσάι

BιοτεχνολογικΕς ΕφαρμογΕς – NΕες ΤεχνολογΙες

Παραλληλες Θεματικες ΣυνεδριεςΣυζητησεις καθ’ ομαδες

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

Πως ο ανεξερεύνητος Εθνικός μας Βιολογικός Πλούτος
δημιουργεί και πραγματικό «Θησαυρό»: Απόψειςστρατηγική για επιτυχή μεταφορά βιοτεχνολογικών
γνώσεων και ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται
σε βιο-διεργασίες - Μ. Tσαμπούλα, BioNova
�������

Συντονιστής�: Γ. Κωτούλας
10:35-10:50

14:00-15:00

Βιοποικιλότητα: Το νομικό πλαίσιο Α. Καλλία-Αντωνίου

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:35-12:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

	Οργάνωση Επόμενου Συνεδρίου



κεντρικοι ομιλητεσ

EXPLOSIVE ISSUES: FROM TNT BIOREMEDIATION
TO METAGENOMICS AND BACK
Spiros N. Agathos

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Unit of Bioengineering, Faculty of Bioengineering, Agronomy & Environment,
Catholic University of Louvain, Place Croix du Sud 2/19, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
e-mail: Spiros. Agathos@unclouvain.de

Selected  federal microbiocosm-related initiatives in the
United States:  intellectual merit and broader impacts.
Sophia Kathariou
North Carolina State University

In the United States, a number of federal agencies have had sustained
interest and commitment for research with focus on microbial diversity, microbial communities and inventories, microbial genomics and metagenomics. Of special interest for this particular presentation are selected initiatives
pursued by the National Science Foundation (NSF) and the US Department
of Agriculture (USDA). NSF has explicitly stated its commitment to sustained
and enhanced support of microbial diversity and microbial genomics research,
stemming form the recognized value of microbes as model systems for fundamental biological questions. In response to the recent termination of the competitive funding programs Microbial Observatories and Microbial Interactions
& Processes, NSF’s “Microbial Systems in the Biosphere” communication addressed the transitioning of relevant research into a number of core programs
at the agency. Examples of such programs include Genes and Genome Systems; Biotic Surveys and Inventories; Symbiosis, Defense and Self-recognition;
and Advances in Biological Informatics. The NSF/USDA Interagency Microbial
Genome Sequencing program continues to provide support for genome sequencing programs of a number of microbes, including agents of agricultural
importance.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ ΟΙ ΟΜΙΛ Η Τ Ε Σ
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Over the last two decades, advances in understanding the capabilities of
micro - organisms in the environment coupled with steady developments in
soil scence, hydrogeology and chemical reaction engineering have led to the
blossoming of bioremediation. This initially experimental but progressively
more and more pragmatic technology has become applied to the restoration
of contaminated sites, including groundwater plumes and soils polluted by
recalcitrant organic chemicals. Bioremediation is now in a position to take advantage of genomic driven strategies to analyze, monitor and assess its course
by considering multiple micro-organisms with various genomes, expressed
transcripts and proteins. High-throughput methodologies including microarrays, fingerprinting, real-time PCR, metagenomics and metaproteomics show
great promise in our environmental interventions against recalcitrant contaminants like the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), a soil contaminant that we
have been studying for many years. In this talk I will first indicate how cultureindependent approaches including fingerprinting techniques and microarrays
have led us to a better understanding of the microbial community structure in
pristine vs. TNT-contaminated sites. Then, the promise of metagenomics will
be brought into focus together with the unexpected result of the capacity of E.
coli, host in most metagenomic libraries, to degrade TNT. However, since most
practical bioremediation applications still need actively growing cells, I will also
outline the lessons we have learned from the application of culture-based approaches in order to isolate micro-organisms capable of productive TNT degradation. For this, the favored reaction is denitration, i.e., the removal of at least
one nitro- substituent from the aromatic ring. The enrichment cultures from
contaminated sites led to the isolation of Pseudomonas ESA-5, a unique bacterium capable of extensive TNT denitration in the presence of ferrihydride. Moreover, in addition to carrying out biotic TNT denitration catalyzed by a member
of the Old Yellow Enzyme (OYE) family, strain ESA-5 was also capable of abiotic
TNT denitration mediated by an extracellular phenazine in the presence of reducing power. Summing up, I shall argue that the emerging genomic and metagenomic methodologies will allow us to promote or restore environmental

health in impacted sites, monitor remediation activities, identify key microbial
players and processes and finally compile an intelligent database of genes for
targeted use in bioremediation, as long as it is understood that “omics” can only
be useful in the context of a better appreciation of microbial physiology.

Broader impacts of projects with NSF support can be diverse and multi-dimensional, ranging from creative and novel education initiatives to public health
and social policy. Dissemination of research findings through diverse venues,
including the peer-reviewed literature, is expected in order to assure accessibility of intellectual and broader impacts of the funded projects to the scientific
community and to society at large.
Evolving food safety and public health trends have enhanced USDA’s commit-
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ment to support research on microbial diversity, adaptations and community.
Recently funded areas have included the impact of agricultural practices and
events (e.g. antibiotic use, domestication, conventional versus organic production, infection) on gastrointestinal microbiota of farm animals; also, the phylosphere and rhizosphere communities of food plants implicated in recent outbreaks of foodborne illness. Federal funding agencies increasingly emphasize
the value of inter-institution collaborations and synergisms, especially critical

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

in times of an uncertain national economy and competing national priorities.

Post harvest aerial contamination o
f Mediterranean fruits and vegetables by
filamentous fungi: management and biological control
S.Roussos1, H.Lakhtar1, O.Djossou1, I.Giffard1,
Y.Labrousse1, I. Perraud-Gaime1 , E.Panou2
1Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie ; IRD UMR-193; IMEP Case 441; FST
Saint Jérôme; Université Paul Cézanne; 13397 Marseille cedex 20; France
E-mail: s.roussos@univ-cezanne.fr
2TEI Thessaloniki, Grèce ; E-mail: epanoufilotheou@gmail.com

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ ΟΙ ΟΜΙΛ Η Τ Ε Σ

Fruit quality after harvest is influenced by a wide variety of biotic and abiotic
factors. The main factors include attack by aerial mould, insects, along with
some environmental factors such as moisture, temperature etc. The interaction among these factors can result in a privileged dominance of fungi, particularly mycotoxigenic species. Several studies had proved that growth, mycotoxin production, and dominance of mycotoxigenic species are favored by the
presence of other contaminant and environmental factors. Poor post-harvest
management can lead to quick deterioration caused by proliferation of some
filamentous fungi belonging to the species of Aspergillus, Penicillium, Rhizomucor, and Alternaria. Extended storage of olives prior to milling processes
and mechanical damage that occur during the post harvest manipulation can
cause proliferation of specific fungi such as Aspergillus flavus and A. ochraceus
resulting in the production of mycotoxins such as Aflatoxin and Ochratoxin A
respectively. While an inadequate drying process of grapes and/or their storage in humid area favours the growth of different species of Aspergillus subsequently resulting in the production of Ochratoxin A. On the other hand, many
plant pathogenic fungi results in severe negative effect on the yield or quality
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of tomatoes. The common fungus associated with tomatoes was determined
to be belonging to the genera Cladosporium and Alternaria referred as “black
mold”. Several techniques were employed to limit proliferation and mycotoxin
production of filamentous fungi. Good harvest practical as well as efficient
post-harvest management techniques were defined for each product. Utilization of natural product as essential oils and certain microorganisms such as
lactic acid bacteria were tested for their capability to inhibit the germination of
fungal aerial conidiospores.
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Προτυπα γενετικης ποικιλοτητας εδαφικων
μικροβιων σε Μεσογειακα Οικοσυστηματα με
τη χρηση της τεχνικης rRNA T-RFLP
Mohamed Abdelhalem1, Χαρά Αλμπάνη1,
Νικόλαος Πανόπουλος2, Στέργιος Πυρίντσος1
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο
1
Βοτανικός Κήπος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

με τις υποθέσεις που εξετάστηκαν, συμβάλλοντας στην κατανόηση της οικολογίας των Μεσογειακών οικοσυστημάτων.
Λέξεις κλειδιά: Mεσογειακά οικοσυστήματα, T-RFLP, γενετική ποικιλότητα εδαφικών
βακτηρίων, 16S rRNA, εδαφικές παράμετροι, ποικιλότητα ενδιαιτημάτων.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1,2

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους συμβάλλουν μεταξύ άλλων στις διαδικασίες
αποικοδόμησης του οργανικού υλικού, απελευθέρωσης και ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων καθώς επίσης και στη δέσμευση του άνθρακα.
Παρά το γεγονός ότι εκτενείς μελέτες έχουν εκπονηθεί τον τελευταίο καιρό
αναφορικά με τη μικροβιακή ποικιλότητα, η ανάγκη, τόσο για ανάπτυξη καταλληλότερης μεθοδολογίας, για τη δειγματοληψία και ανάλυση της μικροβιακής
ποικιλότητας, όσο και για την ενιαία θεώρηση αυτής στο πλαίσιο μιας οικοσυστημικής προσέγγισης, είναι έκδηλη.

Για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας των εδαφικών βακτηρίων, σε DNA
που απομονώθηκε από το έδαφος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης πολυμορφισμού μήκους 16S rRNA T-RFLP (Terminal Restriction Fragment
Length Polymorphism).
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν υψηλή γενετική ποικιλότητα εδαφικών βακτηρίων
στα οικοσυστήματα που μελετήθηκαν, καθώς και τα πρότυπα αυτής σε σχέση
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Soil microorganisms are essential components determining among others, the
processes of organic matter decomposition, the release of mineral nutrients,
nutrient cycling and carbon sequestration. Recently, extensive studies have
focused on soil microbial diversity, while a closer insight stimulates the need
to the development of appropriately designed methodology in sampling and
analysis of soil microbial diversity, as well as the need to a concept of further
research and comprehension in an ecosystem approach.
In the current research, bacterial diversity in distinct Mediterranean habitat
types and agro-ecosystems has been studied. Based on the observed differences, the followings have been tested: 1) whether the adjacent natural habitats and agro-ecosystems share the same types of bacterial communities 2)
how distances among habitat types based on bacterial genetic diversity are differentiated and 3) whether the observed differences in the bacterial diversity
among habitat types are related to the total phenolics, the nutrient status and
the pH of the examined soils as well as the recorded characteristics of woody
species diversity.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η γενετική ποικιλότητα των εδαφικών βακτηρίων σε διακριτά ενδιαιτήματα Μεσογειακών οικοσυστημάτων καθώς και
στα γειτνιάζοντα τους αγρο-οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα
παρακάτω ενδιαιτήματα του NATURA 2000: φρύγανα Sarcopoterium spinosum,
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Ορεινά και
μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, δάση με Olea και Ceratonia
και δάση κυπάρρισου. Με βάση την παρατηρούμενη ποικιλότητα διερευνήθηκαν τα ακόλουθα: 1) κατά πόσο στα φυσικά ενδιαιτήματα καταγράφονται οι
ίδιοι τύποι μικροβιακών κοινοτήτων με τα γειτνιάζοντα σε αυτά αγρο-οικοσυστήματα, 2) πως διαφοροποιείται η γενετική ποικιλότητα των εδαφικών βακτηρίων στα υπό εξέταση ενδιαιτήματα και 3) κατά πόσο τα πρότυπα της γενετικής
ποικιλότητας των εδαφικών βακτηρίων συσχετίζονται με τη συνολική συγκέντρωση φαινολικών στο έδαφος, τα θρεπτικά και το pH του εδάφους, καθώς
επίσης και με τα χαρακτηριστικά της ξυλώδους βλάστησης.

Soil Microbial Diversity Patterns in Mediterranean
Ecosystems revealed by rRNA T-RFLP

Sarcopoterium spinosum phrygana, Mediterranean Pine forests, Oromediterranean heaths with gorse, Oleo & Ceratonia forests and Acero-Cupression forests
were the studied habitat types, classified according to the NATURA 2000 habitat classification.
Bacterial diversity has been estimated using DNA extraction from soil, coupled
with polymerase chain reaction amplification in which one of the two primers
used was fluorescently labeled at the 5’ end and was further used to amplify a
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selected region of bacterial genes encoding 16S rRNA from total community
DNA. The PCR product was digested with restriction enzymes, and the fluorescently labeled terminal restriction fragment was precisely analyzed by using
an automated DNA sequencer.
According to our results, high bacterial genetic diversity in the studied ecosystems and patterns on the tested hypotheses revealed, contributing to the
ecology of Mediterranean ecosystems.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Key words : Mediterranean ecosystems, T-RFLP, bacterial genetic diversity, soil parameters,
woody species diversity, 16S rRNA

Μυκητες που προκαλουν την ασθενεια του ελκους
του φλοιου σε Cupressaceae στην Ελλαδα
Α. Αγγελόπουλος, Ε. Καψανάκη-Γκότση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα, e-mail: athange@biol.uoa.gr

Η έρευνα αυτή έχει σαν σκοπό τη μελέτη της ταξινόμησης, της οικολογίας, της
παθογόνου ικανότητας και της παθογόνου δύναμης των μυκήτων που προκαλούν έλκη σε μέλη της οικογένειας Cupressaceae. Πραγματοποιούνται επισκοπήσεις από το 2005 έως σήμερα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες αποκάλυψαν την παρουσία της ασθένειας σε πολλές νέες θέσεις. Δείγματα
έχουν συλλεχθεί από τα είδη Cupressus sempervirens L., Cupressocyparis leylandii
(A.B.Jacks.& Dallim.) Dallim., Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, J. drupacea
Labill., J. excelsa M. Bieb., J foetidissima Willd., J. phoenicea L. και J. communis L.
Συνολικά συλλέχθηκαν 318 δείγματα και 180 στελέχη μυκήτων απομονώθηκαν
σε καθαρή καλλιέργεια. Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα στελέχη που έχουν απομονωθεί, ανήκει στο είδος S. cardinale , ένα
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Λέξεις κλειδιά: έλκος, Cupressaceae, Ελλάδα.

Fungi which cause the stem canker disease
on Cupressaceae in Greece
A. Angelopoulos, E. Kapsanaki-Gotsi
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Ecology & Systematics,
Panepistimioupoli, GR-157 84 Athens, Greece, e-mail: athange@biol.uoa.gr

The stem canker is a serious disease of several members of the family Cupressaceae in many parts of the world. In Greece, the stem canker disease is considered one of the major threats to members of the genera Cupressus L. and
Juniperus L., when caused by the species Seiridium cardinale (W. W. Wagener) B.
Sutton and A. S. Gibson. Also, the species Seiridium cupressi (Guba) Boesew. and
Sphaeropsis sp., have been reported as causal agents of the stem canker disease
on Cupressus sempervirens L.
The aim of this work is to study the taxonomy, ecology, pathogenicity and virulence of the canker-causing fungi on Cupressaceae in Greece. A disease survey has been undertaken since 2005 in several regions of Greece which has
revealed the presence of the disease in many new territories. Specimens were
collected from Cupressus sempervirens L., Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.&
Dallim.) Dallim., Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, J. drupacea Labill., J.
excelsa M. Bieb., J foetidissima Willd., J. phoenicea L. και J. communis L. A total
of 318 samples were collected and 180 fungal strains were isolated in pure culture. All the isolates have been deposited in the ATHUM Culture Collection of
Fungi of the University of Athens. Most of the isolated strains belong to the species Seiridium cardinale, one strain to the species S. cupressi and a few strains are
anamorphic fungi associated to the genus Botryosphaeria Ces and Not.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η ασθένεια του έλκους του φλοιού είναι μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει παγκοσμίως διάφορα μέλη της οικογένειας Cupressaceae. Στην Ελλάδα,
η ασθένεια του έλκους του φλοιού από το μύκητα Seiridium cardinale (W. W.
Wagener) B. Sutton and A. S. Gibson θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές
για τα είδη των γενών Cupressus L. and Juniperus L.. Eπίσης τα είδη Seiridium
cupressi (Guba) Boesew. και Sphaeropsis sp. έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν
την ασθένεια του έλκους του φλοιού σε Cupressus sempervirens L.

στέλεχος στο είδος S. cupressi και αρκετά στελέχη είναι αναμορφές του γένους
Botryosphaeria Ces and Not.

Key words : canker, Cupressaceae, Greece.
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Η χρηση βακτηριοσινο-παραγωγου στελεχους Streptococcus
thermophilus στην παρασκευη της Φετας.
Α. Aκτύπης, Ε. Αναστασάκη, Ε. Μανωλοπούλου, Ι. Κανδαράκης

στεύουμε ότι η καλλιέργεια ACA-DC 0040, είναι ένα υποσχόμενο βακτήριο για
την παραγωγή της φέτας.
Λέξεις κλειδιά: Bακτηριοσίνη, Φέτα, Οξυγαλακτικά βακτήρια

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

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

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

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

A. Aktypis, E. Anastasaki, Ε. Μanolopoulou, I. Kandarakis
Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Technology, Agricultural
University of Athens, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece
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the �����
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the bacteriocins are of particular interest. The utility of bacteriocin-producing
strains is further enhanced by the ability to induce lysis of lactic acid bacteria
with contribution in acceleration of cheese ripening. This study describes the
applicability of the bacteriocin-producing (bac+) strain of Str. thermohilus ACADC0040 in combination with Lb. bulgaricus ACA-DC 85b and L. lactis ACA-DC
65, in Feta cheese-making and its impact on microbial evolution, chemical and
sensory characteristics, of cheese.
Bacteriocin production was detected in the beginning of cheese manufacturing and remained stable during the 15-d ripening period at 18 0C while during
30-d cold storage at 4 0C, it’s activity was totally lost. The acid production in
experimental cheese was slightly retarded until 10-days and then during cold
storage at 4 0C it showed higher pH values than control cheese from day 30 and
during the rest ripening period. The moisture content in experimental cheese
throughout aging was higher than those in control cheese, while proteolysis
estimated by the o-pthaldialdehyde method, was significantly higher in experimental cheese during the whole ripening period. Regarding the evolution
of desirable microbial-groups populations throughout the manufacturing, obtained results indicated that mesophilic LAB counts were at significantly lower
levels in experimental cheese, in correlation with control until 10-d of ripening, whereas thermophilic cocci counts were found significantly lower only at
the end of ripening. Concerning the undesirable microbial-groups, no differences were detected, on evolution of NSLAB, Enterococci, Coliforms and Yeasts
during the ripening of experimental and control cheese and only Micrococci
were found at 2 log counts lower in experimental cheese after 60-d of ripening. Sensory analysis of cheeses revealed that experimental cheese with the
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα παραγωγής τυριού Φέτα
με εναρκτήρια καλλιέργεια το βακτηριοσινο-παραγωγό (bac+) στέλεχος Str.
thermophilus ACA-DC 0040 σε συνδυασμό με τα στελέχη Lb. bulgaricus ACA-DC
85b και L. Lactis ACA-DC 65.

The applicability of a bacteriocin-producing strain Str.
thermophilus in Feta cheese manufacturing
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Str. thermophilus (bac+) strain received higher scores for taste quality (piquant
taste) over cheeses manufactured without the bacteriocin-producing strain. So
the application of the above starter-combination is enough promising for feta
cheese production.
Key words: Bacteriocins, Feta cheese, LAB

Παραγωγh βιοενeργειας απo γλυκo σoργο

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Γ. Αντωνοπούλου, Ι. Nτάϊκου, και Γ. Λυμπεράτος
Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Καραθεοδωρή 1, 26500, Πάτρα
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών
Υψηλής Θερμοκρασίας, 26504, Πάτρα

Για την συνδυασμένη βιολογική παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου από το εκχύλισμα σόργου αναπτύχθηκε μια συνεχή αναερόβια διεργασία δύο σταδίων.
Στο πρώτο στάδιο, τα σάκχαρα ζυμώνονταν προς υδρογόνο με ταυτόχρονη παραγωγή οργανικών οξέων και αλκοολών. Ως μικροβιακή καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε ο ενδογενής μικροβιακός πληθυσμός που ήδη περιεχόταν στο φυτό.
Η λειτουργία του αντιδραστήρα παραγωγής υδρογόνου μελετήθηκε σε πέντε
διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής (ΥΧΠ) π.χ. 24h, 12h, 8h, 6h και
4h. Από αυτούς ο ΥΧΠ των 12h βρέθηκε ως αποτελεσματικότερος, οδηγώντας
στην παραγωγή 10.4 L H2/kg βιομάζας γλυκού σόργου. Στη συνέχεια, η απορροή του αντιδραστήρα παραγωγής υδρογόνου τροφοδοτούταν σε αναερόβιο
χωνευτήρα ο οποίος μετέτρεπε τις εναπομείνασες οργανικές ενώσεις σε βιοαέριο και λειτούργησε σε χρόνους παραμονής των. 20d, 15d και 10d. Από αυτούς ο ΥΧΠ των 10d βρέθηκε ως περισσότερο υποσχόμενος οδηγώντας στην
παραγωγή 35.2 L CH4/ kg βιομάζας γλυκού σόργου. Επιπλέον, υπολογίστηκε
το μεθανογόνο δυναμικό των υπολειμμάτων που απομένουν από τη διεργασία
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Επιπλέον, η βιολογική παραγωγή υδρογόνου από τη βιομάζα του γλυκού σόργου μελετήθηκε τόσο σε συνεχείς όσο και σε διαλείποντος έργου αντιδραστήρες, χρησιμοποιώντας το μικροοργανισμό Ruminococcus albus. Ο R. albus είναι
ένα ινολυτικό βακτήριο που παρουσιάζει τη δυνατότητα υδρόλυσης κυτταρινών, ημικυτταρινών καθώς επίσης ζυμώνει δισακχαρίτες, εξόζες και πεντόζες.
Για τη ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου από το εκχύλισμα σόργου χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας ο οποίος λειτούργησε σε ΥΧΠ της
τάξης των 42h, ενώ η παραγωγή του υδρογόνου από τα λιγνοκυτταρινούχα
υπολείμματα μελετήθηκε σε διαλείποντος έργου αντιδραστήρες. Η παραγωγή
του υδρογόνου από το εκχύλισμα σόργου ανήλθε στα 2.1-2.6 mol υδρογόνου
ανά mol καταναλισκόμενης γλυκόζης, ενώ στην περίπτωση παραγωγής υδρογόνου από τα υπολείμματα η απόδοση ήταν 2.6 mol υδρογόνου ανά mol καταναλισκόμενης γλυκόζης. Συνολικά, η παραγωγή υδρογόνου από ολόκληρη τη
βιομάζα του γλυκού σόργου ( εκχύλισμα και υπόλειμμα) χρησιμοποιώντας το R.
albus έφτασε τα 60 L ανά kg βιομάζας σόργου.
Λέξεις κλειδιά: γλυκό σόργο, βιο-υδρογόνο, βιοκαύσιμα

Using sweet sorghum biomass as a source of bioenergy
G. Antonopoulou, I. Ntaikou and G. Lyberatos
Department of Chemical Engineering, University of Patras,
Karatheodori 1 st., 26500 Patras, Greece
Institute of Chemical Engineering and High Temperature
Chemical Processes, 26504 Patras, Greece

The present study focuses on the exploitation of sweet sorghum biomass for
gas biofuels production in continuous and batch systems. Sweet sorghum is
an annual plant which is rich in readily fermentable sugars. Extraction of free
sugars from the sorghum stalks was achieved using water at 30°C. After the
extraction process a liquid fraction rich in sucrose (sorghum extract) and a solid
fraction containing the cellulose and hemicelluloses, were obtained.
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Η παρούσα εργασία μελετά τη δυνατότητα παραγωγής βιοκαυσίμων από τη βιομάζα του γλυκού σόργου, με χρήση μικτών και καθαρών καλλιεργειών. Το γλυκό σόργο είναι ένα μονοετές φυτό το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες άμεσα
ζυμώσιμων διαλυτών σακχάρων (κυρίως σακχαρόζη και γλυκόζη). Η απομάκρυνση των διαλυτών σακχάρων από τους βλαστούς του γλυκού σόργου πραγματοποιήθηκε μέσω εκχύλισης οδηγώντας στην παραγωγή δύο κλασμάτων,
ενός υγρού κλάσματος (εκχύλισμα σόργου) που ήταν πλούσιο σε σακχαρόζη,
και ενός στερεού κλάσματος, πλούσιου σε κυτταρίνη και ημικυτταρίνη.

της εκχύλισης, τα οποία βρέθηκε να συνεισφέρουν επιπλέον στην παραγωγή
39 L CH4 / kg βιομάζας γλυκού σόργου.

A two-step continuous process was developed for the biological hydrogen
production and the subsequent production of biogas from sweet sorghum
extract. In the first reactor sugars were fermented to hydrogen, volatile fatty
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acids and alhohols by mixed acidogenic culture derived from the indigenous
microflora of sweet sorhgum. The hydrogen producing reactor was operated at
five different hydraulic retention times (HRT), i.e 24h, 12h, 8h, 6h and 4h. The
HRT of 12h found to be the most effective one leading to the production 10.4 L
H2/kg sweet sorhgum biomass. Subsequently, the effluent was fed to the methanogenic reactor, where all the residual organic compounts were digested to
biogas which was operated at HRTs of 20d, 15d and 10d with the latter being
the most prosing, leading to the production of 35.2 L CH4/kg sweet sorhgum
biomass. Furthermore, the methane potential of the solids remaining after the
extraction process was calculated equal to 39 L CH4 / kg of sweet sorghum.

Key words: sweet sorghum biomass, bio-hydrogen, biofuels

Λέξεις Κλειδιά: cadusafos, Sphingomonas paucimobilis, opd γονίδιο

Μοριακh κλωνοποiηση και προκαταρκτικoς βιοχημικoς
χαρακτηρισμoς του συστhματος γονιδiου-ενζyμου που
ευθyνεται για την υδρoλυση του οργανοφωσφορικoy cadusafos
απo το στeλεχος Sphingomonas paucimobilis

26

Molecular cloning and preliminary biochemical
characterization of the gene - enzyme system responsible for
cadusafos hydrolysis in a Sphingomonas paucimobilis strain

Μαρία Αποστολίδη, Σταματίνα Γιαννούλη,
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος και Δημήτριος Καρπούζας

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

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

University of Thessaly, Department of Biochemistry & Biotechnology,
26 Ploutonos St., 41221 Larisa, Greece

Προηγούμενες μελέτες είχαν αναφέρει την απομόνωση ενός Flavobacterium
sp. και ενός Sphingomonas sp. που είχαν την ικανότητα να υδρολύουν τα οργανοφωσφορικά νηματωδοκτόνα cadusafos και ethoprophos (Karpouzas et al.,

Previous studies reported the isolation of a Flavobacterium sp. and a Sphingomonas sp. strain which were able to hydrolyze the organophosphorus nematicides cadusafos and ethoprophos (Karpouzas et al., 2005). These bacteria were
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Both continuous and batch cultures were used for the investigation of hydrogen
production from sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus. R. albus is
a fibrolytic bacterium of the rumen that can hydrolyse cellulose and hemicellulose and ferment dishacharides, hexoses and pentoses. A continous stirred
tank reactor operated at an HRT of 42h was used for hydrogen production from
sweet sorgum extract, whereas the exploitation of the whole sorghum biomass
was investigated using batch reactors. The hydrogen yield obtained from sorghum extract treated with R. albus was as high as 2.1-2.6 mol hydrogen per mol
of glucose consumed while the respective value for sorghum bagasse was 2.6
mol hydrogen per mol of glucose consumed. In total, the productivity of sorghum biomass (that of sorghum extract plus that of sorghum bagasse) using R.
albus reached 60 L hydrogen per kg of sorghum biomass.

2005). Τα βακτήρια αυτά είχαν την δυνατότητα να διασπούν δεσμούς P-S των
δύο οργανοφωσφορικών και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα του καταβολισμού
τους ως πηγές άνθρακα. Στην παρούσα μελέτη στοχεύαμε στην απομόνωση
των υπεύθυνων συστημάτων γονιδίων-ενζύμων που διαμεσολαβούν στην διαδικασία αυτή και στον χαρακτηρισμό τους από το στέλεχος Sphingomonas
paucimobilis. Σχεδιάστηκαν εκκινητές με βάση τις διαθέσιμες αλληλουχίες
των γονιδίων opd και mpd που υπάρχουν σε βάσεις δεδομένων και κωδικοποιούν ένζυμα υπεύθυνα για υδρόλυση οργανοφοσφωρικών. Και για τις δύο
περιπτώσεις, οι εκκινητές σχεδιάσθηκαν προκειμένου να επιτραπεί η ενίσχυση
ολόκληρων των γονιδίων με PCR και δοκιμάσθηκαν τόσο σε γενωμικό όσο και
σε πλασμιδιακό DNA και από τα δύο βακτήρια. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε πλασμιδιακό DNA από στέλεχος E. coli που περιείχε ολόκληρο το opdοπερόνιο. Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του πλασμιδιακού DNA και από τα
δύο βακτήρια έδειξαν δύο ζώνες εκ των οποίων η μια βρέθηκε ότι αντιστοιχεί
σε ένα γονίδιο το οποίο προσομοιάζει το opd τόσο στην αλληλουχία (ομολογία
60%) όσο και σε μέγεθος όταν συγκρίθηκε με το opd από το θετικό μάρτυρα.
Συνεπακόλουθη κλωνοποίηση του γονιδίου opd, κλωνοποίηση του σε φορέα
έκφρασης pET24b και μετασχηματισμός κυττάρων E. coli BL21 (DE3), επέτρεψε
την απομόνωση του αντίστοιχου ανασυνδυασμένου ενζύμου το οποίο μπορούσε να αποδομεί cadusafos. Το ένζυμο επιδείκνυε μέγιστη δραστικότητα στους
35ºC σε pH 6 και μπορούσε να ανασταλεί παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων
Mg+2. Η Km του για το cadusafos υπολογίστηκε σε 100 + 15 μΜ. Περαιτέρω
βιοχημικές μελέτες είναι σε εξέλιξη για τον ακριβή χαρακτηρισμό του ενζύμου
ως προς την εξειδίκευση του για διαφορετικά υποστρώματα.
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able to cleave the P-S bond in the molecule of these compounds and utilize
the metabolic products as carbon source. In this study we aimed to isolate and
characterize the gene/enzyme system possessed by Sphingomonas paucimobilis which controls the hydrolysis of the organophosphates. Two sets of primers
were designed based on the sequences available in the nucleic acid databases
for the known organophosphorus-hydrolyzing enzymes, opd and mpd genes.
For both genes, primers were designed to amplify the whole functional gene.
PCR applied onto both genomic and plasmid DNA for the two bacteria but also
on the plasmid DNA of an E. coli strain which possessed the whole opd operon
which was used as positive control. Results indicated that an opd-like gene was
contained in the plasmid DNA of both bacterial strains yielding two bands with
the one being identical in size with the product amplified by the opd-carrying
E. coli strain. Subsequent cloning and sequencing of the PCR products obtained
showed a moderate homology to the sequence of the known opd gene (60%).
In vitro tests with E. coli BL21 (DE3) cells transformed with the over-expression
vector pET24b containing the isolated opd-like sequence showed that the enzyme isolated was able to degrade cadusafos. The enzyme showed maximum
degradation at 35ºC and pH 6 while its activity was inhibited at high Mg+2 concentrations. The Km of the enzyme when cadusafos was used as its substrate
was calculated to be 100 + 15 μΜ. Further studies are currently underway to
characterize the substrate specificity of the isolated enzyme.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΚΗΤΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Αραμπατζής Μ, 2Ντούση Α, 1Βελεγράκη Α.

1

Η μεθοδολογία διερεύνησης περιλάμβανε τη λήψη δειγμάτων από τις αλλοιωθείσες επιφάνειες για καλλιέργειες και για μικροσκόπηση (με κολλητική διαυγή ταινία). Τα είδη μυκήτων που αναπτύχθηκαν ταυτοποιήθηκαν κυρίως βάσει
κριτηρίων μορφολογίας και φυσιολογίας και συμπληρωματικώς με προσδιορισμό αλληλουχιών DNA (sequencing) κατά Sanger. Η διερεύνηση περιελάμβανε
επίσης την καταγραφή του ιστορικού της εικόνας (τεχνογνωσία της εποχής) και
των περιβαλλοντικών παραμέτρων του χώρου έκθεσης των έργων.
Η άμεση μικροσκόπηση έδειξε παρουσία ποικίλων κυτταρικών στοιχείων μυκήτων (κονίδια, υφές, αποδιαρθρωμένες υφές), κυρίως δεματιακού χαρακτήρα.
Στα δείγματα μίας εικόνας παρατηρήθηκαν επίσης, σε πολύ μικρότερο βαθμό,
άλγες. Κατά τις καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε αφθονία οι μύκητες Chaetomium
murorum και Fusarium oxysporum και σε μικρότερη ποσότητα οι Aspergillus
flavus, A. niger, A. fumigatus, Α. carbonarius και Bipolaris spicifera. Καθώς τα απομονωθέντα είδη αναπτύσσονται σε μέση και ανώτερη διαθεσιμότητα ύδατος
(water activity, aw > 0.85), τεκμηριώθηκε η αυξημένη υγρασία ως αιτία του μυκητιακού αποικισμού των εικόνων.
Στη βάση των αποτελεσμάτων, προτάθηκε στρατηγική ελέγχου των ήδη υπαρκτών φθορών και πρόληψης περαιτέρω φθορών προκαλούμενων από μύκητες
και λοιπούς μικροοργανισμούς. Αυτή περιλάμβανε τη χρήση μυκητοκτόνων
σκευασμάτων κατά τη συντήρηση και τη διατήρηση των εικόνων σε ελεγχόμενο περιβάλλον ως προς την υγρασία και θερμοκρασία του αέρα. Η συστηματική καταγραφή του μυκητολογικού φορτίου των Ελληνικών εικόνων θα συμβάλλει στην ταχεία και άμεση αναγνώριση του προβλήματος και στην ορθολογική
αντιμετώπισή του.

Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
2
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Οι εκκλησιαστικές εικόνες, που αποτελούν μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς της χώρας μας, συχνά υφίστανται μυκητιακής αιτιολογίας αλλοιώσεις λόγω της οργανικής φύσης των υλικών κατασκευής τους,
της παλαιότητάς τους και των ενίοτε ακατάλληλων συνθηκών συντήρησής
τους. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται τα αποτελέσματα μυκητιακής διερεύνησης τριών εικόνων βυζαντινής τεχνοτροπίας του 19ου αιώνα, προερχόμενες
από δύο τόπους της Βορείου Ελλάδος. Οι εικόνες παρουσίαζαν εκτεταμένες αλλοιώσεις με αισθητικές βλάβες λόγω διόγκωσης ή/και διαχωρισμού των στρω28
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μάτων χρωμάτων και προετοιμασίας και σκούρες κηλίδες, πιθανολογούμενα
μικροβιακής αιτιολογίας.

INVESTIGATION AND TREATMENT OF
FUNGALLY DETERIORATED ICONS
Αrabatzis Μ, 2Dousi Α, 1Velegraki Α.
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Mycology Laboratory, Medical School, Athens University
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Byzantine
���������� ������
style �������
icons, ����������
essential ����������
component ���
of ����������
the Greek ���������
cultural ����
and ����������
religious
heritage, often present deterioration of fungal cause due to the organic nature
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of their materials, their old age and occasionally inappropriate conditions of
preservation. In the present study, we report the results of the mycological investigation of three such icons, originating from two Northern Greek locations.
The icons presented extensively degraded areas with expansion or/and dissociation of the superficial layers of paints and preparation, as well as dark spots,
all supposedly due to microbial etiology.
The method employed included direct microscopic examination (transparent
cellulose tape) and culture of specimens. All isolates were identified to species
level with conventional (morphology, biochemistry, physiology) and molecular
(sequencing) methods. The investigation also included the record of the materials used during the icons painting and of the environmental conditions in the
exhibition churches.
Direct microscopy showed fungal cellular structures (conidia, intact and deteriorated hyphae), mainly of a dematiaceous character. Few algal elements were
also present in the specimens from one icon. In culture, Chaetomium murorum
and Fusarium oxysporum were profusely grown, but Aspergillus flavus, A. niger,
A. fumigatus, Α. carbonarius and Bipolaris spicifera were also present. As the isolated fungal species are growing in middle and high water activity (water activity, aw > 0.85), increased humidity in the exhibition churches was regarded as
the main cause of the extensive fungal colonization of the icons.
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H αλλοίωση του κρέατος είναι ένα οικολογικό φαινόμενο, που αποδίδεται σχεδόν ολοκληρωτικά, στην μικροβιακή δραστηριότητα. Μέχρι τώρα περισσότερες από 50 διαφορετικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την ποιοτική και
κυρίως ποιοτική καταγραφή της αλλοίωσης. Βασικά προβλήματα αυτών των
μεθόδων τεχνικών είναι τα ετεροχρονισμένα αποτελέσματα, οι χρονοβόρες
διαδικασίες κτλ. Προβάλλεται λοιπόν η ανάγκη καθιέρωσης νέων γρήγορων
μεθόδων/τεχνικών που θα επιτρέπουν τον άμεσο και σχετικά ακριβή προσδιορισμό της αλλοίωσης του κρέατος.
Η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (Fourier Transform
Infrared spectroscopy – FT-IR) είναι μια ταχεία αναλυτική τεχνική, κατά την
οποία το δείγμα δεν καταστρέφεται, με αξιοσημείωτη εν δυνάμει εφαρμογή
στις βιομηχανίες τροφίμων. Η τεχνική FT-IR έχει εξεταστεί σε διάφορα είδη κρέατος και πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν τη μικροβιακή αλλοίωση ιστών κρέατος με τις βιοχημικές αλλαγές στο υπόστρωμά του κατά τη συντήρησή του σε
συνθήκες περιβάλλοντος.
Σε αυτή τη μελέτη φιλέτα βόειου κρέατος συντηρήθηκαν υπό αερόβιες συνθήκες σε πέντε διαφορετικές θερμοκρασίες (0, 5, 10, 15 και 20°C) και οι μικροβιολογικές αναλύσεις (Ολική μικροβιακή χλωρίδα) πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις φασματοσκοπικές αναλύσεις FT-IR, τον οργανοληπτικό έλεγχο
και τις μετρήσεις του pH. Τα φασματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το
FT-IR αναλύθηκαν με την τεχνική της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal
Component Analysis - PCA), μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων και στη συνέχεια οι επιλεγμένες μεταβλητές (κυματαριθμοί) αναλύθηκαν ακολούθως σε μία
δεύτερη PCA. Οι τελευταίες μεταβλητές που προέκυψαν αναλύθηκαν με την τεχνική της Παραγοντικής Διακριτικής Ανάλυσης (Factorial Discriminant Analysis
- FDA) με σκοπό την ποιοτική πρόβλεψη της αλλοίωσης ενός δείγματος που
είχε προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως Φρέσκο (Φ), Σχετικά Φρέσκο (ΣΦ) ή Αλ-
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On the basis of the mycological findings, a preservation strategy was outlined,
employing use of fungicides and the transfer of the icons in a room with well
controlled air humidity and temperature. As fungal deterioration of icons seems
to be an existent problem in Greece, the systematic record of the extent of the
problem and of the causative fungal species will help towards swift diagnosis
and rational treatment of the problem.

Ταχεiα ανiχνευση της αλλοiωσης βoειου κρeατος
με την  τεχνικh Φασματοσκοπiας Υπερyθρου με
μετασχηματισμo Fourier (FT-IR)
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λοιωμένο (Α). Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ποιοτική
πρόβλεψη της θερμοκρασίας που συντηρήθηκε κάθε δείγμα.
Η στατιστική ανάλυση (FDA) έδειξε σωστή κατηγοριοποίηση του 98.68% των
δειγμάτων σε σχέση με την αλλοίωση τους (Φ, ΣΦ, Α) και 93.42% σε σχέση με
τη θερμοκρασία που συντηρήθηκαν. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν καλή
συσχέτιση της οργανοληπτικής ανίχνευσης της αλλοίωσης και της παρουσίας
των χημικών μεταβολιτών κατά την αλλοίωση όπως και της διαφορετικότητας
μεταβολικού προφίλ ανάλογα με τη θερμοκρασία που συντηρήθηκε το δείγμα, σύμφωνα με το FT-IR. Από την άλλη πλευρά, η οργανοληπτική ανίχνευση
της αλλοίωσης δε συσχετιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις με το ίδιο μικροβιακό
φορτίο το οποίο κατά την πρώτη ανίχνευση σημείων αλλοίωσης (κρέας Σχετικά
Φρέσκο), αυξανόταν με τη θερμοκρασία (π.χ. 4.01 cfu cm-2 για τους 0°C και 7.17
cfu cm-2 για τους 20°C).

Rapid detection of beef spoilage using Fourier Transform
Infrared spectroscopy (FT-IR)
Argyri, A. Tarantilis P.Α., Pappas, C., Panagou, E., Polysiou, M., & Nychas G-J
Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 11855, Greece

Beef fillets were stored aerobically in five different temperatures (0, 5, 10, 15 and
20˚C) and the microbiological analysis (Total Viable Counts) was performed in
parallel with FT-IR analysis, pH measurements and sensory analysis. The spectral
data collected from the FT-IR were subjected to a principal component analysis
(PCA) to investigate differences between samples and thus reduce the size of
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The FDA exhibited a correct classification of 98.68% of the samples regarding
their spoilage status (F, SF, S) and 93.42% regarding their storage temperature. These data reveal a good correlation between the sensory detection of
the spoilage status and that of the chemical metabolites during spoilage accordingly to the storage temperature, as detected from the FT-IR. On the other
hand, sensory evaluation of the spoilage was not always correlated with the
same microbial load at the time of the first sensorial detection of spoilage
(meat characterized as SF) which was increased with the temperature (e.g 4.01
cfu cm-2 for 0˚C and 7.17 cfu cm-2 for 20˚C).

Αλoφιλοι γαλακτοβaκιλλοι σε Ελληνικa παραδοσιακa τυριa
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Quality is generally a subjective and sometimes elusive term. Freshness οf meat
muscles are generally considered the most important contributors to quality.
It is therefore crucial to have valid methods to monitor freshness and quality.
Indeed, methods should be valid for application by industry and consumers
in order to obtain reliable information on freshness status when merchandizing and purchasing products. Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy
is rapid, non-destructive analytical technique with considerable potential for
application in the food and related industries. FT-IR has been tested for several
muscle food analyses and recent studies on meat tissues, stored in ambient
temperature, correlate microbial spoilage of meat with biochemical changes
within the meat substrate.

the data set. A second PCA with the selected variables (wavenumbers) revealed
the Principal Components (PCs) that significantly contributed to the variance of
the data set. These PCs were further subjected to factorial discriminant analysis
(FDA) in order to predict the quality of a sample that was pre-characterized as
Fresh (F), Semifresh (SF) or Spoiled (S) from the sensory analysis. A corresponding procedure was followed in order to predict qualitatively predict the storage
temperature of a sample.

Διερευνώντας τη μικροχλωρίδα παραδοσιακών Ελληνικών τυριών από μη παστεριωμένο γάλα, απομονώσαμε 40 στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων από
δείγματα Κοπανιστής και Μάνας Κοπανιστής. Από την SDS-PAGE ανάλυση των
κυτταρικών πρωτεϊνών προέκυψαν δύο κύριες ομάδες. Δύο αντιπροσωπευτικά στελέχη, ένα από κάθε ομάδα, ταυτοποιήθηκαν με βάση την αλληλούχηση
του 16S rRNA ως Lactobacillus rennini και Lactobacillus acidipiscis, αντίστοιχα. Η
ηλεκτρόφορηση πηκτής παλλόμενου πεδίου (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)
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αποκάλυψε ένα βιότυπο για τα στελέχη του Lb. acidipiscis και τουλάχιστον τέσσερις για τα στελέχη του Lb. rennini. Όλα τα στελέχη είχαν περιορισμένη ικανότητα οξύνισης του γάλακτος, καθώς και χαμηλή πρωτεολυτική, πεπτιδολυτική,
λιπολυτική και εστερολυτική ενεργότητα. Με βάση την ανάλυση GC-MS προέκυψε ότι κατά την ανάπτυξη τους σε γάλα ή MRS-broth τα στελέχη παράγουν
ενδιαφέρουσες πτητικές ενώσεις, οι οποίες προέρχονται από τον καταβολισμό
διακλαδισμένων αμινοξέων. Τέλος, όλα τα στελέχη εμφανίζουν σαφή αλόφιλο
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα στελέχη του Lb. rennini αναπτύσσονται καλύτερα
παρουσία 2.5% NaCl, η πλειονότητα δε μέχρι και 5% NaCl. Τα στελέχη του Lb.
acidipiscis αναπτύσσονται ακόμη και παρουσία 12.5% NaCl. Η διερεύνηση του
αλόφιλου χαρακτήρα τους σε μοριακό επίπεδο αλλά και του μονοπατιού αποικοδόμησης των διακλαδισμένων αμινοξέων είναι υπό εξέλιξη.
Λέξεις κλειδιά: γαλακτοβάκιλλοι, Ελληνικά τυριά, βιοποικιλότητα

SALT LOVING LACTOBACILLI IN TRADITIONAL GREEK CHEESES
Ioanna-Areti Asteri1, Nicky Robertson2, Dafni-Maria Kagkli3, George-John
Nychas3, Vaughan Crow2, Ross Holland2, Effie Tsakalidou1
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During a survey of the microbiota of traditional Greek raw milk cheeses, 40
lactic acid bacteria strains were isolated from Kopanisti cheese and Mana Kopanisti. SDS-PAGE analysis of whole cell proteins separated the strains in two
major clusters. Two representative strains, one of each group, were identified
by 16S rRNA sequencing, as Lactobacillus rennini and Lactobacillus acidipiscis,
respectively. The clonal relationships of each group were investigated using
Pulsed-Field Gel Electrophoresis, which revealed one biotype of Lb. acidipiscis
and at least four biotypes within the species Lb. rennini. All strains were found
to be not significantly active as far as acidifying, proteinase, peptidolytic, lipolytic and esterolytic activity are concerned. However, fast GC-MS analysis of cultures in MRS-broth and RSM showed an interesting volatile compounds profile,
where derivatives of the branched chain amino acids (BCAA) catabolism pre-
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΝΑ
ΑΝΑΓΕΙ ΤΟ Cr(VI) ΣΕ Cr(III)
Βαβουλίδου Δήμητρα1, Ζιούτα Αργυρώ1, Κοντάνα Αναστασία1, Παντζαρτζή
Χρυσούλα1, Παπαδημητρίου Χρύσα2, Zδράγκας Αντώνιος3, Σκούρας
Ζαχαρίας1, Σαμαράς Πέτρος4 & Γιάγκου Μηνάς1
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μορ. Βιολογίας,, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
2
Τμήμα Τεχνολογίας Αντιρύπανσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
3
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών & Γεωργικών Ερευνών, Θέρμη , Θεσσαλονίκη
4
Εργ. Περιβαλλοντικών &Ενεργειακών Διεργασιών, Τεχν. Πάρκο Θεσ/νίκης
1

Το χρώμιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σοβαρότερους ρυπαντές των φυσικών οικοσυστημάτων. Για την απομάκρυνση του μετάλλου αυτού από οικοσυστήματα που έχουν ρυπανθεί από βιομηχανικά απόβλητα έχουν εφαρμοστεί διάφορες χημικές μέθοδοι, οι οποίες όμως δημιουργούν μεγάλο αριθμό
παραπροϊόντων και είναι οικονομικά ασύμφορες. Στην εργασία αυτή, απομονώθηκαν μικροοργανισμοί από την ενεργό ιλύ μονάδας επεξεργασίας αστικών
λυμάτων, στην οποία κατά καιρούς παρουσιάστηκαν αυξημένα επίπεδα Cr(VI).
Χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρας ενεργού ιλύος
που τροφοδοτήθηκε με συνθετικό λύμα με συγκέντρωση 50 mg/L Cr(VI). Έπειτα από 4 μήνες λειτουργίας, απομονώθηκαν 5 διαφορετικά στελέχη ανθεκτικά
σε υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου. Ένα από αυτά, το βακτηριακό στέλεχος
(Σ3/Κ), είχε την ικανότητα να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(ΙΙI). Πρόκειται για στέλεχος
κατά Gram-, οξειδάση+ και καταλάση+, μη παθογόνο και ευαίσθητο σε μεγάλο
φάσμα αντιβιοτικών. Το Σ3/Κ παρουσιάζει μέγιστη ανάπτυξη παρουσία 125
mg/L Cr(VI) και MIC σε 500 mg/L Cr(VI). Έχει ως μέγιστο ανάπτυξης και αναγωγής του Cr(VI) την τιμή pH 8-10 ενώ επιβιώνει και σε pH 11. Τέλος, τα προϊόντα του Σ3/Κ δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού
των σπληνοκυττάρων του ποντικού σε μιτογόνα. Η εφαρμογή του συστήματος
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2

vailed. Interestingly, all isolates exhibited a halophilic character. All Lb. rennini
grew better in the presence of 2.5% NaCl than in plain MRS broth, while the
majority up to 5% NaCl. Moreover, all three Lb. acidipiscis strains were able to
grow in the presence of up to 12.5% NaCl. Current experiments focus on the
elucidation of this salt loving trait at molecular level, as well as of the BCAA
catabolism pathway.
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Biolog και του συστήματος ταξινόμησης με βάση το βακτηριακό 16S rRNA ταυτοποίησε το Σ3/Κ ως Acinetobacter radioresistens. Το Σ3/Κ αξίζει να μελετηθεί
περαιτέρω αφού παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανό μέσο για τη διαχείριση και
βιοαπορρύπανση λυμάτων επιβαρημένων με Cr(VI).

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ
ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ.
Δημήτριος Ι. Βακαλουνάκης1,
Ελευθέριος Λιγοξυγκάκης1 και Ανδρέας Γ. Ντούλης2
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BIOCHEMICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A BACTERIUM
CAPABLE OF REDUCING Cr(VI) TO Cr(III)
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Ειδικότερα συλλέγονται, διατηρούνται και ταυτοποιούνται με φυτοπαθολογικές, γενετικές (ομάδες βλαστικής συμβατότητας, vegetative compatibility
groups; VCG) και μοριακές τεχνικές οι παρακάτω οργανισμοί:
Eιδικές μορφές (formae speciales) του Fusarium oxysporum, όπως: cucumerinum,
radicis-cucumerinum, basilici που παρουσιάζουν εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερα φυτικά είδη-ξενιστές συνήθως μέσα στην ίδια βοτανική οικογένεια και φυσιολογικές φυλές (races) που παρουσιάζουν εξειδίκευση σε ποικιλίες εντός του
ίδιου φυτικού είδους, φυλές και VCG του μύκητα Verticilium dahliae, Alternaria
alternata, Cladosporium cucumerinum, Podosphaera xanthii, Seiridium cardinale,
κ.ά. Τα παραπάνω βιολογικά υλικά, που αριθμούν αρκετές εκατοντάδες γενοτύπων και διατηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες σε θρεπτικά υποστρώματα ή
σε λυοφιλοποιημένη μορφή, χρησιμοποιούνται για διερεύνηση της μοριακής
τους ποικιλομορφίας με τεχνικές μοριακών δεικτών RAPD, AFLP, ITS-rDNA κ.ά..
Ετσι προκύπτουν απλότυποι (πρότυπα ενίσχυσης) και διαγνωστικές ζώνες και
αλληλουχίες που μετατρέπονται σε δείκτες SCAR ή SNP για απλή ή ποσοτική
PCR ή και για κατασκευή μακρο- και μικρο-συστοιχιών.
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Chromium is considered as one of the major polluting agents of the natural
ecosystems. Various chemical methods are widely used for the removal of this
heavy metal from polluted ecosystems. However, the above methods result in
an increased number of byproducts and are economically inexpedient. In this
study, microorganisms were isolated from the activated sludge of a municipal
wastewater treatment plant, where increased levels of Cr(VI) were occasionally
detected. A batch reactor of activated sludge, supplied with synthetic wastewater that contained 50 mg/L Cr (VI), was used for the isolation of chromium
resistant bacteria. After four months, five bacterial strains were isolated. Only
one, the bacterial strain (Σ3/K), was able to reduce Cr (VI) to Cr (III). Σ3/K strain is
a Gram-, oxidize+ and catalase+, non pathogenic and antibiotic sensitive bacterium. Maximum growth of Σ3/K was observed in synthetic wastewater containing
125 mg/L Cr(VI) and MIC in 500 mg/L Cr(VI). This bacterium exhibits maximum
growth and reduction of Cr (VI) at pH 8-10, while it is tolerant at pH 11. Furthermore, Σ3/K metabolic products do not appear to influence mouse splenocyte
proliferation, induced by mitogens. Application of Biolog’s system as well as 16S
rRNA taxonomy identified Σ3/K strain as Acinetobacter radioresistens. Finally, the
research concerning Σ3/K should be continued, since this strain may potentially
be used for biological treatment of wastewater containing Cr (VI).

Τα δύο παραπάνω εργαστήρια συνεργάζονται στη μοριακή ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας για παραγωγή διαγνωστικών εργαλείων με σκοπό την παρακολούθηση πληθυσμών στον αγρό, την
ανίχνευση σε πολλαπλασιαστικό υλικό και σε υποστρώματα καλλιέργειας φυτών, κ.ά.

Στο μέλλον μας ενδιαφέρει η δημιουργία δια-δραστικών και δια-λειτουργικών
ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων τόσο για αυτοματοποίηση της ταυτοποίησης όσο και για συγκριτικές γονιδιωματικές και μετα-γονιδωματικές εφαρμογές, καθώς επίσης η ταυτοποίηση ολόκληρων μικροβιακών κοινοτήτων από

37

γεωργικά εδάφη και βιοχημικών και μοριακών τελεστών που εμπλέκονται στην
αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου.

ments and sequences can be converted to SCAR or SNP primers for simple or
quantitative PCR or for the construction of macro- and micro-arrays.

Λέξεις κλειδιά: φυτοπαθογόνοι μύκητες, μοριακή ταυτοποίηση,

In the future, we will be interested in i) establishment of interactive and interoperative integrated data-bases for automated pathogen identification and
for comparative genomic and post genomic applications, ii) fingerprinting of
entire microbial communities from agricultural soils and iii) identification of
biochemical and molecular factors involved in host-pathogen interactions
through high throughput genomics.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

MOLECULAR IDENTIFICATION OF PLANT PATHOGEN FUNGI IN
HORTICULTURAL AND WOODY CULTIVATED AND IN FOREST SPECIES
WITH THE AIM OF PRODUCING DIAGNOSTIC TOOLS AND FOR
COMPARATIVE GENOMICS APPLICATIONS.

Keywords: plant pathogenic fungi, molecular fingerprinting
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More specifically the following organisms are collected, preserved and identified with phytopathological, genetic (vegetative compatibility groups; VCG)
and molecular fingerprinting techniques:
Formae speciales of Fusarium oxysporum (cucumerinum, radicis-cucumerinum,
basilici) that are specific to one or more host-plant species usually within the
same botanic family and physiologic races that exhibit specialization in varieties inside the same plant-host species, races and VCG of the fungus Verticilium
dahliae, Alternaria alternata, Cladosporium cucumerinum, Podosphaera xanthii,
Seiridium cardinale, and others. These biological materials, numbering few hundreds of genotypes, are maintained under appropriate conditions in culture
media or in lyophilized form and are used for investigation of their molecular
variability employing molecular marker techniques such as RAPD, AFLP, and
ITS-rDNA. Derived haplotypes (amplification patterns) and differentiating frag-
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Ο Streptococcus thermophilus είναι ένα γαλακτικό βακτήριο που χρησιμοποιείται
παραδοσιακά στην παραγωγή γιαουρτιού και μιας σειράς χαρακτηριστικών σκληρών τυριών. Θεωρείται το δεύτερο σε σημασία βιομηχανικό βακτήριο εκκίνησης
για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων μετά τον Lactococcus lactis. Το
στέλεχος S. thermophilus ACA-DC 0040 που έχει απομονωθεί από ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι παράγει μία βακτηριοσίνη, την θερμοφιλίνη T. Πρόκειται για ένα
πεπτίδιο 2.5 kDa με αντιμικροβιακή δράση έναντι αρκετών γαλακτικών βακτηρίων
και βακτηρίων αλλοίωσης, βάσει δε των ιδιοτήτων της μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως φυσικό συντηρητικό σε τρόφιμα που αποτελούν προϊόντα ζύμωσης. Υπάρχουν
πολλές αναφορές για τις βακτηριοσίνες των γαλακτικών βακτηρίων εν γένει, αλλά
λίγα σχετικά είναι γνωστά για τις βακτηριοσίνες του Streptococcus thermophilus.
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The two laboratories collaborate in the molecular identification of plant pathogenic fungi of high economic importance aiming at the production of diagnostic tools applicable at the follow-up of fungal populations in the field, detection
in propagation material and in plant culture substrates.

Εμπλουτισμoς και κλωνοποiηση της περιοχhς blp του
γαλακτικοy βακτhριου Streptococcus thermophilus ACA-DC 0040.

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι κατ΄αρχήν ο εντοπισμός και η απομόνωση,
και στη συνέχεια η περαιτέρω τμηματική ανάλυση της περιοχής blp (bacteriocinlike peptide) του S. thermophilus ACA-DC 0040.
Χρησιμοποιήθηκαν οι γνωστές γονιδιωματικές αλληλουχίες τριών στελεχών
Streptococcus thermophilus στις οποίες έχει εντοπισθεί in silico η περιοχή blp
(bacteriocin-like peptide) που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή πεπτιδίων
αναλόγων βακτηριοσίνης και ανοσίας της θερμοφιλίνης και υποστηρίζεται από
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σύστημα αίσθησης απαρτίας τριών συστατικών. Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν
οι συντηρημένες περιοχές που περικλείουν κάθε λειτουργική περιοχή, σχεδιάσθηκαν πριμοδοτικά μόρια βάσει αυτών και ενισχύθηκαν αντίστοιχες περιοχές
σε υπόστρωμα γονιδιωματικού DNA του S. thermophilus ACA-DC 0040. Προέκυψαν τέσσερις περιοχές με μεγέθη παρόμοια των αντίστοιχων S. thermophilus
LMD9 και κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλο φορέα. Τα πρώτα πειράματα εύρεσης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας έδειξαν ότι πρόκειται για περιοχή με ικανοποιητική ώες ισχυρή ομολογία, τόσο με αυτό της παραγωγής βακτηριοσινών,
όσο και με το σύστημα αίσθησης απαρτίας. Προβλέπεται στη συνέχεια η ταυτοποίηση των γονιδίων βιοσύνθεσης βακτηριοσινών, η υπερέκφραση πρωτεϊνών
που συμμετέχουν στο τελευταίο, καθώς και η κατασκευή μεταλλαγών του S.
thermophilus ACA-DC 0040 που δεν παράγουν την θερμοφιλίνη.

the conserved regions flanking each functional locus have been located, primers
were designed on them accordingly and used for the amplification of similar
regions from S. thermophilus ACA-DC 0040 genomic DNA. Four regions of expected
size were amplified and cloned in appropriate vectors. The first sequence results
showed a significant homology to the annotated Streptococcus thermophilus blp
sequences of bacteriocin production, as well as of the quorum sensing system.
The next goals are the identification of the bacteriocin biosynthetic genes, the
overexpression of proteins contributing to the QS, as well as the construction of S.
thermophilus ACA-DC 0040 mutants that do not synthesize thermophilin T.

Λέξεις-κλειδιά: Streptococcus thermophilus, θερμοφιλίνη

ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
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Amplification and cloning of the LAB Streptococcus
thermophilus ACA-DC 0040 blp region
Anastassios Vassiliadis1, Anastasios Aktypis2,
Efstathios Hatziloukas1 & Amalia – S. Afendra1

Streptococcus thermophilus is a lactic acid bacterium (LAB) traditionally used in
the manufacture of yogurt and so-called hard ‘‘cooked’’ cheeses e.g. emmental,
gruye` re, grana. It is considered the second most important industrial dairy
starter after Lactococcus lactis. S. thermophilus strain ACA-DC 0040, isolated
from traditional Greek yoghurt, produces a bacteriocin named thermophilin
T, an antimicrobial compound peptide of 2.5 kDa that is active against several
LAB and food spoilage bacteria. Due to its properties it can be considered as
a potential biopreservative. Many reports concerning LAB bacteriocins are
available, but relatively little is known about Streptococcus bacteriocins. The aim
of this study is the location, the isolation and the further step-by-step analysis
of the blp (bacteriocin-like peptide) locus in S. thermophilus ACA-DC 0040.
The deposited genome sequences of three Streptococcus thermophilus strains have
been used, in which the blp (bacteriocin-like peptide) region, responsible for the
production of bacteriocine-like peptides and immunity proteins and supported by
a three-component quorum sensing system, has been located in silico. In specific,

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αγρίνιο, Σεφέρη 2, 30100, Tηλ.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172,
e-mail: dvagenas@cc.uoi.gr

Η ύπαρξη νιτρικών στα αποθέματα του πόσιμου νερού αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η βιολογική
απονιτροποίηση είναι η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών σε αέριο άζωτο παρουσία απονιτροποιητικών μικροοργανισμών υπό ανοξικές συνθήκες. Η υδρογονοτροφική απονιτροποίηση είναι μία πολλά υποσχόμενη βιολογική μέθοδος
απομάκρυνσης νιτρικών, η οποία εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό κόστος και δεν επιβαρύνει το επεξεργασμένο νερό με παραπροϊόντα. Η υδρογονοτροφική απονιτροποίηση πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων αυτότροφων
μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν δότη ηλεκτρονίων το
υδρογόνο και ως τελικό δέκτη τα νιτρικά για αναπνοή υπό ανοξικές συνθήκες.
Η χρήση κατάλληλων απονιτροποιητικών μικροοργανισμών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας νερού. Επίσης, η
χρήση κατάλληλου πληρωτικού υλικού και κατάλληλης λειτουργίας των συστημάτων αυτών επιτρέπει την επίτευξη μεγάλων ρυθμών απομάκρυνσης ρύπων.
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Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της υδρογονοτροφικής απονιτροποίησης πόσιμου νερού σε αντιδραστήρες αιωρούμενης ανάπτυξης και
σταθερής κλίνης. Για τον εμβολιασμό των αντιδραστήρων χρησιμοποιήθηκε
μικτή υδρογονοτροφική καλλιέργεια, που προήλθε από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του δήμου Αγρινίου.
41
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Πραγματοποιήθηκαν σειρές πειραμάτων για τη διεξοδική μελέτη της συμπεριφοράς μικτής υδρογονοτροφικής καλλιέργειας και την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της απονιτροποίησης μεμονωμένων υδρογονοτροφικών βακτηρίων σε
αντιδραστήρες διαλείποντος έργου αιωρούμενης ανάπτυξης. Επίσης, διεξήχθησαν
πειράματα με μικτή καλλιέργεια σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης, σε διάφορες
λειτουργικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μεγέθους πληρωτικού υλικού και του πιο αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας με γνώμονα τη μέγιστη απόδοση και την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων. Τέλος, αναπτύχθηκαν
μαθηματικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία της απονιτροποίησης σε
αντιδραστήρες αιωρούμενης ανάπτυξης και σταθερής κλίνης, υπό συνεχή και διαλείπουσα λειτουργία και για ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων νιτρικού αζώτου.
Η μελέτη της συμπεριφοράς απονιτροποιητικών πληθυσμών σε διάφορες λειτουργικές συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός στο σχεδιασμό και
την αξιολόγηση συνθηκών, με σκοπό τη μέγιστη απόδοση των συστημάτων
υδρογονοτροφικής απονιτροποίησης.
Λέξεις κλειδιά: υδρογονοτροφική απονιτροποίηση, μαθηματικά μοντέλα, απονιτροποιητικά βακτήρια

Hydrogenotrophic Denitrification of drinking water

The presence of nitrates in potable water reserves constitutes one of the most
important problems in Greece as well as internationally. Biological denitrification is the biochemical conversion of nitrates to nitrogen gas due to the
presence of denitrifying bacteria under anoxic conditions. Hydrogenotrophic
denitrification is a promising biological method of nitrate removal, which ensures high removal rates, low cost and does not overload treated water with
its derivatives. Hydrogenotrophic denitrification can be achieved by facultative
autotrophic bacteria, which use hydrogen as an electron donor and nitrates as
terminal electron acceptors for respiration under anoxic conditions.
The use of suitable denitrifying microorganisms constitutes an important advantage in the planning of water treatment systems. Additionally, the use of
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The aim of this study was to investigate the hydrogenotrophic denitrification of
potable water in suspended growth and packed-bed reactors. Reactors were inoculated with a mixed culture of denitrifying bacteria, which was enriched from
sludge taken from the wastewater treatment plant of the city of Agrinio, Greece.
A series of experiments was performed to extensively study the behaviour of a
mixed hydrogenotrophic culture and to further understand the mechanisms of
hydrogenotrophic denitrification in pure cultures of hydrogenotrophic bacteria within suspended growth batch reactors. Experiments were also carried out
in packed-bed reactors with a mixed culture, under various operating conditions, to determine the optimum size of the support media and the most effective operating conditions with maximum performance and the least operating
problems. Finally, mathematical models were developed to describe the process of hydrogenotrophic denitrification in suspended growth and packed-bed
reactors, under batch and continuous operating mode and a wide range of nitrate nitrogen concentrations.
The study of the behaviour of denitrifying populations in various operating
conditions can be used as guide in planning and assessment of operating conditions, in order to achieve the highest performance of hydrogenotrophic denitrification systems.
Keywords: hydrogenotrophic denitrification, modelling, denitrifying bacteria

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
I.A. Βασιλειάδου, Ε. Δέρμου, Κ.Α. Καρανάσιος, Χ.Ν. Οικονόμου,
Α.Γ. Τεκερλεκοπούλου, Γ. Τζιώτζιος & Δ.Β. Βαγενάς
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suitable support media and appropriate operating conditions can lead to high
removal rates of pollutants by these systems.

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αγρίνιο, Σεφέρη 2, 30100, Tel.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172,
e-mail: dvagenas@cc.uoi.gr

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει σημαντική στροφή προς τα βιολογικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού, καθώς υπερέχουν
έναντι των φυσικοχημικών. Οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, είναι φιλικές
προς το περιβάλλον και εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις με χαμηλό κόστος.
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Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστημάτων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το
2002. Βασικό στόχο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστημάτων αποτελεί η μελέτη μηχανισμών και η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη βέλτιστη χρήση
ετερογενών βιολογικών συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών
αποβλήτων.
Για την απομάκρυνση των ρύπων εφαρμόζεται η αρχή της προσκολλημένης
ανάπτυξης μικροοργανισμών με τη χρήση αντιδραστήρων σταθερής κλίνης.
Οι αντιδραστήρες (εργαστηριακής και βιομηχανικής κλίμακας) πληρώνονται
με πληρωτικά υλικά, όπως χαλίκια ή πλαστικά μέσα, πάνω στα οποία προσκολλώνται οι μικροοργανισμοί, παρέχοντας έτσι την ικανότητα χειρισμού υψηλών
υδραυλικών και οργανικών φορτίσεων.
Τα συστήματα επεξεργασίας εμβολιάζονται με πληθυσμούς μικροοργανισμών
που προέρχονται είτε από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είτε από
ρυπασμένες περιοχές. Με διαδικασίες φυσικής επιλογής, αναπτύσσονται πληθυσμοί ικανοί να επιβιώνουν σε μη αποστειρωμένες συνθήκες.

Νέο επιστημονικό πεδίο του Εργαστηρίου αποτελεί η μελέτη παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων, όπως το βιοντίζελ, που προέρχεται από φυτικά έλαια και
ζωικά λίπη. Έως τώρα έχει πραγματοποιηθεί παραγωγή ελαίου από γλυκό σόργο, με τη χρήση του ελαιογόνου μύκητα Mortierella isabellina, με ζύμωση ημιστερεάς κατάστασης.
Για όλες τις εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν πειράματα κινητικής και αναπτύχθηκαν τα αντίστοιχα μαθηματικά μοντέλα για το σχεδιασμό και την πρόβλεψη
της λειτουργίας των διεργασιών.
Λέξεις κλειδιά: υγρά απόβλητα, πόσιμο νερό, συστήματα προσκολλημένης ανάπτυξης

44

I.A. Vasiliadou, Ε. Dermou, Κ.Α. Karanasios,
Ch.Ν. Economou, Α.G. Tekerlekopoulou,
G. Tziotzios & D.V. Vayenas
Department of Environmental and Natural Resources Management,
University of Ioannina, G. Seferi 2, GR-30100 Agrinio, Greece
Tel.: +30-26410-74117, Fax: +30-26410-74172, e-mail: dvagenas@cc.uoi.gr

Recent decades have seen an important turn in the treatment of wastewater
and potable water from the use of physicochemical systems to the use of biological systems. Biological treatment methods are environmentally friendly
and ensure high removal rates of pollutants and low operating costs.
This paper presents the research activities of the Environmental Systems Laboratory, University of Ioannina, Greece. The basic research objective of the Laboratory is the study of mechanisms and the development of technologies for
the optimum use of attached growth biological systems in the treatment of
potable and waste waters.
The principle of attached growth of microorganisms is applied in fixed-bed reactors. The reactors (bench and industrial scale) are packed with support media, gravel or plastic, on which microorganisms can attach, thus providing the
capability of handling very high hydraulic and organic loadings.
The systems are inoculated with populations of microorganisms that are enriched from sludge taken from wastewater treatment plants or polluted areas.
With natural selection processes, populations that are capable to use the specific pollutants are developed.
The laboratory studies the biological removal of ammonia, nitrates, iron and
manganese from potable water. These pollutants are the most common pollutants of surface and ground waters in Greece. Regarding wastewater treatment,
the Laboratory studies the biological treatment of olive mill wastewater and
industrial waste that contains high concentrations of chromium and phenols.
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Όσον αφορά το πόσιμο νερό μελετήθηκε η βιολογική απομάκρυνση αμμωνίας,
νιτρικών, σιδήρου και μαγγανίου σε αντιδραστήρες. Οι ρύποι αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο διαδεδομένους ρύπους των υπογείων και επιφανειακών
νερών της Ελληνικής επικράτειας. Σχετικά με την επεξεργασία υγρών αποβλήτων μελετήθηκε η βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων και βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμικών και
φαινόλης.

WATER AND WASTEWATER BIOLOGICAL TREATMENT

A new research field of Laboratory is the study of alternative fuel production,
such as biodiesel, which can be produced from the biotechnological production of oil from sweet sorghum, in semi-solid state fermentation using the
oleaginous fungus Mortierella isabellina.
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In all the above research applications, kinetic experiments are conducted and
mathematical models developed in order to design and predict optimum processes operation.
Keywords: wastewater, drinking water, attached growth systems

Φυλογενετική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα16S rRNA γονίδια δείχνει
ότι τα στελέχη αυτά ανήκουν στα είδη του γένους Azospirillum (Azospirillum
brasilense, A. orysae, A. lipoferum) ενώ διαπιστώθηκε ότι 4 από αυτά έχουν υψηλή ομολογία με το είδος Pseudomonas stutzeri.
Λέξεις κλειδιά: αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, Azospirillum, φυλογενετική ανάλυση,
Pseudomonas stutzeri
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Type(a): Απομoνωση και χαρακτηρισμoς αζωτοδεσμευτικων
βακτηριων απο τη ριζοσφαιρα σιτηρων
Βενιεράκη Α.1, Κεφαλογιάννη Η.2, Περγάλης
1
Π. , Χατζηπαυλίδης Ι.2, Δήμου Μ.1 και Π. Κατινάκης1*
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,
2
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά οδός 75, Βοτανικός , Αθήνα
1

Τα στελέχη αξιολογήθηκαν ως προς την απόδοση της αζωτοδέσμευσης με τη
μέθοδο αναγωγής του ακετυλενίου καθώς και την ενίσχυση του γονιδίου nifH
που κωδικοποιεί για την αναγωγάση της νιτρογενάσης. Τα στελέχη αυτά ταυτοποιούνται βάση της αλλούχισης του 16S rRNA γονιδίου. Περεταίρω, μελετάται
η παρουσία του γονίδιο της ινδολο-3-πυρουβικής δικαρβοξυλάσης (ipdC), που
κωδικοποιεί για ένα ενζυμο κλειδί που συμμετέχει στο μονοπάτι του ινδολο-3πυρουβικού οξέος στη βιοσύνθεση του ινδολο-3-οξικού οξέος (αυξίνη ΙΑΑ) στα
στελέχη του γένους Azospirillum.

Venieraki A.1, Kefalogianni I.2, Pergalis P.1,
Chatzipavlidis I.2, Dimou M.1 and P. Katinakis1*
1
Laboratory of Molecular Biology, 2Laboratory of General and Agricultural Microbiology
Dept. of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens

Rhizobacteria of the genus Azospirillum colonize the rhizosphere of agronomically important crop plants in various growth conditions and climates. They are
known as plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) due to their capacity
to improve plant growth and/or plant health.
We isolated and identified nitrogen fixing strains of diazotrophs, among the
natural bacterial population associated with rhizospere soil, roots, and root
inner tissues of various cultivated cereals (winter and spring wheat, oat and
barley), collected from five cereal growing regions of Greece. A total of 58 diazotrophic strains were isolated. Based on morphological, biochemical and Biolog, the isolated strains were identified as Azospirillum brasilense, A. lipoferum,
Azospirillum sp., and Herbaspirillum sp.
The ability of the isolates to fix dinitrogen was evaluated by the acetylene reduction assay and the amplification of nitrogenase reductase (nifH) gene. These
strains are currently classified using 16S rRNA gene sequencing. The presence
of the indole-3-pyruvate decarboxylase gene (ipdC), coding for a key enzyme
of the indole-3-pyruvic acid pathway of indole-3-acetic acid (IAA) biosynthesis in Azospirillum species is also examined. Phylogenetic analysis of the 16s
rRNA gene indicated that 15 of these diazotrophic strains belong to the genus
Azospirillum (Azospirillum brasilense, A. orysae, A. lipoferum) and 4 were closely
related to Pseudomonas stutzeri.
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Ριζοβακτήρια του γένους Azospirillum αποικίζουν τη ριζόσφαιρα σημαντικών
για τη γεωργία καλλιεργειών προερχόμενα από ποικιλία συνθηκών ανάπτυξης
και κλιματολογικών συνθηκών. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται σιτηρά χωρίς να
έχει ερευνηθεί η παρουσία των Azospirillum στις ρίζες τους. Για το λόγο αυτό,
έγινε προσπάθεια καταγραφής της παρουσίας και διάδοσής τους στο έδαφος,
την επιφάνεια και το εσωτερικό των ριζών, διαφορετικών φυτών-ξενιστών
(σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη) και από διαφορετικές περιοχές
της χώρας. Απομονώθηκαν 58 στελέχη αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων. Μετά
την εκτίμηση της απόδοσης της αζωτοδέσμευσης, χρησιμοποιώντας αέριο
χρωματογράφο, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των
στελεχών βασιζόμενη σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, βιοχημικές δοκιμές και
ανάλυση BIOLOG. Τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως A. brasilense, A. lipoferum,
Azospirillum sp. και Herbaspirillum sp.

Type(a):Isolation and characterization
of diazotrophs from wheat rhizosphere.

Key words: diazotrophs, Azospirillum, Phylogenetic analysis, Pseudomonas stutzeri
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WHEN LISTERIA MET FETA CHEESE AND OTHER STORIES FROM THE
EVERYDAY DIET
Fragiskos Gaitis
ΕΤΑΤ SA., 47 Ethnikis Antistaseos Ave., 172 37, Dafni-Athens, f.gaitis@etat.gr

Food besides being essential for survivor, it is also one of the great pleasures of
life. Unfortunately, it is also the cause for most of the diseases. The marketing
teams of food industries put pressure for new products, with extended shelf life,
easy use, quick preparation etc., in order to get a higher share of the market and
consequently more profit. The complexity of new products and the changes in
industrial production, as well as the in house preparation, have created a whole
new environment for microorganisms. Internal (e.g. aw, pH, nutrients) and exter48

Συμμετοχη φωσφοϊνοσιτιδιων στις λειτουργιες
του πρωτοζωου Tetrahymena
Ντία Γαλανοπούλου
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας
Ζωγράφου, 15771 Αθήνα, e- mail: galanopoulou@chem.uoa.gr

Οργανισμός-μοντέλο: Tetrahymena thermophila.
Χρησιμοποιούνται, εκτός από την T. thermophila αγρίου τύπου, και μεταλλαγμένα στελέχη που α) δεν σχηματίζουν φαγοσώματα (T. thermophila Α2), β) δεν
εκκρίνουν λυσοσωμικά ένζυμα (T. thermophila MS-1) και γ) δεν σχηματίζουν και
δεν εκκρίνουν βλεννοκύστεις (T. thermophila SB281).
Η αλληλούχιση του γονιδιώματος της Tetrahymena έχει ολοκληρωθεί [Eisen et al.
(2006) Macronuclear genome sequence of the ciliate Tetrahymena thermophila,
a model eukaryote, PLoS Biology 4, 1620-1642]
Αντικείμενο έρευνας
Μελέτη της ρύθμισης λειτουργιών του οργανισμού από φωσφοϊνοσιτίδια: Φαγοκύτωση, έκκριση λυσοσωμικών ενζύμων, χημειοτακτισμός. Συμμετοχή των
φωσφοϊνοσιτιδίων στην αναγέννηση των βλεφαρίδων του οργανισμού
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Το φαγητό, εκτός από απαραίτητο για την επιβίωση αποτελεί και ένα μέσο διασκέδασης και ευχαρίστησης. Δυστυχώς, αποτελεί και το αίτιο μεγάλου, αν όχι του
μεγαλύτερου, αριθμού ασθενειών. Τα τμήματα marketing των βιομηχανιών τροφίμων, ασκούν πιέσεις για νέα προϊόντα, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, ταχύτητα προετοιμασίας κλπ., προκειμένου να αυξήσουν το
μερίδιο αγοράς και φυσικά τα κέρδη. Η συνθετότητα των νέων προϊόντων αλλά
και οι αλλαγές στον τρόπο βιομηχανικής παραγωγής και προετοιμασίας στο σπίτι,
δημιουργούν νέα δεδομένα ως προς το μικροπεριβάλλον των μικροοργανισμών.
Ενδογενείς (π.χ. αw, pH, θρεπτικά συστατικά) και εξωγενείς (π.χ. θερμοκρασία) παράγοντες είναι κατά κάποιο τρόπο δεδομένοι στα απλά προϊόντα διατροφής και
συνεπώς από τις τιμές τους και τα αντίστοιχα δεδομένα από τη φυσιολογία των
μικροοργανισμών, μπορούμε να προβλέψουμε τους μικροβιολογικούς κινδύνους
και την πιθανή έκτασή τους. Στα σύνθετα όμως προϊόντα, έρχονται σε επαφή επιμέρους συστατικά με διαφορετικό μικροβιακό φορτίο και διαφορετικές τιμές ενδογενών παραγόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα περιβάλλοντα στα
συνδετικά τους όρια (σημεία επαφής) με απρόβλεπτες συνέπειες σε ζωντανούς
οργανισμούς όπως οι μικροοργανισμοί. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των καταστάσεων που δημιουργούν οι νέες τάσεις στην παραγωγή τροφίμων, αποτελεί
μια μεγάλη πρόκληση για ένα σύγχρονο μικροβιολόγο τροφίμων.

nal (e.g temperature) parameters, which in some ways are standard for simple
products, in combination with respective data from the growth physiology of
microorganisms, allows us to predict the extent of possible microbial dangers. In
complex foods (e.g sandwich) various ingredients with different microbial load
and values for internal parameters, contact each other, this way creating new environments in their contact conjunctions, with unpredictable consequences for
living organisms such as microorganisms. Understanding and confronting these
situations, produced by the new trends in food production and consumption, is
a great challenge for contemporary food microbiologists.

Μεθοδολογία: Επισήμανση με [3Η]ινοσιτόλη και μελέτη των φωσφοϊνοσιτιδίων
με TLC και HPLC και των υδατοδιαλυτών φωσφορικών ινοσιτολών με χρωματογραφία ανιονανταλλαγής. Μελέτη της έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού
των φωσφοϊνοσιτιδίων (φωσφολιπάσης C, κινασών). Μελέτη δραστικότητας
φωσφολιπάσης C. Υποκυτταρικός εντοπισμός φωσφοϊνοσιτιδίων με χρήση συζευγμάτων GFP-πρωτεϊνικών υποτομέων που αναγνωρίζουν φωσφοϊνοσιτίδια
Λέξεις-κλειδιά: Tetrahymena, φωσφοϊνοσιτίδια, κυκλοφορία μεμβρανών
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Regulation of Tetrahymena functions by phosphoinositides
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Organism
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The ciliate Tetrahymena thermophila: T. thermophila CU481.1 (wild type), T. thermophila A2 (phagocytosis mutant), T. thermophila MS-1 (enzyme secretion mutant), T. thermophila 281 (mucocyst secretion mutant).
Tetrahymena Genome Sequencing Program has been completed [Eisen et al.
(2006) Macronuclear genome sequence of the ciliate Tetrahymena thermophila,
a model eukaryote, PLoS Biology 4, 1620-1642]
Research: Phosphoinositide involvement in Tetrahymena functions: Pha-gocytosis, lysosomal enzyme secretion, chemotaxis. Phosphoinositide involve-ment
in cilia regeneration

Keywords: Tetrahymena, phosphoinositides, trafficking

VIBRIO HARVEYI: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Λέξεις κλειδιά:Vibrio harveyi, τσιπούρα, λαβράκι

VIBRIO HARVEYI: ISOLATION, CHARACTERIZATION
AND MOLECULAR TYPING
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Το Vibrio harveyi είναι ένα θαλάσσιο είδος Vibrio που απομονώνεται συχνά και
είναι φυσιολογικός κάτοικος του θαλασσινού νερού. Ανευρίσκεται ελεύθερο ή
συνδεδεμένο με την εντερική μικροχλωρίδα των θαλάσσιων ζώων αλλά αποτε50
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Methods: Study of phosphoinositides by [3Η]inositol labelling and TLC/HPLC
analysis and of inositol phosphates by anion exchange chromatography. Study
of gene expression of phosphoinositide phospholipase C and kinases. Study of
phospholipase C activity. Use of GFP-PH/FYVE domains for the study of phosphoinositide localization in live cells and for their dynamics during membrane
trafficking induction

λεί και ένα σοβαρό παθογόνο των θαλάσσιων ιχθύων και ασπόνδυλων, ιδιαίτερα της οικογένειας Penaeidae. Ταξονομικά συνδέεται στενά με τα βακτηρίδια
Vibrio campbellii and Vibrio alginolyticus. Αυτός ο οργανισμός, εντούτοις, είναι
εξαιρετικά δύσκολος να ταυτοποιηθεί λόγω της φαινοτυπικής του ποικιλομορφίας. Οι μηχανισμοί παθογονικότητάς του δεν έχουν κατανοηθεί καλά και ίσως
περιλαμβάνουν την ικανότητα να σχηματίζει βιοφίλμ, την απαρτία αισθητήρια
(quorum sensing), τα εξωκυτταρικά προϊόντα και την αλληλεπίδραση με βακτηριοφάγους. Το Vibrio harveyi απομονώθηκε από τον πρόνεφρο εκτρεφόμενων ασθενών λαβρακίων(Dicentrarchus labrax) και τσιπουρών (Sparus aurata)
σε αρκετές μονάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα, ύστερα από χειρισμούς καταπόνησης ή σοβαρής παρασιτικής λοίμωξης.Οι ασθενείς τσιπούρες έδειξαν
συμπτώματα ανορεξίας, ακανόνιστη κολυμβητική συμπεριφορά, σκούρο χρωματισμό δέρματος,απώλεια λεπιών, και έλκη στο δέρμα. Τα λαβράκια έδειξαν
επίσης αιμορραγίες στην επιφάνεια του σώματος, της κεφαλής και των σιαγόνων και μερικές φορές εξοφθαλμία Η επικράτηση του βακτηριδίου σχετίσθηκε
με την εποχή και στα δύο είδη ιχθύων παρατηρούμενης το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο. Το λαβράκι είναι πιό ευαίσθητο στο βακτηρίδιο. Οι θνησιμότητες
στο λαβράκι ξεπέρασαν το 50% σε μερικές περιπτώσεις. Τα απομονωμένα βακτηρίδια χαρακτηρίστηκαν φαινοτυπικά και τυποποιήθηκαν μοριακά με αλληλούχιση με την χρήση του MicroSeq 500 16S rDNA Bacterial Identification kit
(Applied Biosystems) Κάποιες βιοχημικές ιδιότητες των απομονωμένων στελεχών V. harveyi που βοηθούν στην ταυτοποίηση και την διαφοροποίησή τους
από το V. alginolyticus συζητούνται

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

Institute of Aquaculture, National Centre for Marine Research, Agios Kosmas, Helliniko
2
Veterinary School, University of Thessaly
3
Veterinary School, Aristotelian University, Thessalonica

Vibrio harveyi is a frequently isolated marine Vibrio species, natural inhabitant
of seawater. It is found as free-living or associated to the intestinal microflora
of marine animals but it is also a serious pathogen of marine fish and inverte51
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brates, particularly penaeids. Taxonomically is closely related to V. campbellii
and V. alginolyticus. This organism, however, is extremely difficult to identify
because it is phenotypic diversity. The pathogenicity mechanisms are not well
understood and maybe involve the ability to form biofilms, quorum sensing,
extracellular products and interaction with bacteriophages. Vibrio harveyi was
isolated from head kidneys of farmed diseased European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) in several fish farms located in Greece after stress handlings or severe parasite infection. Diseased sea
bream showed symptoms of anorexia, erratic swimming behaviour, darkening of the body colour, loss of scales and ulcers on skin. Sea bass showed also
haemorrhage on body surface, head and jaws, and some times exophthalmia.
The prevalence of the bacterium was related to season in both fish species occurring in summer and fall. Sea bass is more sensitive to the bacterium. Mortalities in sea bass exceeded 50% in some cases. The bacterial isolates were characterized phenotypically and then molecularly typed by sequencing using the
MicroSeq 500 16S rDNA Bacterial Identification kit (Applied Biosystems) Some
biochemical properties of our V. harveyi isolates that help the identification and
differentiation from V. alginolyticus are discussed.
Key words:Vibrio harveyi, sea bream, sea bass

Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας καθώς και σε λιβάδια, αγροοικοσυστήματα,
αστικά περιβάλλοντα κ.α.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα μελετών για την αξιολόγηση επιλεγμένων στελεχών Βασιδιομυκήτων ως προς το λιγνινολυτικό τους
δυναμικό. Μία γρήγορη και ευρέως διαδεδομένη μέθοδος είναι ο αποχρωματισμός από τους μύκητες της συνθετικής χρωστικής Poly R-478 σε στερεά θρεπτικά υποστρώματα, που θεωρείται ότι παρέχει μία αξιόπιστη ένδειξη της λιγνινολυτικής τους ικανότητας.. Από ένα σύνολο 214 στελεχών Βασιδιομυκήτων
που απομονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια και δοκιμάστηκαν με την παραπάνω μέθοδο, 61 στελέχη παρουσίασαν αξιοσημείωτη λιγνινολυτική ικανότητα και ανήκουν στα γένη Agrocybε, Bjerkanderα, Cerrena, Clitocybe, Coriolopsis,
Cystoderma, Daedalea, Fomes, Ganoderma, Gymnopilus, Hypholoma, Lentinellus,
Marasmiellus, Panellus, Phellinus, Pholiota, Pleurotus, Polyporus, Trametes και
Xerula. Είναι σημαντικό ότι ορισμένα είδη δεν έχουν απομονωθεί προηγούμενα
σε καθαρή καλλιέργεια ή/και η λιγνινολυτική τους ικανότητα καταγράφεται για
πρώτη φορά παγκοσμίως.
Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λέξεις κλειδιά : Βασιδιομύκητες, Ελλάδα, λιγνινολυτική ικανότητα.

Ζ. Γκόνου-Ζάγκου, Ε. Καψανάκη-Γκότση, Δ. Φλούδας, Α. Σεργεντάνη,
Χ. Αντύπα, Ε. Ρηγοπούλου, Γ. Μπαρδαμάσκος, Σ. Καρακίτσου
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Η αξιοποίηση των Βασιδιομυκήτων σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ είναι περιορισμένος ο αριθμός των ειδών που
έχουν μελετηθεί για την ενζυμική τους δραστικότητα. Η βιοποικιλότητα των
μυκήτων στην Ελλάδα προσφέρεται ως μια πλούσια και ανεξερεύνητη πηγή
στελεχών με αξιοποιήσιμες ιδιότητες.
Η μελέτη της βιοποικιλότητας των Βασιδιομυκήτων αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα της ομάδας Μυκητολογίας, στο Τμήμα Βιολογίας. Η έρευνα
στους μακρομύκητες πραγματοποιείται κυρίως σε δασικά οικοσυστήματα της
52

Τaxonomic study of the Basidiomycetes in Greece.Isolation of
strains and evaluation of their ligninolytic potential
Z. Gonou-Zagou, E. Kapsanaki-Gotsi, D. Floudas, A. Sergentani, C. Antypa,
E. Rigopoulou, G. Bardamaskos, S. Karakitsou
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Ecology & Systematics
Panepistimioupoli, GR-157 84, Athens
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Tαξινομικη μελετη Βασιδιομυκητων της Ελλαδας.
Απομονωση στελεχων και αξιολογηση τους ως προς τη
λιγνινολυτικη ικανοτητα

The exploitation of Basidiomycetes in biotechnological applications is particularly interesting, although the number of species known for their ligninolytic
activity is relatively limited. The biodiversity of fungi in Greece is potentially a
valuable and underexplored resource for the isolation of strains with specific
traits.
The study of the biodiversity of Basidiomycetes is one of the main objectives
for the group of Mycology, in the Biology Department. The research on the
53
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macromycetes is carried out mainly in the forest ecosystems of the Central and
Southern Greece and additionally in grasslands, agroecosystems, in urban areas, etc.
The evaluation of selected strains of Basidiomycetes for their ligninolytic potential as a result of several studies, are included in this presentation. One rapid
and widely used method is the decolorization of the synthetic dye Poly R-478
in solid media by the fungi, which is considered as a reliable indication of their
ligninolytic activity. In total, 214 strains of Basidiomycetes have been isolated
in pure culture and have been tested with this method. It was found that 61
strains have exhibited a remarkable ligninolytic activity and they are representing species of the genera Agrocybε, Bjerkanderα, Cerrena, Clitocybe, Coriolopsis,
Cystoderma, Daedalea, Fomes, Ganoderma, Gymnopilus, Hypholoma, Lentinellus,
Marasmiellus, Panellus, Phellinus, Pholiota, Pleurotus, Polyporus, Trametes και Xerula. It is important that some species were isolated for the first time in pure culture and/or their ligninolytic activity is reported for the first time worldwide.
All the strains have been deposited in the ATHUM Culture Collection of Fungi
in the University of Athens.

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

Key words : Basidiomycetes, Greece, ligninolytic potential.

Χ. Γουρνάς, Σ. Αμίλλης, Α. Βλαντή & Γ. Διαλλινάς

54

POSTER Type (b) Substrate- and ammonium-induced
endocytosis down-regulate the UapA purine
transporter through ubiquitination
C. Gournas, S. Amillis, A. Vlanti and G. Diallinas
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Η πρωτεΐνη UapA αποτελεί έναν λεπτομερώς χαρακτηρισμένο μεταφορέα ουρικού οξέος-ξανθίνης στον Aspergillus nidulans. Η de novo σύνθεση της πρωτεΐνης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκβλάστησης και παραμένει, απουσία πουρινών, σε βασικά επίπεδα έκφρασης κατά τη διάρκεια της αύξησης. Οι
πουρίνες μέσω της οξείδωσής τους σε ουρικό οξύ επάγουν την μεταγραφική
έκφραση του uapA, σε αντίθεση με τα αμμωνιακά ιόντα ή τη γλουταμίνη, τα
οποία την καταστέλλουν πλήρως. Από προηγούμενες μελέτες έχει αποδειχτεί
ότι η παρουσία αμμωνιακών ιόντων οδηγεί εκτός από τη μεταγραφική αναστολή και σε ενδοκύτωση του UapA και τελικώς σε αποδόμηση στα χυμοτόπια.
Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα που υποστηρίζουν

UapA is a well-studied uric acid-xanthine permease in Aspergillus nidulans. De
novo synthesis of UapA takes place during germination and, in the absence
of purines, remains at basal levels during vegetative growth. Purines, through
their oxidation to uric acid, induce uapA transcription, while ammonium or
glutamine totally represses UapA synthesis. We have shown previously that
ammonium leads to UapA endocytosis and vacuolar degradation. In this work
we show that UapA endocytosis is enhanced in the presence of physiological
substrates. We obtained evidence that both ammonium- and substrate-induced inactivation of UapA depend on a fully functional HulA ubiquitin ligase,
the presence of Lys572 in the C-tail of UapA, and de novo protein synthesis.
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POSTER Type (b) Ρυθμιση της ενδοκυτωσης του μεταφορεα
πουρινων UapA μεσω ουβικουιτινιωσης σε αποκριση παρουσια
υποστρωματων και αμμωνιακων ιοντων
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Substrate concentrations close to the Km are sufficient to promote endocytosis.
Substrate-induced inactivation is also promoted, by several non-metabolizable
purine analogues transported by UapA, but not by purine-related solutes not
recognised by UapA. Increased uric acid cellular pools do not constitute a signal for the transporter down regulation and the substrate-induced endocytosis
is also independent of the transcriptional circuits underlying purine transport
and catabolism. UapA mutants with altered specificity or kinetic profile showed
that endocytosis is transport activity-dependent, highlighted by the fact that
inactive molecules are ‘resistant’ to substrate-induced internalization, but not
to ammonium induced endocytosis. Finally, in the simultaneous presence of a
functional UapA copy, non-functional UapA molecules can also be substrateinactivated in trans, suggesting that UapA molecules might oligomerize. Our
results seem to present an apparent paradox as uric acid induces the de novo
synthesis of UapA but at the same time accelerates its turn over. A fine balance
of the two processes seems to regulate cellular levels of uric acid, a metabolite
that can affect fungal life through its double role as a pro- or an anti-oxidant
molecule.

Αποκριση βενθικων βιοκοικωνιων βαθιας θαλασσας
σε τεχνητη ιζηματαποθεση σε δυο διαφορετικες τοποθεσιες

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

Deep-sea benthic community response to a simulated
sedimentation event in two contrasting sites
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Φυτοπλαγκτό, περιττώματα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών καθώς και άλλες
μορφές οργανικού υλικού, που συνολικά συστήνουν τα φυτοκατάλοιπα, βυθίζονται στη βαθιά θάλασσα αποτελώντας τροφή για πολλούς βενθικούς οργανισμούς. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατάληξη των φυτοκατάλοιπων
αυτών σε βαθιά υπο-αρκτικά και εύκρατα ιζήματα στο στενό μεταξύ των νησιών Faroe και Shetland (FSC) και στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω πειραμάτων
παρακολούθησης σεσημασμένου με 13C οργανικού υλικού. Το FSC θεωρείται
ένα μεσοτροφικό περιβάλλον με θερμοκρασία πυθμένα που δεν ξεπερνάει
τους 0 οC , ενώ η Ανατολική Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ολιγοτροφική με θερμοκρασία πυθμένα να προσεγγίζει τους 13 oC. Τα συγκεκριμένα πειράματα θα
προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς πα-

Phytoplankton, faecal pellets and other organic material, collectively known
as phytodetritus, slowly sink into the deep sea and serve as food for a range of
organisms. The fate of phytodetritus in deep sea sub-arctic and temperate sediments was investigated in the Faroe-Shetland Channel (FSC) and Eastern Mediterranean (E.Med) by means of 13C pulse-chase experiments. The Faroe–Shetland Channel is considered mesotrophic with bottom water temperature at 0oC
or below, while Eastern Medterranean is extremely oligotrophic with bottom
water temperature reaching 13 oC. This study will provide further insight on the
environmental parameters that drive biologically mediated carbon cycling and
will enhance our knowledge on short-term carbon remineralization processes
in sub-arctic and temperate sediments.

1
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Η τεχνητή ιζηματαπόθεση πραγματοποιήθηκε προσθέτοντας σεσημασμένα με
13
C διάτομα σε πυρήνες ιζήματος, οι οποίοι είχαν συλλεχθεί από βάθος 1000
μέτρων στο FSC και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθετοι πυρήνες χωρίς προσθήκη σεσημασμένου υλικού χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση. Οι πυρήνες
επωάσθηκαν σε θερμοκρασία πυθμένα για 6 ημέρες. Η απόκριση της βενθικής κοινωνίας στην απόθεση του φυτοπλαγκτού χαρακτηρίστηκε μέσω της
αναπνοής (συγκέντρωση 13CO2 και κατανάλωση οξυγόνου), της κατανάλωσης
σεσημασμένου υλικού από τη βενθική μακροπανίδα και ενσωμάτωσης 13C σε
βακτηριακό ιστό. Η βακτηριακή απορρόφηση μετρήθηκε έμμεσα από την ενσωμάτωση του 13C σε βακτηριακά φωσφολιπίδια (PLFAs).

1
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ράγοντες που καθοδηγούν τον βιολογικά σχετιζόμενο κύκλο του άνθρακα και
θα επεκτείνουν τη γνώση μας πάνω στη βραχυπρόθεσμη ανοργανοποίηση του
άνθρακα σε υπο-αρκτικά και εύκρατα ιζήματα.

57

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

A phytodetritus sedimentation event was simulated by adding 13C-labelled diatoms to replicate sediment cores retrieved from 1000 m in the FSC and E.Med.
Additional cores without the addition of diatoms were maintained as controls.
All cores were incubated at ambient temperature for 6 days. The response of
the benthic community to the diatom addition was analysed in terms of respiration (accumulation of 13CO2 in the overlying water and oxygen consumption),
uptake of the 13C-label into benthic fauna and incorporation of 13C into bacterial tissue. Bacterial uptake was calculated indirectly by measuring the incorporation of 13C into bacterial phospholpids (PLFAs).
Keywords: Deep-sea sediments; Community responses, Incubation experiments,
Biogeochemical cycles

ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Phanerohaete chrysosporium
ΚΑΙ Pleurotus ostreatus ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
Αθηνά Γκουντοπούλου, Αντώνιος Κριμιτζάς, Μιλτιάδης Α. Τύπας
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MOLECULAR STUDY OF Phanerohaete chrysosporium AND
Pleurotus ostreatus ISOLATES FOR THE BIODEGRADATION OF LIQUID
WASTES OF OIL-MILLS
Athina Goudopoulou, Antonios Krimitzas, Milton A. Typas
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panemistiopolis, Athens 15701, Greece, e-mail: matypas@biol.uoa.gr

The decomposition of liquid wastes of the oil-mills (OMW) is a major environmental problem for olive-oil-producing countries as they contain toxic phenolic residues and high amounts of cellulosic and lignocellulosic material. Whiterot fungi are good decomposers of such materials in nature and for that reason
strains of Phanerochaete chrysosporium and Pleurotus ostreatus were evaluated in this study for their efficiency in detoxifying and degrading OMW. Five
isolates of the above species, with increased detoxification capabilities, were
used throughout and their genetic identity was confirmed via the analysis of
nucleotide sequences from six genes (namely ITS1-5.8S-ITS2, 28S, IGS, benA,
rpb2 and rns). Their growth on various concentrations of OMW, as well as on
chemically defined media, their decolorizing properties and enzyme activities
were recorded for a period of 3-4 weeks, with measurements every second day.
Furthermore, the genes coding for laccases (poxa1b, pox2, poxa3, sspoxa3a, sspoxa3b) manganese peroxidases (mnp1,2,3,4) for P. ostreatus, and lignin peroxidases (lipA,B,C,D,E,F,G,H,J,I) for P. chrysosporium, were obtained from cDNA libraries of each fungus created for this reason. Some of these genes were cloned
onto suitable vectors and were used to genetically modify by transformation
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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για το περιβάλλον στις χώρες όπου
παράγεται ελαιόλαδο είναι η αποικοδόμηση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ) καθώς περιέχουν τοξικά φαινολικά κατάλοιπα και σημαντικές ποσότητες κυτταρίνης και λιγνινοκυτταρίνης. Επειδή η αποδόμηση αυτών των μορίων γίνεται στη φύση από μύκητες λευκής σήψης, οι έρευνες εστιάστηκαν σε
στελέχη των ειδών Pleurotus ostreatus και Phanerochaete chrysosporium, καθώς
οι μεν παράγουν λακκάσες και υπεροξειδάσες του μαγγανίου και οι δε υπεροξειδάσες του μαγγανίου και λιγνινο-υπεροξειδάσες. Πέντε στελέχη των ειδών
αυτών επιλέχθηκαν λόγω της αυξημένης ικανότητας τους να αποικοδομούν
τα υγρά απόβλητα ελαιουργείου, για περαιτέρω μελέτη. Αφού επιβεβαιώθηκε
η ταυτότητά τους και η ταξινομική τους θέση με ανάλυση των αλληλουχιών
έξι γονιδίων (ITS1-5.8S-ΙΤS2, 28S, IGS, benA, rpb2 και rns) ακολούθησε η μελέτη
της ανάπτυξης των μυκητιακών στελεχών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ΥΑΕ
καθώς και χημικά καθορισμένα θρεπτικά μέσα και πραγματοποιήθηκαν ενζυμικοί προσδιορισμοί. Παράλληλα, έγινε η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός
γονιδίων του συστήματος αποτοξικοποίησης των ειδών αυτών, με έμφαση στα
γονίδια των λακκασών (poxa1b, pox2, poxa3, sspoxa3a, sspoxa3b) υπεροξειδασών μαγγανίου (mnp1,2,3,4) για P. ostreatus) και υπεροξειδασών της λιγνίνης

(lipA,B,C,D,E,F,G,H,J,I) για P. chrysosporium, τα οποία γονίδια ανακτήθηκαν από
αντίστοιχες τράπεζες cDNA που κατασκευάστηκαν γι αυτό το λόγο. Ορισμένα
από τα γονίδια αυτά (pox2 και lipAB, lipC) κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλους φορείς και χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό και γενετική τροποποίηση
των μυκήτων που δεν τα φέρουν, ενώ άλλα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αδρανοποιημένων στελεχών με την τεχνολογία φουρκέτας (συνεργασία με Εργαστήριο καθ. Ν.Πανόπουλου). Τέλος, εξειδικευμένοι νέοι εκκινητές
εμπλουτισμού βοήθησαν στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση του γονιδιακού προϊόντος λακκασών και υπεροξειδασών μαγγανίου εντός κατσίγαρου,
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες (qRT-PCR; Q-PCR).
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fungi that do not naturally contain such genes (complementation) and others
were used to construct deficient mutants with the use of hairpin technology
(collaboration with N.Panopoulos group). Finally, appropriate primers for the
evaluation of laccases and manganese peroxidases transcription profiles/expression levels were designed and used (RT-PCR; Q-PCR) in chemically defined
and OMW media grown for 3 weeks. High inducible levels of pox2, poxa3 and
mnp2 expression were recorded in OMW.

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

Key words: oil-mill wastes ; laccases ; manganese peroxidases ; lignin peroxidases ; gene
expression levels examined by RT-PCR; Q-PCR

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

αναπτυξη ηπιασ βιοτεχνολογικησ μεθοδου
αποκαταστασησ λιθινων μνημειων
Μάρκος Ι. Δασκαλάκης1, Φώτης Ρήγας1, Αντώνης Μαγουλάς2,
Γεώργιος Κωτούλας2, Ιωάννης Κατσίκης3, Αστέριος Μπακόλας1,
Αριστομένης Π. Καραγεώργης4, Αγλαΐα Αντωνίου2, Κατερίνα Σκαράκη2
2

1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,
Ηράκλειο, Κρήτη. 3 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα
4
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος.

Βακτήρια απομονώθηκαν από περιβαλλοντικά υποστρώματα ανθρακικού ασβεστίου και καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο, όπου ελέγχθηκε η δυνατότητά
τους να προκαλούν την καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου. Το 16S ριβοσωμικό DNA αλληλουχήθηκε για το σύνολο σχεδόν των απομονωθέντων μικροοργανισμών, αναπτύσσοντας παράλληλα μια ασφαλή μέθοδο για τη γενετική
ταυτοποίηση μικροοργανισμών οι οποίοι είναι απομονώσιμοι από ανθρακικά
υποστρώματα. Κατόπιν διερευνήθηκε η μορφή του ανθρακικού ασβεστίου που
καταβυθίζουν σε στερεές και υγρές καλλιέργειες, σε συγκεκριμένο θρεπτικό το
οποίο αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας. Οι υγρές καλλιέργειες περιελάμβαναν
ανάπτυξη πάνω σε δοκίμια μαρμάρου Διονύσου σε μια προσπάθεια να εξακρι-
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Development of a biotechnological method for the
restoration of stone monuments
Markos I. Daskalakis1, Fotis Rigas1, Antonis Magoulas2,
Georgios Kotoulas2, Ioannis Katsikis3, Asterios Bakolas1,
Aristomenis P. Karageorgis4, Aglaia Antoniou2, Katerina Skaraki2
1
2

School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece
Institute of Marine Biology and Genetics, Hellenic Centre for Marine Research, Heraklion,
Crete, Greece 3 Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Greece
4
Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine Research, Anavissos, Greece
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Η ικανότητα της πλειονότητας των βακτηρίων να προκαλούν την καταβύθιση
ανθρακικού ασβεστίου, όταν αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο μικροπεριβάλλον τους, αποτελεί γενικό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη
ερευνητική προπάθεια, στοχεύει στην εκμετάλλευση αυτής της δυνατότητας
για την ανάπτυξη ήπιας τεχνολογίας (soft technology) αποκατάστασης διαβρωμένων λίθινων μνημείων.

Τέλος, επιλεγμένα στελέχη δοκιμάστηκαν σε μεγαλύτερες επιφάνειες μαρμάρου σε συνθήκες που πλησίαζαν τις περιβαλλοντικές με μόνη διαφορά τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Στις τελικές δοκιμές παρατηρήθηκε η απόθεση ανθρακικού ασβεστίου από τα εφαρμοζόμενα βακτήρια, παρόμοια των
πειραμάτων σε υγρές καλλιέργειες.

Bacterial ability to promote calcium carbonate precipitation is regarded as a
general phenomenon. Therefore, this research aims in developing a soft technology by implementing calcium carbonate bio-precipitation for restoration of
stone monuments.
Bacteria were isolated from calcium carbonate substrates and cultivated in specified growth media in order to verify their capability to promote calcium carbon61
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ate precipitation. 16S rDNA was sequenced for almost all isolates, developing at
the same time a solid method for genetic characterization of cultivatable bacteria from calcium carbonate substrates. The shape of calcium carbonate that
precipitated during bacterial growth was investigated in solid and liquid media
that were developed in our laboratory. Additionally, Diosysos marble speciments
were submerged in liquid cultures in an attempt to establish those conditions
appropriate for bacteria, to deposit a new calcium carbonate layer on marble’s
surface. Marble speciments were analysed with scanning electron microscopy.
Calcium carbonate precipitates were further analysed using FT-IR spectroscopy
and X-ray diffraction spectroscopy. Additionally, acetate concentration in liquid
cultures was analysed by ionic chromatography because it is one of the main
constituents of our growth medium that enhances bacterial growth.
Some of our isolates could establish a novel calcium carbonate layer on marble
speciments consisted mainly of calcified bacteria and other morphologies attributed to bacterial proliferation.
Finally, selected isolates were implemented in larger marble surfaces under
conditions almost similar to environmental. The only factor controlled was
temperature. Under such conditions we succeeded to detect calcium carbonate bio-precipitation similar to that observed in the afore-mentioned experiments in liquid cultures.

Βιοποικιλοτητα Βασιδιομυκητων
του ορεινου συγκροτηματος των Αγραφων (Ν. Πινδος)
Δεληβοριάς Π., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Καψανάκη-Γκότση Ε.

Λέξεις κλειδιά : Βασιδιομύκητες, βιοποικιλότητα, Άγραφα.

Biodiversity of Basidiomycetes
of the mountainous region of Agrapha (S. Pindos)
Delivorias P., Gonou-Zagou Z., Kapsanaki-Gotsi E.
University of Athens, Department of Biology, Section of Ecology and Systematics,
Panepistimiopolis, 157 84 Athens

This work presents part of an ongoing research on the systematics and ecology
of the macrofungi of the mountainous region of Agrapha (S. Pindos). This area
has not been previously studied in regards to its fungal diversity.
Αbout 2500 specimens have been collected, since October 1998, from 42 sites
in various habitats, including coniferous, deciduous and mixed forests, maquis
vegetation as well as mountainous grasslands. To date, 1046 specimens have
been determined, belonging to 41 families, 124 genera, 306 species and 12
varieties of Basidiomycetes. A significant number of these taxa are newly reported from Greece. The macrofungal diversity of the Agrapha region proves to
be exceptionally rich, including many rare and interesting species.
Key words : Basidiomycetes, biodiversity, Agrapha.

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

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος μιας έρευνας που αφορά τη συστηματική και οικολογική μελέτη των μακρομυκήτων του ορεινού συγκροτήματος των Αγράφων. Η περιοχή αυτή είναι ανεξερεύνητη από μυκητολογική
άποψη.
Η συλλογή του υλικού άρχισε τον Οκτώβριο 1998 και μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί περίπου 2500 δείγματα μακρομυκήτων, από 42 τοποθεσίες σε ποικίλους
βιοτόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται κωνοφόρα, φυλλοβόλα και μικτά
62

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

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ . ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ Mycobacterium ssp.
Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Ph.D.
Αν. Καθηγητης, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, 15771, Αθήνα

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας, καθώς προ63
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σφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υλικών και συσκευών με εφαρμογές σε
διάφορα πεδία.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση βιοαισθητήρων σε τομείς όπως η κλινική διαγνωστική βρίσκει μεγάλη εφαρμογή μια και βιοαισθητήρες με βάση την νανοτεχνολογία μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα με σημαντικότερο αυτό της ευαισθησίας της μεθόδου ανίχνευσης.

PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY. DEVELOPMENT OF A
LIPOSOMAL PLATFORM FOR DETECTION OF Mycobacterium ssp.
Costas Demetzos Ph. D
Assoc. Professor
Dept. of Pharmaceutical Technology, School of Pharmacy, University of Athens,
Panepistimiopolis Zografou 15771, Athens, Greece

Nanotechnology applications as analytical and bio-analytical tools seems to be
an attractive area in the field of diagnosis.. Liposomes are considered as the
64
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ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος Ph. D
Αν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, 15771, Αθήνα
e-mail: demetzos@pharm.uoa.gr, FAX: 0030+2107274027

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

most widely studied nanoparticles used in research and analysis. Some of the
advantages of liposomes as analytical and bio-analytical tools are their large
internal volume, extended surface area and the ability of lipids bilayers to conjugate with a wide variety of bio-recognizing elements. Due to their large internal volume, liposomes have the ability to incorporate hundreds of thousands of
signaling molecules, such as water soluble dyes, which leads to significant signal enhancement. This makes liposomes containing dye immediately detected
by visual investigation even at very low concentrations, without any further
processing. Liposomes have been used as biosensors in a number of studies for
the detection of various microorganisms like Escherichia coli, Bacillus anthracis
spore, Cryptosporidium parvum and Vibrio cholerae, by detecting either a specific protein (i.e. cholera toxin, botulinum toxin ) or a unique m RNA sequence.
In our laboratory we have designed a liposomal platform for the development
of a biosensor for the detection of Mycobacterium spp. in biological samples.
In order to tag liposomes, with the specific oligonucleotide a linker was incorporated into their lipid bilayer. The oligonucleotide was attached to the linker,
on the outer surface of liposomes, through a sulphydryl end group. This study
concerning the development of a diagnostic kit for detecting Mycobacterium
ssp is under development in our laboratory.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση νανοσωματίδιων με εγκλωβισμένα φαρμακομόρια για στοχευμένη θεραπεία, αφορά στις δραστηριότητες του
εργαστηρίου μας. Στόχος επίσης είναι η παρασκευή νανοσωματιδίων με βιομόρια επιφανείας π.χ αντισώματα, για την αναγνώριση των πασχόντων ιστών π.χ
καρκινικών κυττάρων και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων in vitro και in vivo
σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές αλλά και σε πειραματόζωα αντίστοιχα.
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Η τεχνολογία ανάπτυξης των βιοαισθητήρων με βάση την λιποσωμιακή τεχνολογία είναι μια από τις πρόσφατες κατευθύνσεις του εργαστηρίου μας μια και
τα λιποσώματα σαν αναλυτικά - διαγνωστικά εργαλεία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η ανάπτυξη και παρασκευή νανοσωματιδίων με εγκλωβισμό προϊόντων π.χ
ενυδάτωσης, αντιοξειδωτικών, αντιγήρανσης κ.α τα οποία να έχουν ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα για τοπική εφαρμογή καθώς και μελέτες αξιολόγησης
των τελικών προϊόντων περιλαμβάνονται στους στόχους του εργαστηρίου μας
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κοσμητολογίας.

ACTIVITIES ON THE FIELD OF PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY IN
THE DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

portance, since it drastically affects its pharmacokinetic properties, as well as
its pharmaceutical effectiveness and toxicity. Nanotechnology applications as
analytical and bio-analytical tools seems to be an attractive area in the field
of diagnosis. The engineering of functional systems at the molecular scale is increasing over the past decades and provide benefits concerning the diagnosis of
several diseases. The experience of our laboratory in nanotechnology has found
application on the development and evaluation of innovative cosmetic products
based on the nanotechnology science. The designed nanoparticles encapsulating active ingredients of cosmetic of dermatological interest are demonstrating
enhanced activity due to the unique ability of nanoscaled particles to penetrate
through the skin barrier. Concerning the transfer of know-how to the Pharm. Industry our laboratory has experience in ��������������������
developing generics ���������������
by�������������
preparation and
����
evaluation of nanoparticles incorporating marketed off-patent drugs.
The group is funded by Pharmaceutical Industry, University of Athens and
Greek government in order to explore the area of drug carries based on nanotechnology science.

Costas Demetzos Ph. D

The main research� ������������
orientation ���
of ����������
the group ���
of ���������������
Nanotechnology ���
is ����������
the preparation and physicochemical characterization of nanoparticles loaded with
drugs or bioactive molecules. The nanoparticles of interest are liposomes, dendrimers, solid lipid nanoparticles, and nanoemulsions. Thermal analysis and
especially Differential Scanning Calorimetry is applied as a tool to study the
interactions between drugs and model lipid bilayers in order to rationally design functional drug carriers. The group focuses also on the development of
immuno-nanoparticles for targeting as well as on the preparation and evaluation of nanotechnology based biosensors. In vitro and in vivo studies are carried out and a panel of cancer cell lines as well as Xenograft models on SCID
mice of several Human Cancer Cell Lines are used to evaluate the benefits of
nanoparticles incorporating drugs vs free drugs.
In details : ����
The ������
major ����������
challenge ���
in drug delivery is to control the distribution
of bioactive molecules in various organs after systemic administration. The role
of the carrier on the pharmacological activity of the active compound is of im-

66

Type(a) ΠΕΠΤΙΔΥΛ-ΠΡΟΛΥΛ CIS/TRANS ΙΣΟΜΕΡΑΣΕΣ
ΤΟΥ Azotobacter vinelandii
Μ. Δήμου, Α. Βενιεράκη, Π. Κατινάκης*
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην τελική διαμόρφωση των πρωτεϊνών, οι περισσότεροι πεπτιδικοί δεσμοί
διαθέτουν trans διαμόρφωση ενώ περίπου το 6% των πεπτίδυλ-πρόλυλ πεπτιδικών δεσμών παρουσιάζει cis διαμόρφωση. Η αργή cis/trans ισομερίωση των
πεπτίδυλ-πρόλυλ δεσμών επιταχύνεται από τις πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράσες (PPIases, EC 5.2.1.8), οι οποίες μπορούν να βοηθούν και στο σωστό
δίπλωμα κατά τη διαδικασία επαναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Οι πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράσες αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές
οικογένειες, τις κυκλοφιλίνες, τις FK506-δεσμεύουσες πρωτεΐνες (FKBPs) και τις
παρβουλίνες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν δομική συσχέτιση και παρεμποδίζονται από την κυκλοσπορίνη Α, το FK-506 και την 5-υδρόξυ-1,4-ναφθοκινόνη,
αντίστοιχα. Αν και οι πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράσες των θηλαστικών
είναι γνωστοί ρυθμιστές διάφορων βιολογικών λειτουργιών όπως ο κυτταρικός κύκλος, η απόπτωση ή η καρκινογένεση, ο ρόλος των βακτηριακών ομό-
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Assoc. Professor Dept. of Pharmaceutical Technology, School of Pharmacy, University of
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λογών τους δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Στην παρούσα μελέτη, αναφέρουμε
τα χαρακτηριστικά των πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομερασών του Azotobacter
vinelandii, αναλύουμε την πρωτοταγή τους δομή και αναπαριστούμε την τεταρτοταγή τους δομή μέσω προγραμμάτων ομόλογης μοντελοποίησης. Επιπλέον,
παρουσιάζουμε προκαταρκτικά αποτελέσματα από μελέτες ανασυνδυασμένης
έκφρασης, προκειμένου να προχωρήσουμε στους μελλοντικούς μας στόχους,
οι οποίοι περιλαμβάνουν ενζυμικό χαρακτηρισμό, X-ray αναλύσεις και μελέτες
αλληλεπίδρασης με άλλες πρωτεΐνες.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Λέξεις κλειδιά: Azotobacter, πεπτίδυλ-πρόλυλ cis/trans ισομεράσες, ανασυνδυασμένη
έκφραση

Type(a) PEPTIDYL-PROLYL CIS/TRANS ISOMERASES
FROM Azotobacter vinelandii
M. Dimou, A. Venieraki, P. Katinakis*
Laboratory of Molecular Biology, Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural
University of Athens

Γιώργος Διαλλινάς
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, e-mail: diallina@biol.uoa.gr

Τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύχθηκαν γενετικά και μοριακά εργαλεία τα οποία
μετέτρεψαν τον μη παθογόνο ασκομύκητα Aspergillus���������
nidulans
�������� σε πρότυπο σύστημα μελέτης μηχανισμών πρόσληψης, μεταβολισμού και ανακύκλωσης πουρινών. Οι μελέτες έχουν τις εξής κατευθύνσεις:
α) Διερεύνηση σχέσεων δομής-λειτουργίας-εξειδίκευσης μεταφορέων πουρινών-πυριμιδινών, μέσω μοριακών και γενετικών προσεγγίσεων, και ανάπτυξη
κινητικών μοντέλων αλληλεπιδράσεων των μεταφορέων με τα υποστρώματα
τους. Χρήση της παραπάνω γνώσης ως δίαυλος για την ανάπτυξη νέων αντιμυκητιασικών φαρμάκων υψηλής στόχευσης1,4-6.
β) Μελέτη μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασής μεταφορέων πουρινών-πυριμιδινών, σε μεταγραφικό επίπεδο σε απόκριση στην εκβλάστηση των κονιδιοσπορίων του μύκητα3.
γ) Μελέτη μηχανισμών ενδοκύτωσης και υποκυτταρικής ανακύκλωσης μεταφορέων πουρινών-πυριμιδινών σε απόκριση σε φυσιολογικά σήματα (περίσσεια πηγών αζώτου και υποστρωμάτων, στρες, pH, κλπ).
δ) Διερεύνηση των μηχανισμών τοπογένεσης μεταφορέων, που εμπεριέχουν
σηματοδότηση εξόδου από το ενδοπλασματικό δίκτυο.
ε) Διερεύνηση του ρόλου του καταβολισμού και της διακυτταρικής ανακατανομής του ουρικού οξέος ως μόριο σηματοδότησης της ανάπτυξης μυκήτων και
ως αντιοξειδωτικού παράγοντα.
στ) Χρήση του A. nidulans ως απλού συστήματος έκφρασης και λειτουργικής ανάλυσης γονίδιων που κωδικεύουν μεταφορείς πουρινών-πυριμιδινών
(Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Arabidopsis thaliana)2.
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In folded proteins, most peptide bonds are found in trans conformation,
whereas 6% of all Xaa-Pro peptide bonds show cis conformation. The peptidylprolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC 5.2.1.8) evolved to accelerate the slow
cis/trans isomerization of peptidyl-prolyl bonds in different folding states of a
target protein. Recently, it was shown that they could also act on polypeptides,
as folding helper enzymes, during the refolding of proteins. At least three different families, cyclophilins, FK506-binding proteins (FKBPs), and parvulins,
constitute the enzyme class of PPIases. These families are structurally unrelated
and can be distinguished by being inhibited by cyclosporin A, FK-506 and 5hydroxy-1,4-naphthoquinone, respectively. Although mammalian PPIases are
known to be regulators of a variety of biological functions, such as cell cycle
progression, apoptosis or carcinogenesis, the cellular function of the bacterial
homologues is not yet completely understood. In the present study, we identify and describe Azotobacter vinelandii PPIases, analyze their primary structure
and represent their tertiary structure using homology modelling. Furthermore,
we present preliminary results from recombinant expression studies, in order
to proceed with our future plans, which include enzymatic characterization, Xray analyses and interaction studies with candidate proteins.

Μελέτες διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινώνπυριμιδινών στο πρότυπο σύστημα του Aspergillus����������
nidulans�
���������

ζ) Απομόνωση, καθαρισμός και κρυστάλλωση διαμεμβρανικών μεταφορέων
πουρινών με σκοπό τη μελέτη της δομής τους (συνεργασία με Imperial College,
UK)7.

Keywords: Azotobacter, PPIases, recombinant expression
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POSTER Type (a) Study
��������������������������������������������
of purine transport and catabolism����
in
���
the model fungus Aspergillus���������
nidulans
��������
George Diallinas
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens,
Greece, e-mail: diallina@biol.uoa.gr

a. Structure-function-specificity relationships, studied through genetic and
molecular approaches in nucleobase transporters and development of kinetic
models describing interactions with the purine ring. Use of knowledge obtained
in the design of targeted antifungal pharmacological treatments1,4-6.
b. Study of the regulation mechanisms controlling transporter expression
during conidiospore germination.
c. Study of the mechanism controlling endocytosis and trafficking of nucleobase
transporters in response to physiological signals (nitrogen source, substrate
excess, stress, pH, etc.).
d. Unraveling the mechanisms controlling ER-exit of nucleobase transporters.
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f. Use of A. nidulans as a simple system for expressing and characterizing
genes encoding purine transporter-like proteins �(Drosophila���������������
melanogaster��
��������������,
Caenorhabditis������������������������������
elegans����������������������
�����������������������������
, Arabidopsis���������
��������������������
thaliana)2.
��������
g. Isolation, purification and crystallization of purine transporters for structural
studies (�������������������
��������������������
collaboration������
with�
����� Imperial�
��������� ���������
College��, UK�
���)7.
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Ο ρολος των γαλακτικων βακτηριων και της επικοινωνιας των
μικροοργανισμων στην αλλοιωση βοειου κρεατος
Δουλγεράκη Α., Μπλάνα, Β., Πανάγου, Ε.,& Νυχάς Γ.,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων,
Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855
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Since 1998 we have developed the genetic and molecular tools that make the
filamentous ascomycete Aspergillus nidulans a unique model system to study
nucleobase transport and catabolism. The directions of our research are:

e. Investigation of the role of uric acid catabolism and intercellular redistribution
in the signaling of fungal development and as an anti-oxidative agent.

Η συσκευασία σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του κρέατος, όπου τα γαλακτικά
βακτήρια (LAB) αποτελούν την κύρια αλλοιογόνο ομάδα βακτηρίων. Σε ποικιλία τροφίμων έχει αναφερθεί η παρουσία ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους,
οι οποίες καλούνται αυτεπαγωγείς (autoinducers - ΑΙ), στην ανταλλαγή των
οποίων στηρίζεται η διακυτταρική επικοινωνία στα βακτήρια. Ο ρόλος αυτών
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των ουσιών στην αλλοίωση των τροφίμων δεν είναι ακόμα απόλυτα διακριτός.
Γενικά αυτή η διαδικασία, γνωστή ως αίσθηση απαρτίας (Quorum Sensing - QS),
επιτρέπει στα βακτήρια να ελέγχουν το περιβάλλον τους για την παρουσία άλλων βακτηρίων και να αποκρίνονται σε μεταβολές υιοθετώντας συγκεκριμένες
συμπεριφορές (π.χ. ανταγωνισμός για θρεπτικά συστατικά). Αυτά τα συστήματα
επικοινωνίας μπορεί να εμπλέκουν μηχανισμούς επικοινωνίας είτε μεταξύ των
ειδών της ίδιας ομάδας (αυτεπαγωγέας-1 (AI-1)) είτε και μεταξύ διαφορετικών
ειδών (αυτεπαγωγέας-1 ή / και -2 (AI-2)).
H συμβολή της δραστηριότητας τύπου AI-2 στην παραλλακτικότητα των γαλακτικών βακτηρίων και στην διάρκεια ζωής του κρέατος ερευνήθηκε σε βόειο
κιμά που συντηρήθηκε στους 0, 5, 10 και 15°C σε συσκευασία υπό τροποποιημένες ατμόσφαιρες με σύσταση 40% CO2-30% O2-30% N2. Οι αλλαγές στον
πληθυσμό των γαλακτικών βακτηρίων εξετάστηκε με την μέθοδο της ηλεκτροφόρισης εναλλασσόμενου πεδίου (PFGE), ενώ η δραστηριότητα τύπου AI-2
των στελεχών εξετάστηκε με τη χρήση του στελέχους αναφοράς Vibrio harveyi
ΒB-170.

The AI-2-like activity was evident among LAB strains isolated from the ‘abuse’
temperatures (10 and 15°C), whereas only a small fraction of isolates from chill
temperatures (0 and 5°C) found to produce QS compounds. In the latter case
the majority of strains were characterised as L. sakei. In conclusion, further
studies are needed to explore that the storage temperature strongly affect the
expression of genes encoding the AI-2 activity that concomitantly affects the
diversity of the LAB population.

Η επιδραση της συσκευασιας και της
θερμοκρασιας συντηρησης του κρεατος στον
πληθυσμο των γαλακτικων βακτηριων
Δουλγεράκη, Α., Νησιώτου, Α., & Νυχάς Γ-Ι.Ε
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας
Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

The role of lactic acid bacteria and Quorum Sensing
phenomenon in beef spoilage
Doulgeraki, A., Blana, V., Panagou, E. & Nychas G-J
Lab of Microbiology and Biotechnology of Foods, Dept Food Science & Technology,
Agricultural Univeristy of Athens, Iera Odos 75, Athens 11855, Greece

Packaging under modified atmospheres has been proved very effective in extending shelf life of meat. Lactic acid bacteria (LAB) are the dominant spoilage-causing microorganisms in such meat ecosystems. In different food ecosystems, the presence of low-molecular-weight signalling compounds, known
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Τα γαλακτικά βακτήρια (Lactic Acid Bacteria- LAB) είναι μια ομάδα μικροοργανισμών που εμπλέκεται στην αλλοίωση του νωπού κρέατος κρέατος που
συντηρείται με τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες όπως είναι οι τροποποιημένες
ατμόσφαιρες, μια συσκευασία που εχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική
στην αύξηση του χρόνου ζωής του κρέατος. Συχνά στις συσκευασίες αυτές
αποτελεί την κυρίαρχη αλλοιογόνο χλωρίδα .

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η δραστηριότητα τύπου AI-2 ήταν προφανής στα στελέχη που απομονώθηκαν
από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες συντήρησης (10 και 15°C), ενώ ένα μικρό
μέρος των απομονώσεων από τις χαμηλές θερμοκρασίες βρέθηκε να παρουσιάζουν δραστηριότητα ΑΙ-2. Στην τελευταία περίπτωση η πλειοψηφία των στελεχών χαρακτηρίστηκαν ως Lactobacillus sakei. Συμπερασματικά, περισσότερη
έρευνα χρειάζεται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η θερμοκρασία συντήρησης
ασκεί σημαντική επίδραση στην έκφραση γονιδίων για την δραστηριότητα τύπου AI-2, που επακόλουθα επηρεάζει την παραλλακτικότητα του πληθυσμού
των γαλακτικών βακτηρίων.

as autoinducers, have been reported. The role of these compounds in food
spoilage is still under investigation. In principle, this process, called quorum
sensing, allows bacteria to monitor their environment for the presence of other
bacteria and respond by adapting specific strategies (e.g. competition for nutrients). These quorum-sensing circuits can involve both intraspecies (autoinducer-1 mediated [AI-1]) and interspecies (autoinducer-1 or/ and -2 mediated
[AI-2]) communication mechanisms. In order to exploit the contribution of the
AI-2-like activity to the diversity of LAB and to the shelf life of meat under modified atmosphere packaging, minced beef was stored at 0, 5, 10 and 15°C in a
package consisted of 40% CO2-30% O2-30% N2. The changes among the LAB
population were screened with PFGE, whilst the AI-2-like activity of the isolates
was screened with Vibrio harveyi ΒB-170 as reporter strain.

Για να εξετάσουμε την επίδραση της συσκευασίας και της θερμοκρασίας στην
επιβίωση των LAB κατά την αλλοίωση μοσχαρίσιου κρέατος, κιμάς συντηρήθηκε στους 0, 5, 10 και 15°C υπό αερόβιες συνθήκες και σε συσκευασία με σύστα-
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ση 40% CO2 - 30% O2 - 30% N2. Για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό του πληθυσμού των γαλακτικών βακτηρίων που επιβιώνουν κατά την συντήρηση του
μοσχαρίσιου κιμά, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως η ηλεκτροφόριση εναλλασσόμενου πεδίου (PFGE) και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).
Η PFGE έδειξε ότι διαφορετικά είδη LAB επικρατούν στις διάφορες συνθήκες
συντήρησης παρολό που παρατηρούνται όμοιοι πληθυσμοί, ενώ μια μεγαλύτερη παραλλακτικότητα στα είδη εμφανίζεται στις μικρότερες θερμοκρασίες
και στην συσκευασία με τροποποιημενη ατμόσφαιρα. Τα αποτελέσματα αυτά
ενισχύουν την άποψη ότι οι πληθυσμοί μόνο ως αριθμήσεις δεν είναι ικανοί
να αποδώσουν την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην σύνθεση
της αλλοιογόνου χλωρίδα και ακολούθως την αλλοίωση. Συμπερασματικά, η
γνώση των ειδών της ειδικής αλλοιογόνου χλωρίδας που επικρατούν μπορεί
να οδηγήσει στην ανάδειξη – επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στην
διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά την εμπορία του κρέατος.

The influence of package and storage temperature
of meat on lactic acid bacteria population
Doulgeraki, A. Nisiotou, A., & Nychas, G-J.,
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods,

Lactic acid bacteria (LAB) are mebers of the microbial association that can contribute in the meat spoilage while their role in meat stored under modified atmosphere (MA) is detrimental, despite the fact that MA packaging system has
been proved to be very effective in extending shelf life of meat.
In order to exploit the influence of package and storage temperature on LAB
population during storage of minced beef, minced beef was stored at 0, 5, 10
and 15°C aerobically and in a package consisted of 40% CO2-30% O2-30% N2.
Molecular methods like pulse field gel electrophoresis (PFGE) and polymerase
chain reaction (PCR) were used to identify and distinguish LAB community that
developed the minced beef spoilage.
PFGE identification demonstrated that the fluctuations of the LAB populations were depended on the packaging conditions (package, temperature), although similar viable counts were found. Also, the diversity in genera seemed
to increase in lower temperatures and in mince stored under MAP. These find-
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Μικροοργανισμοι υγειονομικου ενδιαφεροντος
στην αμμο ακτων κολυμβησης
Μαρία Α .Ευστρατίου1 & Αριστέα Βελεγράκη2
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

1

Η άμμος ακτών κολύμβησης, ως πιθανή δεξαμενή παθογόνων μικροοργανισμών, ελέγχθηκε με 17 δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε τρεις αμμώδεις
παραλίες κολύμβησης της ανατολικής ακτής της νήσου Λέσβου κατά την κολυμβητική περίοδο (Ιούλιος – Οκτώβριος, 2005). Η μεταφορά δειγμάτων άμμου
έγινε άσηπτα και τα δείγματα εξετάσθηκαν με πρότυπη μεθοδολογία εντός 4
ωρών για ανίχνευση μυκήτων (ποιοτική) και βακτηριδίων – δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης (ποσοτική).
Ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή ανιχνεύθηκαν στο 15% των δειγμάτων
και κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι στο 93% των δειγμάτων. Μύκητες απομονώθηκαν από όλα τα δείγματα και αναγνωρίστηκαν με πολυφασική μέθοδο. Μεταξύ αυτών και οι ευκαιριακά παθογόνοι για τον άνθρωπο Absidia corymbifera,
Alternaria alternata,
����������������������������������������������������������������������
Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Cryptococcus albidus, Emericella nidulans, Fusarium oxysporum, Mucor hiemalis, Paecillomyces lilacinus, Penicillium spp., Phoma herbarum, Rhizopus oryzae, Trichoderma
harzianum, Trichosporon
��������������������
asahii και Verticillium spp. Η σποραδική παρουσία των
μαύρων ζυμών Aureobasidium pullulans και Exophiala dermatitidis συνδυαζόμενη με τις τοπικές γεωλογικές και χημικές συνθήκες, καθώς και με την τοπική
χερσαία και θαλάσσια χλωρίδα, περιγράφεται πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία.
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ings strengthen the position that the viable counts alone may be not enough
to highlight the shifts of the bacterial communities according to environmental
changes and consequently, the spoilage. The assessment of microbial species
dominating in meat spoilage will be fundamental for unearthing – improving
the weak link of the chill chain for chilled meat products.

Η Candida albicans (από τις πλέον γνωστές ευκαιριακά παθογόνες ζύμες) απομονώθηκε από το 4% των δειγμάτων υγρής άμμου. Από το 10% των δειγμάτων απομονώθηκαν άλλα δυνητικά παθογόνα είδη Candida (C. tropicalis, C.
parapsilosis, C. glabrata, C. krusei). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες έκθεσης σε άμμο ακτών κολύμβησης
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στην υγεία των λουομένων και αποτελεί προτεραιότητα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος για τις Μεσογειακές χώρες. Η παρούσα μελέτη (α) επιβεβαιώνει την ύπαρξη βακτηριδίων κοπρανώδους προέλευσης σε άμμο ακτών
αναψυχής, (β) διαπιστώνει την φόρτιση της άμμου με τον δυνητικά παθογόνο
μύκητα Candida και (γ) πιστοποιεί την ύπαρξη των αλατόφιλων ολιγοτροφικών,
πρωτοπαθώς παθογόνων και νευροτρόπων μαύρων ζυμών, A. pullulans και E.
dermatitidis, που ενοχοποιούνται για πρόκληση δερματοπαθειών και βαρύτατης πρόγνωσης εν τω βάθει μυκητιάσεων στον άνθρωπο.
Η διαχείριση και προστασία της άμμου των νερών κολύμβησης προϋποθέτει
τακτική Μικροβιολογική επιτήρηση, στενή διεπιστημονική συνεργασία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών.

In recent years, exposure of bathers to contaminated sand has raised public
health issues, instigating, in the Mediterranean region, implementation of environmental protection and management strategies. This study provides the first
data from the North Aegean region and (a) confirms the presence of coliforms
in wet sand of recreational beaches, (b) validates the anthropogenic occurrence of Candida spp., and proves the incidence of the halophillic and oligotrophic neurotropic pathogens such as A. pullulans and E. dermatitidis causing
skin and deep-seated infections.
Environmental protection and management of bathing beach sand requires
microbiological surveillance strategies, multidisciplinary management approach and education of the public.

Microorganisms of public health significance
recovered from sand of recreational beaches
Maria A. Efstratiou1 & Aristea Velegraki2
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

1

Ομολογη υπερ-εκφραση της ενδο-ξυλανασης ΙΙ,
στο μυκητα Fusarium oxysporum
Αναστασία Π. Ζέρβα, Γιώργος Ε. Ανασοντζής,
Παναγιώτα Σταθοπούλου και Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου
Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Αττική
e-mail: xatzdim@biol.uoa.gr

Ο νηματοειδής μύκητας Fusarium oxysporum, ως φυτοπαθογόνος μικροοργανισμός, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ενζυμικό σύστημα για τη διάσπαση των
συστατικών του κυτταρικού τοιχώματος των φυτών. Παράλληλα έχει την ικανότητα να ζυμώνει απλά σάκχαρα (γλυκόζη, ξυλόζη) προς αιθανόλη με σχετικά
υψηλή παραγωγικότητα. Για τη διάσπαση της ξυλάνης, ενός μεγάλου ΜΒ φυτικού πολυσακχαρίτη που αποτελείται κυρίως από αλυσίδες ξυλόζης και αποτελεί βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος, ο μικροοργανισμός παράγει
ποικιλία ξυλανασών, η έκφραση των οποίων επάγεται από την παρουσία ξυλάνης στο περιβάλλον του. Οι ξυλανάσες χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως στην παραγωγή χαρτιού και ζωοτροφών,
στην αρτοποιία και στα απορρυπαντικά.
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The potential of recreational beach sand as a reservoir for pathogenic microorganisms was investigated by testing 17 wet sand samples from three sandy
beaches in the East coast of the island of Lesvos during the bathing season
(July-October, 2005). Sand samples were aseptically transported to the laboratory where within 4 hours were processed by reference methodology for qualitative and quantitative determination of fungal and microbial load respectively.
Increased coliform numbers were recovered from 15% of the samples, whereas
faecal streptococci were present in 93% of the samples. Fungi were present
in all sand samples, were polyphasically identified and included: Absidia corymbifera, Alternaria alternata, Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides,
Cryptococcus albidus, Emericella nidulans, Fusarium oxysporum, Mucor hiemalis, Paecillomyces lilacinus, Penicillium spp., Phoma herbarum, Rhizopus oryzae,
Trichoderma harzianum, Trichosporon asahii and Verticillium spp. The sporadic
recovery of black yeasts, Aureobasidium pullulans and Exophiala dermatitidis
from wet sand of bathing beaches is reported for the first time and is associated with the prevailing geochemical conditions, as well as with the terrestrial
and sea flora at specific sampling sites. The common opportunistic pathogenic
yeast Candida albicans was isolated from 4% of the samples, whereas others of
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anthropogenic origin such as C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. krusei,
were isolated from 10% of the sand samples.

Στην παρούσα εργασία επιτεύχθηκε η ομόλογη υπερέκφραση ενός εκ των ξυλανολυτικών ενζύμων του F. oxysporum, της ενδο-β-1,4- ξυλανάσης ΙΙ, υπό τον
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έλεγχο του υποκινητή συνεχούς έκφρασης του gpdA του Aspergillus nidulans.
Τα τροποποιημένα στελέχη παρήγαγαν πολύ υψηλά επίπεδα ξυλανάσης στο
υγρό καλλιέργειας ακόμα και κατά την ανάπτυξή τους με τη χρήση γλυκόζης ως
μοναδική πηγή άνθρακα. Τα εν λόγω στελέχη θα χρησιμοποιηθούν σε διεργασίες ενός σταδίου για τη βιομετατροπή υπολειμμάτων φυτικής βιομάζας σε αιθανόλη με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της συνολικής διεργασίας.

Η βιοποικιλοτητα των μακρομυκητων στην Ελλαδα

Λέξεις κλειδιά: Ενδο-ξυλανάση, Fusarium oxysporum, ομόλογη έκφραση

Οι καταγεγραμμένοι μακρομυκήτες υπερβαίνουν τα 14000 είδη παγκοσμίως
(Hawksworth 2001), ενώ εκτιμάται πως ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόλις
το 10% του συνόλου τους στη Γη. Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας περίπου, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι δημοσιευμένες καταγραφές μακρομυκήτων, δηλ. από 996 είδη (Zervakis et al. 1998, Zervakis et al. 1999) σε περισσότερα από 2100 είδη. Για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των μακρομυκήτων επιλέγονται ενδιαιτήματα υψηλής οικολογικής σημασίας ή/και αθροίσματα
οργανισμών μεγάλου ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα
εγχειρήματα καταγραφής μακρομυκήτων σε οικοσυστήματα οξυάς στην κεντρική Ελλάδα με 65 είδη και 11 γένη πρωτοαναφερόμενα στη χώρα (Dimou et
al. 2002), κεφαλληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης στις Μεσσηνία και Φθιώτιδα με 166 είδη και 15 γένη ως νέες αναφορές (Zervakis et al. 2002a, Dimou et al.
2008), φυλλοβόλου δρυός στην Πελοπόννησο με 43 είδη και 1 γένος (Zervakis
et al. 2002b) και αείφυλλων πλατύφυλλων και φρυγάνων σε νησιά των Κυκλάδων με 120 είδη και 4 γένη ως πρώτες καταγραφές (Polemis et al. 2002, Polemis
et al. 2007). Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή τεσσάρων νέων βασιδιομυκήτων
από την Άνδρο: Gymnopus dysosmus sp. nov. και G. amygdalisporus sp. nov.
(Polemis & Noordeloos 2007), Entoloma leuconitens sp. nov. και E. alnicola sp.
nov. (Noordeloos & Polemis 2008), καθώς και πρόσφατες μελέτες μοριακής
φυλογένειας και ταξινομικής σε επιλεγμένα είδη, όπως τα εδώδιμα μανιτάρια Pleurotus (Zervakis et al. 2007), οι κοπρόφιλοι μακρομύκητες (Richardson
2008), οι ξυλοσηπτικοί βασιδιομύκητες του γένους Crepidotus (Gonou-Zagou &
Delivorias 2005), κλπ. Υψηλής προτεραιότητας είναι σήμερα η αποτίμηση των
κινδύνων μείωσης των πληθυσμών των μακρομυκήτων, η διαφύλαξη σχετικού
βιολογικού υλικού ex-situ και η αξιολόγηση του σε εφαρμογές με οικονομική
και περιβαλλοντική σημασία.

Homologous over-expression of endo-xylanase II in the
fungus Fusarium oxysporum
Anastasia P. Zerva, George E. Anasontzis,
Panagiota Stathopoulou and Dimitris G. Hatzinikolaou
Microbiology Group, Department of Botany, School of Biology National and
Kapodistrian University of Athens, University Campus, Zografou 157 84, Attica, GREECE
e-mail: xatzdim@biol.uoa.gr

In the present work, the endo-β-1,4-xylanase II gene has been overexpressed
in F. oxysporum under the control of the constitutive gpdA promoter of Aspergillus nidulans. The selected transformants, were able to produce very high levels
of extracellular xylanase activity, even when grown on glucose as sole carbon
and energy source. Such strains are expected to increase the overall process
productivity when used in a one-step process for the bioconversion of plant
biomass waste to ethanol.

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Καλαμάτας, Λακωνικής 87, 24100 Καλαμάτα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
1

2
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Fusarium oxysporum is a filamentous, plant pathogenic, fungus. As such, it produces a variety of enzymes for the breakdown of the plant cell wall. It is also
capable of fermenting various sugars (glucose, xylose) directly to ethanol, with
relatively high yield compared to other fungi. In order to break down xylan,
a major plant cell wall polysaccharide consisting mainly of xylose monomers,
Fusarium oxysporum produces a variety of xylanases, when induced by the
presence of xylan in its environment. The last two decades, xylanases are used
in several industrial applications such as in pulp and paper industry as well as
additives in animal feed and detergents.

Γιώργος Ι. Ζερβάκης1,2, Δημήτρης Μ. Δήμου2 και Ηλίας Πολέμης2

Λέξεις-κλειδιά: μανιτάρια, βιοποικιλότητα, Ελλάδα

Keywords: Endo-xylanase, Fusarium oxysporum, homologous expression
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Biodiversity of macromycetes in Greece
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1

Ένα μη παθογόνο στέλεχος του μύκητα Fusarium solani (Fs-Κ) απομονώθηκε
από ρίζες φυτών ντομάτας που αναπτύχθηκαν σε ένα επισχετικό compost. Ο
μύκητας αυτός είναι ικανός να αποικίζει ρίζες φυτών ενώ παράλληλα τα προστατεύει από παθογόνα τόσο της ριζόσφαιρας όσο και του υπέργειου τμήματος. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το πρότυπο αποικισμού των ριζών
ντομάτας από τον παραπάνω μύκητα καθώς και η επίδρασή του στην ανάπτυξη
των φυτών. Για το σκοπό αυτό έγινε γενετικός μετασχηματισμός του με γονίδιο
που κωδικοποιεί την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (gfp). Φυτά τομάτας αναπτύχθηκαν σε αδρανές μέσο ανάπτυξης (περλίτη) και μολύνθηκαν με κονίδια
του μύκητα. Στην συνέχεια δείγματα από διάφορα σημεία της ρίζας ελέχθησαν
για την παρουσία του μύκητα, τo πρώτο δωδεκάωρο μετά τη μόλυνση και στη
συνέχεια σε 24ωρη βάση για ένα χρονικό διάστημα 20 ημερών για ένα χρονικό
διάστημα 20 ημερών Η προσέγγιση των υφών, η εκβλάστηση των κονιδίων και
η είσοδος του μύκητα στη ρίζα ακολούθησε τυχαίο πρότυπο Η εξάπλωση του
μύκητα κατά τον επιμήκη άξονα της ρίζας έγινε στους μεσοκυττάριους χώρους
των κυττάρων της επιδερμίδας της ρίζας ενώ αργότερα ένα πυκνό δίκτυο υφών
αναπτύχθηκε γύρω από τα κύτταρα του φλοιού. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μύκητας σε 7 ημέρες μετά τη μόλυνση είχε ήδη αποικίσει και το αγωγό σύστημα της
ρίζας ενώ παρατηρήθηκε και παραγωγή κονιδίων μέσα στο ριζικό σύστημα,
χωρίς ποτέ να εμφανισθούν συμπτώματα ασθένειας στο φυτό.
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The global macromycetes biodiversity exceeds 14,000 described species
(Hawksworth 2001); however, this figure seems to represent circa 10% of the
respective total number existing on Earth. As regards Greece, the number of reported macrofungi has more than doubled during the last decade, i.e. from 996
species (Zervakis et al. 1998, Zervakis et al. 1999) to over 2100 species. For the
study of macromycetes biodiversity, habitats of high ecological value and/or
groups of organisms of particular importance are selected. Indicative examples
are the inventories of macrofungi in beech forests of central Greece with 65
species and 11 genera recorded for the first time (Dimou et al. 2002), in mixed
conifer forests of Messinia and Fthiotida with 166 species and 15 genera as new
reports (Zervakis et al. 2002a, Dimou et al. 2008), in deciduous oak forests in
Peloponnese with 43 species and 1 genus (Zervakis et al. 2002b) and in evergreen broadleaved plants and phrygana communities in Cyclades with 120
species and 4 genera as first records (Polemis et al. 2002, Polemis et al. 2007).
Noteworthy is the description of four new basidiomycetes from Andros: Gymnopus dysosmus sp. nov. and G. amygdalisporus sp. nov. (Polemis & Noordeloos
2007), Entoloma leuconitens sp. nov. and E. alnicola sp. nov. (Noordeloos & Polemis 2008), as well as recent studies on the molecular phylogeny and taxonomy of selected groups, e.g. edible mushrooms of the genus Pleurotus (Zervakis
et al. 2007), coprophilic macrofungi (Richardson 2008), wood-rotting basidiomycetes of the genus Crepidotus (Gonou-Zagou & Delivorias 2005), etc. Nowadays, issues like the assessment of threats associated with the decline of fungal
populations, the ex-situ conservation of pertinent biological material, and its
valorization in applications of economical and environmental importance are
considered to be of high priority.

Μοριακη διερευνηση ευεργετικων αλληλεπιδρασεων
φυτων-μυκητων: η καινοφανης αλληλεπιδραση
φυτων τοματας και του μυκητιακου στελεχου
Fusarium solani στελεχος FsK

Ο αποικισμός της ρίζας από το στέλεχος FsK οδήγησε σε στατιστικώς σημαντική αύξηση της ανάπτυξης τόσο του υπέργειου τμήματος του φυτού όσο και
του ριζικού συστήματος, όταν τα φυτά ποτίστηκαν με ένα πλήρες ισορροπημένο θρεπτικό διάλυμα. Επιπλέον, όπως φάνηκε από τον ρυθμό ανάπτυξης των
φυτών, η παρουσία του μύκητα μόνο μερικώς μπορεί να βοηθήσει το φυτό σε
συνθήκες έλλειψης αζώτου ενώ δεν έχει καμία επίδραση σε συνθήκες έλλειψης
80
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φωσφόρου. Σε συνθήκες έλλειψης σιδήρου παρατηρείται σημαντική αύξηση
του υπέργειου τμήματος. Μετρήσεις της βιομάζας του μύκητα με ποσοτική
real-time PCR έδειξαν ότι ο βαθμός αποικισμού της ρίζας είναι σε συμφωνία
με την επίδραση του μύκητα στην ανάπτυξη των φυτών σε συνθήκες έλλειψης
θρεπτικών στοιχείων.
Λέξεις κλειδιά: Βιολογική αντιμετώπιση, ενδοφυτικός μύκητας, επαγομένη διασυστηματική ανθεκτικότητα , Solanum lycopersicum.

on plant growth was related to the total fungal biomass in the root system, as
determined by Q-PCR.
Keywords: Biocontrol, endophyte, induced systemic resistance, Solanum lycopersicum,
plant growth promoting fungus.

Βιοποικιλοτητα- Το Νομικο Πλαισιο
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Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου,
A novel tomato-Fusarium solani system for the molecular
dissection of beneficial plant-fungal interactions
Nektarios Kavroulakis2, Fotis Bekris1, Maria Besi1,
Constantinos Delis1, Ioannis Ypsilantis1, Ioannis Ε. Papadakis2,
Constantinos Ehaliotis3 & Kalliope K. Papadopoulou1
University of Thessaly, Department of Biochemistry & Biotechnology, Larisa 41221, Greece
National Agricultural Research Foundation, Chania , Crete,Greece3Agricultural University of
Athens, Laboratory of Soils and Agricultural Chemistry, 11855 Athens, Greece
1

2
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Η αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν ληφθούν νομοθετικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζονται οι βασικές Διεθνείς Συμβάσεις που υιοθετήθηκαν από το έτος 1971, καθώς
και η σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις) η
οποία υιοθετήθηκε από το έτος 1979 και δεσμεύει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής το 2001, για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας
ως το 2010 και στο σχετικό πρόγραμμα δράσης που εκπόνησε η Ε. Επιτροπή
το 2005.
Λέξεις Κλειδιά: διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, ευρωπαϊκή
νομοθεσία για την βιοποικιλότητα, δίκτυο natura������
������������
2000.

Biodiversity : The Legal Framework
Dr. Angelika Kallia – Antoniou,
Lawyer, EU law expert, National Centre for the
Environment and Sustainable Development
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A non-pathogenic Fusarium solani strain (Fs-Κ) was isolated from the roots of
tomato plants grown on a suppressive compost. The fungus was found to be
able to colonize plant roots and thereby to confer resistance to root and foliar
pathogens. We aimed to study the pattern of root colonization of this beneficial fungal strain and investigate its plant growth promotion capability. To this
end, tomato plants were inoculated with the conidial form of a selected gfp
transformed isolate of FsK, which retained all the morphological, physiological and plant protecting characteristics of the wild type strain. Colonization
was followed at regular time intervals, starting 12 h post inoculation and then
every 24h for 20 days. Hyphae approached and attached, or conidia germinated on the root surface of the root hair zone and then spread along the root
axis between epidermal cells A dense hyphal network developed outlining
the cell borders, reaching the xylem and conidia were also formed at latter
stages. Interestingly, regardless of the fungal growth in the root system, no
disease symptoms were developed. On the contrary, in plants watered with
a balanced nutrient solution, root colonization by FsK resulted in a significant
increase in plant growth compared to non-inoculated plants watered with a
balanced nutrient solution. Furthermore, the fungus was capable of promoting root growth under N deficiency and stem and leaf growth under Fe deficiency. There was no effect of root colonization under P deficiency. The effect

Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Δικαίου ,
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Nature does not respect national borders, so action to protect biodiversity has
to be at international level.
The International Key Conventions are presented:
– Ramsar Convention, 1971, on the conservation of Wetlands.
– CITES Convention, Washington 1973, to ensure that international trade in
specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.
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– Barcelona Convention, 1976, for the protection of the Mediterranean Sea
against Pollution.
– Bonn Convention, 1979, to protect terrestrial and marine migratory birds.
– Bern  Convention, 1979, on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats.
– Rio Convention,1992, on biological diversity, to ensure sustainable use of
its components and to guarantee fair sharing of the benefits from the use of
genetic resources.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

The European Legislation is presented:
– Directive 79/409, to conserve wild birds.
– Habitat Directive 92/43. A European ecological network was established,
known as Natura 2000, of areas selected and protected for their high nature
conservation value.
– Regulation 338/97 to protect species of wild fauna and flora by regulating
trade.
– Regulation 348/81 on whales or other cetacean, restricting imports of
cetacean products to the EU.
– Decision 1999/337, to reduce incidental dolphin mortality during tuna
fishing.

– European Forestry Information and Communication System
– Measures on the conservation and sustainable management of tropical
forests and other forests in developing countries
– EU Heads of state agreed in 2001 to take more measures to halt the decline
of biodiversity by 2010. To this purpose the EU Action Plan on biodiversity
was adopted in 2005.
– Directives 90/219, 90/220, 29/2003, as amended later, on Genetically
Modified Organisms (GMOs) and GM Food and Feed.
Key words: International Conventions to protect biodiversity, European legislation to
protect biodiversity, Natura 2000.
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Ε. Κανατά, Α. Παπαλαζαρίδου, Α. Σιβροπούλου
Εργαστήριο Γ. Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης
και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124.

Τα κύτταρα του Bacillus thuringiensis (Bt) σε αντιδιαστολή με όλα τα άλλα σποριογόνα βακτήρια, σχηματίζουν κατά την διάρκεια της σπορίωσης παρασποριακά έγκλειστα, τους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι αποτελούνται από μία ή
περισσότερες πρωτεΐνες, που αναφέρονται ως Cry ή δ-ενδοτοξίνες. Οι δ-ενδοτοξίνες είναι ευρέως γνωστές για την ειδική εντομοκτόνο δράση τους, όμως
ο βιολογικός τους ρόλος στο βακτήριο παραμένει ασαφής. Σε προηγούμενες
μελέτες μας έχουμε δείξει ότι οι κρύσταλλοι του Bt 1.1 αποτελούνται από την
140 kDa πρωτεΐνη, η οποία έχει ενζυμική δράση β-γλυκοσιδάσης. Η παρούσα
μελέτη έδειξε ότι η δ-ενδοτοξίνη του Bt 1.1 είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό
του ενεργοποιητή της εκβλάστησης (germinant) που είναι απαραίτητος για την
εκβλάστηση του σπορίου και βασίζεται στα ακόλουθα: (α) η 140 kDa δ-ενδοτοξίνη εντοπίζεται στο περίβλημα των σπορίων και στην θέση αυτή εμφανίζει
ενζυμική δράση β-γλυκοσιδάσης. Το ένζυμο καταλύει την υδρόλυση β-γλυκοσιδικών δεσμών μεταξύ γλυκόζης, άρυλο- , άλκυλο- ή σακχαρο- ομάδων οδηγώντας στην παραγωγή γλυκόζης. (β) Η προσθήκη γλυκόζης ή υποστρωμάτων
της β-γλυκοσιδάσης οδηγούν στην εκβλάστηση των σπορίων. (γ) Ελάττωση ή
αύξηση της ενζυμικής δραστικότητας της β-γλυκοσιδάσης οδηγούν σε αντίστοιχη μείωση ή αύξηση της εκβλάστησης. Ο σχηματισμός του ενεργοποιητή
είναι το πρώτο βήμα της εκβλάστησης το οποίο προηγείται της αλληλεπίδρασης ενεργοποιητή-υποδοχέα, και συνεπώς αυτό το νέο εύρημα δημιουργεί
νέες προοπτικές στην κατανόηση του μηχανισμού της εκβλάστησης. Επιπλέον
η αναγνώριση παρεμποδιστών των ενζύμων που εμπλέκονται στο σχηματισμό
του ενεργοποιητή είναι ιδιαίτερα σημαντική με πιθανές εφαρμογές στην ιατρική, στην γεωργία και στην βιομηχανία τροφίμων.
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– Regulations 3528/86 and 2158/92 , to protect EU’s forests against atmospheric pollution and against fire .

Σχηματισμός ενεργοποιητή της εκβλάστησης
απο ενα ενζυμο του περιβληματος των σποριων
του Bacillus thuringiensis 1.1

Λέξεις κλειδιά: Bacillus thuringiensis, ενεργοποιητής, δ-ενδοτοξίνη
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Germinant generation by a coat enzyme of Bacillus
thuringiensis strain 1.1 spores
E. Kanata, A. Papalazaridou, A. Sivropoulou

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Laboratory of General Microbiology, Section of Genetics, Developmental and Molecular
Biology, School of Biology, Aristotle University, Thessaloniki 54124, Greece.

Keywords: Bacillus thuringiensis, germinant, δ-endotoxin
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Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η χρήση των DPAOs σε περιβαλλοντικές
εφαρμογές (επεξεργασία υγρών αποβλήτων). Αναφέρονται και συγκρίνονται
αποτελέσματα από τη λειτουργία δύο μονάδων συνεχούς ροής, η διαμόρφωση
των οποίων ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών. Η πρώτη μονάδα είναι μία μονάδα σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω της οποίας επιχειρείται
η ανάπτυξη μίας εμπλουτισμένης καλλιέργειας απονιτροποιητικών μικροοργανισμών ικανών για ταυτόχρονη αφαίρεση φωσφόρου από συνθετικό υγρό
απόβλητο. Αναλυτικές μετρήσεις ενδοκυτταρικών ανθρακούχων πολυμερών,
πολυ-υδροξυ-βουτυρικό (PHB) και πολυ-υδροξυ-βαλερικό (PHV), γλυκογόνο,
ολικός και διαλυτός φώσφορος, οργανικός άνθρακας, νιτρικό άζωτο και φωσφορικό, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εγκλιματισμού της καλλιέργειας,
οδηγώντας σε χρήσιμα συμπεράσματα για την κινητική αλλά και τη στοιχειομετρία της ανοξικής αφαίρεσης φωσφόρου.
Η δεύτερη μονάδα είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα (κλίμακα πάγκου), με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης των
DPAOs σε μία πρακτική εφαρμογή. Η λειτουργία του συστήματος αυτού σε βάθος χρόνου κατέδειξε την άριστη αποτελεσματικότητα της μεθόδου για αφαίρεση φωσφόρου από το λύμα και, επιπλέον, παρουσίασε ορισμένα πλεονεκτήματα συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους ΒΑΦ: i��
���) ελαχιστοποίηση
������������������������
του ανταγωνισμού μεταξύ συμβατικών ετερότροφων μικροοργανισμών και DPAOs��
�������, ii��
����)
διαχωρισμός των διεργασιών της νιτροποίησης και της αφαίρεσης φωσφόρου
για καλύτερο έλεγχο και βελτιστοποίησή τους, �����
iii��) μειωμένη
������������������������
κατανάλωση οξυγόνου για δέσμευση φωσφόρου (μειωμένες απαιτήσεις για αερισμό), ����
iv��) βέλτι������
στη αξιοποίηση οργανικού άνθρακα για ταυτόχρονη αφαίρεση φωσφόρου και
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Despite all other spore forming bacteria, Bacillus thuringiensis (Bt) cells form during sporulation, parasporal inclusions, the crystals. The crystals are comprised
of one or more proteins, known as Cry or δ-endotoxins. The δ-endotoxins are
widely known for their specific insecticidal activities, but their biological role in
the context of the bacterium remains unclear. We have previously shown that
crystals of the Bt strain 1.1 consist of the 140 kDa δ-endotoxin, which exhibits
β-glucosidase enzymatic activity. This study showed that the δ-endotoxin of the
Bt 1.1 is responsible for germinant generation leading eventually to spore germination. The following data support this conclusion: (i) the 140 kDa δ-endotoxin is
located in the spore coat and in this site it is functional and exhibits β-glucosidase
enzymatic activity. The enzyme catalyzes the hydrolysis of substrate β-glucosidic
linkages between glucose and alkyl, aryl or saccharide groups, resulting in glucose production, (ii) addition of glucose and substrates of β-glucosidase lead to
spore germination, (iii) suppression of δ-endotoxin β-glucosidase enzymatic activity results in retardation of germination and outgrowth and correspondingly
induction of enzymatic activity results in augmentation of germination and
outgrowth. Germinant generation is the first step in germination that precedes
the germinant–receptor interactions and consequently this novel finding opens
new perspectives in the understanding of spore germination processes. Furthermore the identification of specific inhibitors of the enzymes involved in germinant generation maybe of particular importance as spore germination inhibitors
with potential medical agricultural and food industry applications.

Η αφαίρεση φωσφόρου από υγρά απόβλητα μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω
χημικών, είτε μέσω βιολογικών φαινομένων με τα τελευταία να υπερτερούν
από οικονομική όσο και φιλοπεριβαλλοντική σκοπιά. Η Βιολογική Αφαίρεση
Φωσφόρου (ΒΑΦ) στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων συνήθως επιτυγχάνεται με ανακυκλοφορία της βιομάζας μεταξύ αναερόβιων και αερόβιων συνθηκών. Το σχήμα αυτό συμβάλλει στον επιλεκτικό εμπλουτισμό της ιλύος με
στελέχη που αφομοιώνουν φώσφορο σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα συγκριτικά
με συμβατικούς ετερότροφους μικροοργανισμούς. Τελικά, η καθαρή αφαίρεση φωσφόρου επιτυγχάνεται με απόρριψη της περίσσειας ιλύος. Εναλλακτικά,
η ανακυκλοφορία της βιομάζας μεταξύ αναερόβιων και ανοξικών συνθηκών,
όπου η αφαίρεση φωσφόρου επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με την απονιτροποίηση από τα απονιτροποιητικά-αποφωσφορωτικά βακτήρια (DPAOs) αποτελεί
μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
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απονιτροποίηση και ���
v��) επαρκής
�������������������������������������������������
απονιτροποίηση χωρίς ανακυκλοφορία νιτροποιημένου μικτού υγρού.
Λέξεις κλειδιά: DPAOs�������������������������������������������������������������
, αφαίρεση φωσφόρου υπό ανοξικές συνθήκες, επεξεργασία υγρών
αποβλήτων

Utilization of Denitrifying Phosphorus Accumulating
Organisms in wastewater treatment
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The second one is a bench scale plant treating municipal wastewater, in order
to evaluate the practical implementation of DPAOs in wastewater treatment.

Διερευνωντας το ρολο των μικροευκαρυωτων σε θαλασσια
οικοσυστηματα με πετρελαϊκη ρυπανση
Καραγιάννη Ήρα1*, Κωνσταντίνος Αρ. Κορμάς1,
Ουρανία Χρηστάκη2 και Andrew Dalby3
1

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 383 46 Νέα Ιωνία, Βόλος 2 CNRS, UMR 8187 LOG, Université du
Littoral Côte d’Opale, MREN, 32 av. Foch, 62930 Wimereux, France 3 Ινστιτούτο
Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 71219013 Ανάβυσσος, Αττική
e-mail: herak@biol.uoa.gr

Εργαστηριακά πειράματα σε μικροκλίμακα έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος COMMODE (Communities of Marine Microorganisms for oil Degradation)
για να μελετηθεί η δυναμική των επικρατούντων μικροευκαρυωτών σε θαλάσσια περιβάλλοντα με πετρελαϊκή ρύπανση. Σε θαλασσινό νερό που συλλέχθηκε από μία ολιγότροφη περιοχή χωρίς ρύπανση (Ανάβυσσος) και από μία
μεσότροφη περιοχή με χρόνια πετρελαϊκή ρύπανση (Ελευσίνα), έγινε προσθήκη ακατέργαστου πετρελαίου ή ακατέργαστου πετρελαίου και γαλακτωματοποιητή και επωάστηκε στους 21ºC στο σκοτάδι για 10 ημέρες. Η αφθονία των
ετερότροφων νανομαστιγωτών και των βακτηρίων προσδιορίστηκε με μικροσκοπία επιφθορισμού ενώ με ανάλυση του 18S rRNA γονιδίου προσδιορίστηκαν οι επικρατείς ομάδες πρωτίστων στις διαφορετικές σειρές πειραμάτων. Η
αφθονία των ετερότροφων μικρομαστιγωτών μειώθηκε στους μικρόκοσμους
με θαλασσινό νερό από την ολιγότροφη περιοχή αλλά έμεινε αμετάβλητη
στους μικρόκοσμους με νερό με χρόνια πετρελαϊκή ρύπανση, όταν έγινε προσθήκη μόνο ακατέργαστου πετρελαίου. Η αφθονία των ετερότροφων νανομα-
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Phosphorus removal from wastewater streams can be achieved by using either
chemical or biological phenomena; the latter are proved to be more suitable
from environmental as well as economical point of view. Biological Phosphorus
Removal (BPR) in wastewater treatment is conventionally achieved by biomass
recirculation between anaerobic and aerobic conditions. This configuration enhances the selection of organisms that accumulate phosphate in much higher
levels than conventional heterotrophic bacteria. Phosphorus is finally removed
via rejection of surplus sludge. However, biomass recirculation between anaerobic and anoxic conditions, where phosphorus removal and denitrification
occur simultaneously by Denitrifying Phosphorus Accumulating Organisms
(DPAOs) is also an interesting alternative.
In this study, the utilization of DPAOs in environmental applications (wastewater treatment) is attempted. Experimental results from the operation of two
continuous flow plants, which configuration enhances the growth of DPAOs,
are reported. The first one is a laboratory scale plant, being operated in order
to produce an enriched culture of denitrifying bacteria responsible for phosphorus removal from synthetic wastewater. Analysis of the intracellular levels
of poly-������������������
β�����������������
-����������������
hydroxybutyrate (PHB)
������ and
���� poly-������������������
�����������������������
β�����������������
-����������������
hydroxyvalerate (PHV),
������� glycogen
���������
and total soluble phosphate, carbon, nitrate-nitrogen and soluble orthophosphate took place in a routine basis, during the acclimatization period. Measuring the abovementioned parameters lead to interesting conclusions about the
stoichiometry and kinetics of the Denitrifying Phosphorus Removal process.
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Long-term operation of this plant proved the excellent phosphorus removal
efficiency of DPAOs and, also, revealed several potential advantages over conventional BPR processes: i) minimized competition between Ordinary Heterotrophs and PAOs for organic substrate, ii) separate optimization for nitrification
and phosphorus removal, iii) minimal utilization of oxygen for phosphorus removal (lower aeration demands), iv) utilization of intracellular carbon storage
as electron donor for denitrification by DPAOs and v) minimized nitrate effluent
concentration without any recycling of nitrified mixed liquor (post denitrification configuration).

89

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

στιγωτών αυξήθηκε (38-42 φορές), ανεξάρτητα από την περιοχή προέλευσης
του θαλασσινού νερού, όταν έγινε προσθήκη ακατέργαστου πετρελαίου και
γαλακτωματοποιητή, αφού προηγήθηκε μία γρήγορη αύξηση των βακτηρίων
τις δύο πρώτες ημέρες του πειράματος. Ανάλυση του 18S rRNA γονιδίου έδειξε
μία μετατόπιση της κοινωνίας των μικροευκαρυωτών η οποία χαρακτηρίστηκε
από την επικράτηση του κοσμοπολίτικου Paraphysomonas foraminifera σε όλα
τα πειράματα (48.1-82.4%). Άλλοι επικρατείς φυλότυποι ήταν τα βακτηριοφάγα
Monosiga brevicollis (≤ 27.0%)και Pseudobodo tremulans (≤ 23.0%). Τα ευρήματά
μας δείχνουν ότι αυτοί οι ευρέως εξαπλωμένοι μικροευκαρυώτες μπορούν να
μεγαλώσουν και να θηρεύουν βακτήρια σε περιοχές με πετρελαϊκή ρύπανση.
Αυτά τα δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε προσπάθειες βιολογικής
αποκατάστασης οικοσυστημάτων με βακτήρια που αποδομούν το πετρέλαιο.

Keywords: microeukaryotes, biodiversity, oil-pollution

Λέξεις κλειδιά: μικροευκαρυώτες, βιοποικιλότητα, πετρελαϊκή ρύπανση

Exploring the role of microeukaryotes
in marine oil-polluted ecosystems
Karayanni Hera1*, Konstantinos Ar Kormas1,
Urania Christaki2 and Andrew Dalby3
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Microscale laboratory experiments were conducted to investigate the dynamics of the dominant microeukaryotes in marine oil-polluted environments in
the framework of COMMODE (Communities of Marine Microorganisms for oil
Degradation) project. Seawater collected from an unpolluted oligotrophic site
(Anavissos Bay, Aegean Sea) or a chronically oil-polluted mesotrophic site (Elefsis Bay, Aegean Sea) was implemented with crude oil or crude oil + emulsifier
and incubated at 21ºC in the dark for 10 days. Heterotrophic nanoflagellate
(HNF) and bacteria abundance was determined by epifluorescence microscopy
while 18S rRNA gene analysis was performed to investigate the dominant protist groups in different treatments. When crude oil alone was added into the microcosms, HNF numbers decreased in the oligotrophic seawater but remained
essentially constant in the chronically polluted water. In the “oil+emulsifier” mi-

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τομέα
Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας είχε πάντα κατεύθυνση στη μελέτη της
φυσιολογίας των μικροοργανισμών. Από τη δεκαετία του ενενήντα, μέσω
της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο του Warwick UK, άρχισε η μελέτη
των ακτινοβακτηρίων, της ομάδας των βακτηρίων που παράγουν το 80% των
γνωστών βιοενεργών ενώσεων. Είχαμε δυο επιλογές: να ασχοληθούμε με τα
ήδη γνωστά εργαστηριακά στελέχη ή να στραφούμε προς τα στελέχη φυσικού
τύπου. Αποφασίστηκε λοιπόν, για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, να γίνει
καταγραφή της μικροβιακής ποικιλότητας αυτής της ομάδας, με έμφαση στο
γένος των Στρεπτομυκήτων. Έγινε επιλογή πολλών και διαφορετικών οικοσυστημάτων του Ελλαδικού χώρου, ακολούθησαν απομονώσεις, ταυτοποιήσεις
των στελεχών και μελέτη των φαινοτυπικών, φυσιολογικών και γενετικών τους
χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στελέχη ήταν άριστα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον απομόνωσης (καταγωγής), η φυσιολογική τους
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crocosms HNF abundance increased in both the oligotrophic and the chronically polluted waters (38- and 42-fold respectively) in response to a rapid increase
of bacteria abundance in the first 2 days of the experiment. Analysis of 18SrRNA
genes revealed a shift in the microeukaryotic community structure characterized by the dominance of the cosmopolitan Paraphysomonas foraminifera in
all treatments (48.1-82.4%). Other dominant phylotypes were the commonly
occurring bacterivores Monosiga brevicollis (≤ 27.0%) and Pseudobodo tremulans (≤ 23.0%). Our findings suggest that these ubiquitous microeukaryotes
can grow efficiently and graze on bacteria in oil-polluted waters. This aspect is
of importance to predict the fate of oil degrading bacteria in bioremediation
practices in situ.
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συμπεριφορά διέφερε ανάλογα με τον τύπο εδάφους και το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν αυτά τα νέα μικροβιακά στελέχη ήταν και παραγωγείς νέων βιοενεργών ενώσεων. Η απάντηση ήταν θετική και αυτό ενθαρρύνει τη θεωρία ότι
το Μεσογειακό οικοσύστημα είναι πλούσιο σε μικροοργανισμούς, με αρκετές
ίσως νέες ενδιαφέρουσες ιδιότητες.

Eπιδραση του αποικισμου της ριζας απο φυτοπαθογονους και
ενδοφυτικους εδαφικους μυκητες στη συσταση της κοινοτητας
των μυκητων στην ριζοσφαιρα φυτων τοματας
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ACTINOBACTERIA AND OTHER BACTERIA INDIGENOUS OF THE GREEK
ECOSYSTEM: HOW IMPORTANT IS THE ROLE OF THE MEDITERRANEAN
ECOSYSTEM IN THE BIOLOGY OF THOSE MICROORGANISMS?
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The research activity of the Microbiology Laboratory, of the Department. of
Botany, of the Faculty of Biology, always had a trend in studying the physiology
of microorganisms. Since the 90’s, through our collaboration with the University of Warwick, UK, we began the study of actinobacteria, the group of bacteria that produces the 80% of the known bioactive compounds. We had two
choices: either to study the already known laboratory strains or to turn to the
natural type strains. We decided then, for the first time in the Greek area, to
record the microbial diversity of this bacteria group, with emphasizing on the
genus Streptomyces. There has been a selection of a large number of different
ecosystems of the Greek region, followed by isolations, identifications of the
strains and study of their phenotypical, physiological and genetic characteristics. The results showed that the strains were excellent adjusted in the environment of origin, their behavior differed respectively to the type of soil and the
question that occurred was if these new microbial strains were, also, producers
of new bioactive compounds. There was an affirmative answer supporting the
theory that the Mediterranean ecosystem is rich in microorganisms with, probably, some new interesting properties.

Το στέλεχος Fusarium solani (στέλεχος FsK) απομονώθηκε από κομπόστα επισχετική έναντι του φυτοπαθογόνου μύκητα F. oxysporum f.sp. radicis lycopersici
(FORL). Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι ο FsK εισέρχεται στην ρίζα του φυτού
και παρεμποδίζει προσβολές από το FORL. Το στέλεχος FsK δεν αλληλεπιδρά
άμεσα με το FORL αλλά είναι πιθανό να προκαλεί μεταβολές στην φυσιολογία
της ρίζας και να μεταβάλει σημαντικά την μικροβιακή κοινότητα στην ριζόσφαιρα. Η παραπάνω υπόθεση ελέγχθηκε σε πείραμα εργαστηρίου όπου φυτά τομάτα σπάρθηκαν σε αμμοπηλώδες έδαφος σε γλάστρες και εμβολιάστηκαν με FsK,
FsK+FORL ή FORL ενώ μια τελευταία ομάδα δοχείων ανάπτυξης δεν εμβολιάστηκε με κανένα μύκητα (Μάρτυρας). Επτά, 15 και 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό
δείγματα εδάφους από την ριζόσφαιρα των φυτών συλλέχθηκαν και η επίδραση
των διαφόρων μεταχειρίσεων στην κοινότητα των μυκήτων μελετήθηκε με PCRDGGE. Ανάλυση κατά συστάδες των αποτυπωμάτων DGGE έδειξαν ότι τα δείγματα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριες συστάδες: i) Τα δείγματα εμβολιασμού με
FsK 7 και 30 ημερών ομαδοποιήθηκαν με όλα τα δείγματα του μάρτυρα, ii) Όλα
τα δείγματα FORL και FsK+FORL ομαδοποιήθηκαν στην ίδια συστάδα και iii) Τα
δείγματα FsK 15 ημερών διαχωρίστηκε από όλα τα υπόλοιπα δείγματα. H ζώνη
του DGGE που αντιστοιχούσε στο FsK δεν ήταν ορατή 15 ημέρες μετά τον εμβολιασμό καθώς ο μύκητας είχε εισέλθει στην ρίζα του φυτού (ενώ ήταν ορατή στα
αντίστοια δείγματα 15 και 30 ημερών). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση ότι το στέλεχος FsK είναι πιθανό να προκαλεί μεταβολές στην
κοινότητα των μυκήτων στην ριζόσφαιρα μέσω μεταβολών που προκαλεί στην
φυσιολογία της ρίζας. Eπιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι ο παθογόνος μύκητας
έχει διαφορετική επίδραση στην κοινότητα των μυκήτων της ριζόσφαιρας, γενονός που πιθανώς αντικατοπτρίζει τη διαφορετική φύση της αλληλεπίδρασης του
φυτού με τους δύο μύκητες, έναν παθογόνο και έναν ενδοφυτικό. Μελέτες σε
εξέλιξη θα αξιολογήσουν αντίστοιχες επιδράσεις σε βακτήρια που απαντώνται
στην ριζόσφαιρα όπως α-Πρωτεοβακτήρια και Ψευδομονάδες.
Λέξεις Κλειδιά: Fusarium solani, Fusarium oxysporum radici lycopersici, DGGE
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Effects of root colonization by pathogenic and
endophytic soil fungi on the soil fungal community
in the rhizosphere of tomato plants
A. Karatasas.,1 F. Bekris,1 C. Rousidou,1
D.G. Karpouzas,1 C.Ehaliotis,2 K. Papadopoulou1+
University of Thessaly, Department of Biochemistry & Biotechnology, Larisa 41221, Greece
2
Agricultural University of Athens, Laboratory of Soils
and Agricultural Chemistry, 11855 Athens, Greece

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1

Key words: Fusarium solani, Fusarium oxysporum radici lycopersici, DGGE

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

Προηγούμενες μελέτες στον μεταφορέα ουρικού UapA του Aspergillus
nidulans,1-3 και στον μεταφορέα ξανθίνης YgfO της E. coli,4-6 έχουν υποδείξει μία
συντηρημένη αλληλουχία 10 καταλοίπων μεταξύ των πιθανών διαμεμβρανικών τμημάτων (TMs) 8-9 ως σημαντική για τη λειτουργία στην εξελικτικά συντηρημένη οικογένεια των μεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων – ασκορβικού
(NAT signature motif).2,5 Στην παρούσα εργασία, εξετάσαμε τη συνεισφορά της
περιοχής των TMs 8 και 9 στον μηχανισμό λειτουργίας, με συστηματική μεταλλαξιγένεση του μεταφορέα YgfO, τον οποίο χρησιμοποιούμε ως μοριακό μοντέλο στο δικό μας εργαστήριο. Εφαρμόσαμε δύο συγκλίνουσες στρατηγικές:
(α) ανάλυση κυστεϊνικής σάρωσης (Cys-scanning analysis) της αλληλουχίας
266-341, που περιλαμβάνει τα άκρα των δύο TMs και όλη την ενδιάμεση αλληλουχία μαζί με το μοτίβο NAT (324-333), (β) στοχευμένη μεταλλαξιγένεση όλων
των πιθανών φορτισμένων (His, Lys, Arg, Asp, Glu) ή πολικών (Asn, Gln) καταλοίπων του μεταφορέα (n=25) που προβλέπεται ότι βρίσκονται σε διαμεμβρανικά
τμήματα, με αντικατάστασή τους σε εύρος άλλων πλευρικών ομάδων. Συμπεράσματα που προκύπτουν είναι: (1) Στην περιοχή των TMs 8 και 9 εντοπίζονται
τα τέσσερα αναντικατάστατα κατάλοιπα του μεταφορέα, εκ των οποίων δύο
(Q324, N325) συμμετέχουν στη λειτουργία του κέντρου δέσμευσης ενώ τα άλλα
δύο (D304, E272) συμμετέχουν πιθανόν σε ένα στάδιο αλλαγής διαμορφώσεων
μετά τη δέσμευση υποστρώματος. (2) Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται κατάλοιπα σημαντικά για τη δομική σταθερότητα του μορίου στη μεμβράνη (G305,
P318 και G340). (3) Με μία εξαίρεση (S284C), ευαίσθητα σε απενεργοποίηση
από Ν-αιθυλομηλεϊμίδιο (NEM) είναι μόνο τα μεταλλάγματα της περιοχής του
μοτίβου NAT και της αμέσως επόμενης αλληλουχίας τα οποία, μάλιστα, σχηματίζουν μία πλευρά α-έλικας όπου οι αντικαταστάσεις επηρεάζουν την εξειδίκευση αναγνώρισης πουρινών. (4) Εκτός από την αλληλουχία των TMs 8-9, πολικά
διαμεμβρανικά κατάλοιπα με αυστηρούς περιορισμούς αντικαταστάσεων ως
προς το μέγεθος ή τον υδρόφιλο χαρακτήρα της πλευρικής ομάδας απαντώνται μόνο στα TM1 (H31), ΤΜ3 (N93) και ΤΜ12 (N430).
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από πρόγραμμα NONEU-05 της Γ.Γ.Ε.Τ.
Αναφορές
1
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Fusarium solani strain FsK was isolated from a compost exhibiting suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp.radicis lycopersici (FORL). Previous studies
have showed that FsK grows endophytically in tomato roots and suppresses
infestations by FORL. Although FsK does not appear to directly interact with
FORL, its ability to enter plant roots might alter root physiology and exudation,
thus changing the structure of the microbial community in the rhizosphere.
Therefore, a pot experiment was employed where tomato plants were seeded
in a sandy loam soil and inoculated with FsK, FsK + FORL or FORL, while a set of
pots were left untreated (control). Seven, 15 and 30 days after inoculation, soil
rhizosphere was collected from all treatments. Changes in the fungal community induced by FsK and/or FORL were investigated via DGGE. Cluster analysis
of DGGE fingerprints showed that samples formed three clusters i) FsK samples
from 7 and 30 d clustered with control samples (7, 15 and 30 d) ii) All FORL and
FsK+FORL samples formed a second cluster and iii) FsK samples from 15 d clustered away from all the other samples. Moreover, the DGGE band of FsK was
not visible in the fingerprint of the FsK-inoculated samples at 15 d (whereas it
appeared in the 7 d and 30 d samples) which is in agreement with the anticipated endophytic phase of FsK growth in the plant root. These results support
our hypothesis that root physiology is altered by the endophytic ingress of FsK,
resulting in changes in the fungal community. Moreover, it is noteworthy that
the pathogenic fungus has a readily distinguished effect on the fungal community, independent of the presence of FsK. These changes most probably depict the different interaction of the plant with the two fungi, a pathogen and
an endophyte. Further investigations are in progress aiming to identify if such
changes are also evident for certain bacterial guilds like a-proteobacteria and
pseudomonads.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΕΛΙΚΩΝ 8 ΚΑΙ 9 ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ –ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ (NAT/NCS2)

Diallinas et al. EMBO J. 17:3827 (1998); 2Koukaki et al. J. Mol. Biol. 350:499 (2005);
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Papageorgiou et al. J. Mol. Biol. 385:1121 (2008); 4Goudela et al. Mol. Membr. Biol. 22:263
(2005); 5Karatza et al. J. Biol. Chem. 281:39881 (2006); 6Papakostas et al. J. Biol. Chem.
283:13666 (2008)
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Λέξεις κλειδιά : πολικά ενδομεμβρανικά κατάλοιπα, πρόσληψη πουρινών, κέντρο δέσμευσης
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Η μετασυλλεκτική μεταχείριση φρούτων περιλαμβάνει την εφαρμογή πυκνών
υδατικών διαλυμάτων (500-2000 mg l-1) μυκητοκτόνων όπως thiabendazole,
imazalil, 2-phenyl-phenol και άλλων συντηρητικών όπως το diphenylamine.
Συνεπώς, τα υγρά απόβλητα που παράγονται περιέχουν μεγάλες υπολειμματικές ποσότητες μυκητοκτόνων μαζί με υπολείμματα εντομοκτόνων όπως το
chlorpyrifos τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα φρούτα στον αγρό λίγο πριν την
συγκομιδή. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η απόρριψη αυτών των υγρών
αποβλήτων σε φυσικά υδατικά συστήματα, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, αποτελεί σημαντική πηγή σημειακής ρύπανσης. Μυκητοκτόνα όπως τα
thiabendazole και imazalil συμπεριλήφθηκαν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/EC υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή
τους. Προηγούμενες μελέτες πρότειναν την εφαρμογή βιολογικών φίλτρων ή
συστημάτων με ακινητοποιημένες λακάσσες χωρίς όμως ιδιαίτερα υψηλή αποτελεσματικότητα και με υψηλό κόστος. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την
ικανότητα επιλεγμένων μυκήτων λευκής σήψης Phanerochaete chrysosporium,
Coriolus versicolor, Pleurotus osteatus και του μύκητα Aspergillus niger για την
αποδόμηση των παραπάνω μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων σε δύο διαφορετικά υγρά υποστρώματα ανάπτυξης: Εκχύλισμα αχύρου (StEM) και Εκχύλισμα
εδάφους (SEM). H διάσπαση των γεωργικών φαρμάκων και η ενζυμική δραστη-
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Previous studies on the uric-acid transporter UapA of Aspergillus nidulans,1-3
and the xanthine transporter YgfO from E. coli,4-6 have identified a conserved
10-amino acid sequence between putative transmembrane segments (TMs) 8
and 9 as important for function in the evolutionarily conserved nucleobaseascorbate transporter family (NAT signature motif).2,5 Here, we examine the
functional contribution of the whole sequence region of TMs 8 and 9, using systematic mutagenesis of YgfO, as a model transporter study for the NAT family.
We have applied two converging approaches: (a) Cysteine-scanning analysis
of the sequence 266-341, including the ends of both TMs and the intervening
sequence along with the NAT motif (324-333), (b) site-directed mutagenesis of
the putatively charged (His, Lys, Arg, Asp, Glu) or polar (Asn, Gln) residues of the
transporter, that are predicted to fall in transmembrane regions, replacing them
to a range of other amino acids. Major conclusions of our work are: (1) Four irreplaceable residues of the transporter are located in the above sequence region;
two of them (Q324, N325) are crucial for function of the purine binding site and
the other two (D304, E272) are rather involved in the conformational changes
following substrate binding. (2) Residues of the same region (G305, P318, and
G340) are crucial for the protein stability in the membrane. (3) With one exception (S284C), mutants sensitive to inactivation by N-ethylmaleimide (NEM) are
found within the NAT motif and immediately downstream, forming an alphahelical face, which is also important with respect to purine recognition specificity. (4) Apart from the sequence of TMs 8-9, polar intramembrane residues
with severe limitations in the amino-acid bulk or hydrophilicity that can be accommodated are found only in TM1 (H31), TM3 (N93) and TM12 (N430).

Αξιολογηση επιλεγμενων μυκητων για την αποδομηση
γεωργικων φαρμακων σε υγρα αποβλητα της αγροτικηςμεταποιητικης βιομηχανιας
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ριότητα των μυκήτων λευκής σήψης μελετήθηκε για διάστημα 30 ημερών. Οι
P. ostreatus και C. versicolor αποτέλεσαν τους πιο αποτελεσματικούς αποδομητές ενώ ο A. niger δεν παρουσίασε ιδιαίτερη αποδομητική δράση. Υψηλότερη
αποδόμηση και αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα μετρήθηκε στο StEM. H
διάσπαση των chlorpyrifos, thiabendazole και imazalil οδήγησε στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων μεταβολισμού, που θα ταυτοποιηθούν περαιτέρω με
χρήση LC-MS. Συνολικά, οι μύκητες λευκής σήψης που δοκιμάστηκαν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
επιβαρημένων με γεωργικά φάρμακα.

period of 30 days. P. ostreatus and C. versicolor were the most efficient degraders
of most pesticides tested, while A. niger failed to degrade any of the pesticides.
Pesticide degradation and enzyme activity were favored in StEM compared to
the SEM. Degradation of chlorpyrifos, thiabendazole and imazalil proceeded
with the formation of several metabolites, which will be identified by LC-MS
analysis. Overall, these fungi could be used for the development of an effective
biofiltration – detoxification system.
Keywords: white rot fungi, pesticides, biodegradation
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The use of selected fungi for the degradation of pesticides in
agro-industrial wastewaters�

Α. Κατσίφα,1 Γ. Βαρδαμίδης,1 M. Argandona,3 M. Reina-Bueno,3 Α.-Σ.
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λλάδα και Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Pharmacy,
University of Seville, 41012 Seville, Spain3

Post-harvest treatment of fruits involves spraying with concentrated aqueous
solutions (500-2000 mg l-1) of fungicides like thiabendazole, imazalil, 2-phenyl
phenol and other preservatives like diphenylamine. Thus, the wastewaters produced contain high amounts of persistent fungicides plus residual concentrations of insecticides like chlorpyrifos, which had been applied onto the fruits as
late applications before harvesting. Previous studies have showed that disposal
of such wastewaters into natural aquifers without prior treatment constitutes a
serious point-source contamination. Fungicides like thiabendazole and imazalil
were included in Annex I of the 91/414/EC directive under the clause that an efficient treatment of the produced wastewaters should be operative. Previous studies have proposed different treatment processes including filtrations through
biomixtures or laccase-mediated oxidation. However, there is no sustainable
and efficient means of treating such wastewaters. We studied the ability of
white rot fungi like, Phanerochaete chrysosporium, Coriolus versicolor, Pleurotus
osteatus and of Aspergillus niger to degrade certain fungicides and insecticides
in soil extract medium (SEM) and straw extract medium (StEM). Pesticide degradation and enzymes produced by the white rot fungi were determined for a

Το Chromohalobacter salexigens είναι ένα αλόφιλο βακτήριο με βιοτεχνολογικές εφαρμογές, καθώς αποτελεί πηγή των συμβατών διαλυτών ουσιών εκτοΐνης και υδροξυ-εκτοΐνης. Επιπλέον, εξαιτίας της εξαιρετικής αλατοανθεκτικότητάς του, θεωρείται μικροοργανισμός πρότυπο για τη μελέτη των περίπλοκων
μηχανισμών αντίστασης στο οσμωτικό στρες στα προκαρυωτικά. Σε προηγούμενη εργασία, είχαμε χαρακτηρίσει τα γονίδια σύνθεσης της εκτοΐνης (ect) και
παρατηρήσαμε αύξηση του ποσοστού της καρδιολιπίνης (CL) και των κυκλοπροπανοϊκών λιπαρών οξέων (CFA) στα φωσφολιπίδια της μεμβράνης του C.
salexigens ως απόκριση στις αυξημένες συγκεντρώσεις άλατος. Ο σκοπός της
παρούσης μελέτης ήταν η διευκρίνηση των δύο κύριων μηχανισμών ανθεκτικότητας του C. salexigens στο υπεροσμωτικό στρες: τη σύνθεση εκτοΐνης/ών
και τη χημική τροποποίηση των μεμβρανικών λιπιδίων. Μέτρηση της δραστικότητας της cfa συνθάσης στο φυσικό τύπο καθώς και στα μεταλλαγμένα αλατοευαίσθητα στελέχη (ect) παρουσία εκτοΐνης έδειξε ότι τα κυτταροπλασματικά
επίπεδα εκτοΐνης επηρεάζουν τη δραστικότητα της cfa συνθάσης. Στο γονιδίωμα του C. salexigens βρέθηκαν δύο γονίδια cls (cls1, cls2) και δύο γονίδια cfa
(cfa1, cfa2), των οποίων τα προϊόντα έδειξαν συντηρημένη δομή συνθάσης των
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Διερευνηση του οσμωρυθμιστικου συστηματος στο ακραιοφιλο
βακτηριο Chromohalobacter salexigens: απο τη γονιδιωματικη
αναλυση στη βιοχημικη λειτουργια
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CL και CFA, αντίστοιχα. Τα γονίδια cls1 και cfa1 βρίσκονται σε σύμπλεγμα με
άλλα πιθανά γονίδια που κωδικεύουν ένζυμα που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των CL και CFA, αντίστοιχα. Οι κωδικευόμενες πρωτεΐνες είναι φυλογενετικά
συγγενείς με συνθάσες CL και CFA άλλων γ-πρωτεοβακτηρίων που έχουν στενή
φυλογενετική σχέση με το C. salexigens. Ανάλυση in silico των περιοχών 5΄ των
γονιδίων cls1 και cfa1 έδειξε καλά συντηρημένες περιοχές -10 (CTATACT), οι
οποίες ομοιάζουν με περιοχές προαγωγών που σχετίζονται με τον παράγοντα
στρες σs, ενώ οι περιοχές -35 παρουσίαζαν ποικιλότητα, χαρακτηριστικό των
προαγωγών αυτών.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ
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Unravelling the osmoregulatory network in the
extremophilic bacterium Chromohalobacter salexigens: from
genome analysis to biochemical function
A. Katsifa,1 G. Vardamidis1, M. Argandoña,3 M. Reina-Bueno,3 A.-S. Afendra,2
C. Vargas,3 C. Drainas,1 J. Nieto3 and A. I. Koukkou 1*
Sector of Organic Chemistry and Biochemistry, Department of Chemistry,1
Department of Biological Applications and Technology2, University of Ioannina,
45110 Ioannina, Greece, and Department of Microbiology and Parasitology,

Chromohalobacter salexigens is an halophilic bacterium with biotechnological
applications as a source of the compatible solutes ectoine and hydroxyectoine.
Besides, it has an extreme tolerance to salinity, being considered as a model
microorganism to study the intricate circuits controlling stress response in
prokaryotes. In a previous work, we characterized the ectoine synthesis genes
(ect) and discovered that under high salinity conditions C. salexigens membrane
lipids contained a higher percentage of cardiolipin (CL) and cyclopropanic
fatty acids (CFA). The aim of this study was to gain insight into the connections
between the two main C. salexigens osmoadaptation mechanisms: ectoine(s)
synthesis and chemical modifications of membrane lipids. Determination
of Cfa synthase activity of the wt as and salt-sensitive (ect) mutants in the
presence of ectoine indicated that ectoine cytoplasmic levels influence Cfa
synthase activity. Within the C. salexigens genome sequence we found two
cls genes (cls1, cls2), and two cfa genes (cfa1, cfa2), whose products showed a
conserved motif of cardiolipin and cfa synthase, respectively. C. salexigens cls1
and cfa1 genes were clustered with other putative genes encoding enzymes
100

Key words: Chromohalobacter salexigens, CL, CFA fatty acids

Acknowledgments This work was financially supported by the Greece-Spain
Joint Research Programmes 2005-2007.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ε.Α. Κατσίφας, Α. Σαββίδης, Θ. Κοράκη, Θ.Λ. Νικολακοπούλου, Δ. Σ.
Λυμπεροπούλου, Α.Δ. Καραγκούνη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας;,
Τομέας Βοτανικής, Ομάδα Μικροβιολογίας, 157 81 Αθήνα
e-mail: akar@biol.uoa.gr

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής,
του ΕΚΠΑ, τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με την ποικιλότητα μικροοργανισμών οι οποίοι προέρχονται από οικοσυστήματα τα οποία παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε γιατί έχουν ακραία χαρακτηριστικά είτε γιατί είναι
ενδεικτικά των Μεσογειακών κλιματολογικών συνθηκών. Η προσέγγιση της
μελέτης είναι κυρίως από την πλευρά της φυσιολογίας των μικροοργανισμών,
δηλαδή της απόκρισής τους απέναντι στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι οι κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές οι οποίες εξελίσσονται και αναπτύσσονται ανάλογα με το είδος του περιβαλλοντικού
δείγματος και εμπλουτίζονται με τις σύγχρονες μοριακές τεχνικές όπως αυτές
που αφορούν, στην εκχύλιση DNA από περιβαλλοντικά δείγματα, απομόνωση πλασμιδιακού DNA ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων και βακτηρίων,
στην εξωγενή απομόνωση πλασμιδίων, στην ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης με αποδιατακτικό παράγοντα υπό κλίση (DGGE), σε
ολικό προκαρυωτικό DNA, στο σχεδιασμό εκκινητικών μορίων για ανίχνευση
γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, καθώς και στην ανίχνευση γονιδίων
με άλλα φαινοτυπικά (γονίδια αποικοδόμησης υδρογονανθράκων) ή βιοσυνθετικά (σύνθεση τρυπτοφάνης) χαρακτηριστικά, τεχνικές rep-PCR και FISH. Οι

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Faculty of Pharmacy, University of Seville, 41012 Seville, Spain3

involved in the CL and CFA synthesis, respectively. The encoded proteins were
phylogenetically close to CLS and CFA proteins of γ-proteobacteria related to C.
salexigens. In silico analysis of the regions located 5΄ of the cls1 and cfa1 genes
revealed the presence of well conserved -10 sequences (CTATACT), very similar
to σS-dependent promoters, whereas the -35 sequences were more variable,
which is typical of σS-dependent promoters.
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ομάδες των μικροοργανισμών είναι κυρίως τα θετικά και αρνητικά κατά Gram
βακτήρια, τα κυανοβακτήρια και οι Αρχαίοι Προκαρυωτικοί Οργανισμοί.
DIVERSITY OF DIFFERENT MICROORGANISM GROUPS
OF THE GREEK ECOSYSTEM
E.A. Katsifas, A. Savvides, T. Koraki, T.L. Nikolakopoulou,
D.S. Lymperopoulou, A.D. Karagouni
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Συλλογες Καλλιεργειων Μικροοργανισμων :
Κλειδι στην αναπτυξη της Βιοτεχνολογιας
Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Οι Συλλογές Καλλιεργειών Μικροοργανισμών είναι θησαυροφυλάκια βιολογικού υλικού το οποίο έχει εξαιρετική σημασία για τη Βιολογία και τη Βιοτεχνο-
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Οι Συλλογές Καλλιεργειών προάγουν τη βασική έρευνα, παρέχουν υλικό αναφοράς για ταξινομικές μελέτες και για την επανάληψη δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες. Επί πλέον έχουν τον κρίσιμο ρόλο να διατηρούν τη μικροβιακή ποικιλότητα και να συμβάλουν στην ex������
situ�
����� προστασία των
μικροοργανισμών. Στο πεδίο της τεχνολογίας παρέχουν αυθεντικό υλικό για
ειδικές εφαρμογές και ένα τεράστιο δυναμικό για την έρευνα και τον εντοπισμό
νέων προϊόντων και διαδικασιών. Στη σύγχρονη εποχή, οι Συλλογές έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητα τους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της
Μοριακής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής και σε ηθικά και κοινωνικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Έτσι έχουν μετεξελιχθεί στα Κέντρα Βιολογικών Πόρων, που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Όμως η βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη και επί πλέον ένα μικρό μόνο ποσοστό των γνωστών ειδών είναι διαθέσιμα σε καθαρή καλλιέργεια. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει μια ποικιλία
φυσικών οικοσυστημάτων με ένα πλούτο ειδών, που δεν έχουν μελετηθεί ενώ
πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν πολύτιμα στελέχη μικροοργανισμών. Η Συλλογή
Καλλιεργειών Μυκήτων ��������������������������������
ATHUM���������������������������
του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιλαμβάνει
����������������
μοναδικά στελέχη από φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα της χώρας μας,
που αντιπροσωπεύουν ενδιαφέροντα και σπάνια είδη μυκήτων.
Σε εθνικό επίπεδο, είναι άμεση ανάγκη για την επιστημονική κοινότητα να αναλάβει
πρωτοβουλίες για τη λεπτομερή μελέτη, διατήρηση και προστασία των μικροβιακών πόρων της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι στρατηγικών επιλογών, πρέπει
να δώσουν προτεραιότητα σε μια εθνική υποδομή που είναι ουσιώδης για την επιστήμη και την τεχνολογία, να υποστηρίξουν μια τέτοια δραστηριότητα και να εγγυηθούν για την οικονομική σταθερότητα των Συλλογών. Οι υπάρχουσες Συλλογές
πιθανόν να αποτελέσουν τον πυρήνα για ένα Ελληνικό Κέντρο Βιολογικών Πόρων
που θα πρέπει να οργανωθεί με βάση τις προδιαγραφές του ΟΟΣΑ (2001, 2007).
E��������������������������������������������������������������������������
να εθνικό κέντρο θα διευκολύνει την πρόσβαση στους βιολογικούς πόρους για
την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους και την προώθηση της βιοοικονομίας.
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The past 20 years, the Microbiology Research Group of the Department of
Botany of the University of Athens has focused on the study of the diversity of
microorganisms from particularly interesting ecosystems which either display
extreme conditions or represent the typical climate conditions of the Mediterranean ecosystems. The approach of the study focuses mostly on the physiology of
the microorganisms in terms of their response towards the environmental conditions. The methodology that has been used include routine microbiological
techniques which evolve and are combined with modern molecular techniques
concerning the DNA extraction from environmental samples, the plasmid DNA
isolation from indigenous streptomycete and bacterial strains, the denaturating
gradient gel electrophoresis (DGGE) of total prokaryotic DNA, the design of primers for the detection of antibiotic resistance genes, as well as for the detection of
metabolic genes (key genes encoding for the degradation of hydrocarbons) or
housekeeping genes (tryptophan synthesis), rep-PCR and FISH techniques. The
studied microorganism groups include mainly Gram positive and Gram negative
bacteria, cyanobacteria and archaeal prokaryotic organisms.

λογία σε ένα πλήθος τομέων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους βιολογικούς
πόρους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των μικροοργανισμών για την καινοτομία στην έρευνα και ανάπτυξη στη βιομηχανική, περιβαλλοντική και ιατρική Βιοτεχνολογία.

Λέξεις κλειδιά : Βιοποικιλότητα, Συλλογές Καλλιεργειών, Βιοτεχνολογία
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A key element in biotechnological applications
Evangelia Kapsanaki-Gotsi
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The Culture Collections of Microorganisms are repositories of biological material which is of a paramount importance for the Life Sciences and Biotechnology in a wide range of disciplines. The increasing interest on bioresources, rely
to a large extent on the ��������������
potential ����
use ���
of ���������������
microorganisms ���
to ��������
support �����������
innovative
research and development in the industrial, environmental and medical Biotechnology.

However, the biodiversity of microorganisms is highly underexplored and only
a small proportion of the known species is currently available in pure culture.
Especially in Greece there is a variety of natural ecosystems with a high degree
of species richness, which have not been studied although it is expected to include valuable microbial entities. The ATHUM Culture Collection of Fungi of the
University of Athens, includes in its holdings unique strains from Greek natural
and man-made ecosystems, representing interesting and rare fungal species.
At the national level, it is an urgent need for the scientific community to undertake initiatives for the thorough study��, maintenance
������������ and
���� conservation
������������� of
���
the Greek microbial resources. In addition, the policy makers need to support
these activities, to give priority to a national infrastructure essential for sci-
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Μικροβιολογικη ασφαλεια
των προσυσκευασμενων σαντουιτς στην Κρητη
Εμμανουήλ Ν. Κοκκινάκης α,β*, Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης α,
Αικατερίνη Ν. Κοκκινάκη β
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης α Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Ι. Κονδυλάκη 46, 723 00 Σητεία, Κρήτη, Ελλάς β Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
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* Συγγραφέας για επικοινωνία: Τηλ. +30-2843-029490, Fax: +30-2843-026683
e-mail: mkokkinakis@seyp.teicrete.gr

Καταγράφηκαν οι αλλαγές στη μικροβιακή ασφάλεια σε συσκευασμένα σάντουιτς (που περιείχαν συνδυασμούς από ζαμπόν, τυρί, ντομάτα και τονοσαλάτα), που οφείλονταν στην μεταφορά, την αποθήκευση και στην σε λιανικό
επίπεδο πώληση. Τα σάντουιτς είχαν παρασκευασθεί από εταιρεία η οποία
εφαρμόζει το σύστημα HACCP. Προσφέρονταν προς πώληση σε περίπτερα,
καθώς και σε μικρο- ή υπερ-αγορές, στην Κρήτη. Συνολικά, αναλύσαμε 225
σάντουιτς για ειδικά παθογόνα βακτήρια και βακτήρια «δείκτες υγιεινής»:
Listeria monogytenes, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Total coliforms και
Aerobic Plate Counts. Τα δείγματα έδειξαν ικανοποιητικό μικροβιακό φορτίο
όσον αφορά τα παθογόνα βακτήρια και τα βακτήρια «δείκτες υγιεινής» μετά
από αποθήκευση 2 ημερών σε συνθήκες λιανεμπορίου. Ακολουθώντας την
πολιτική της εταιρείας να αποσύρει τα σάντουιτς που έμειναν απούλητα την
7η ημέρα αποθήκευσης, διαπιστώσαμε σημαντική επιδείνωση της μικροβιακής ποιότητας στα προϊόντα. Η πλειοψηφία των σάντουιτς που προσφέρονται
από την εταιρεία, συνήθως καταναλώνονται εντός 1-3 ημερών. Ωστόσο οι τιμές
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The Culture Collections promote baseline studies, provide the reference material for taxonomic work as well as for published ���������
research ��������
results ������������
replication� ����
and
it is an important tool for the education in the biological sciences. In addition
they have the crucial role to maintain microbial diversity and contribute to the ex
situ conservation of microorganisms. In the domain of technology they provide
authentic material for specific applications and a huge potential for the investigation and detection of new products and processes��
�����������. In
��� the
���� modern
������� era,
����� the
����
Collections have extended their scope to meet the new challenges in Molecular Biology and Bioinformatics, incorporating ethical and social issues resulting
from the implementation of the Convention on Biological Diversity. They have
evolved to the Biological Resource Centres (BRCs) which are endorsed by the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

ence and technology and to ensure financial stability for the Collections. The
existing Collections may form the core of a Greek BRC launched according to
the requirements defined by OECD (2001, 2007). A national BRC will facilitate
the access to bioresources for their effective exploitation towards a bio-based
economy.
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στα βακτήρια «δείκτες υγιεινής» προκαλούν ερωτηματικά. Δεν είναι σίγουρο
βέβαια ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, αλλά σίγουρα απαιτείται
παρακαλούθηση των συνθηκών αποθήκευσης σε επίπεδο λιανικής πώλησης.
Λέξεις κλειδιά: μικροβιακή ασφάλεια, σάντουιτς, HACCP, εμπορική προώθηση

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

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

Η τρεχαλόζη συντίθεται από οργανισμούς ικανούς να επιβιώνουν σε συνθήκες
πλήρους αφυδάτωσης και χρησιμοποιείται ως μεταβολίτης και /ή ως συμβατός
διαλύτης προστατεύοντας τις μεμβράνες και τα ένζυμα του κυττάρου. Αυτές
οι ιδιότητες την καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμη σε φαρμακευτικές και ιατρικές
εφαρμογές. Ο μοριακός χαρακτηρισμός των πορειών βιοσύνθεσης της τρεχαλόζης, καθώς και η παραγωγή της, ιδιαίτερα σε βιοτεχνολογικά σημαντικά είδη
κορυνοβακτηρίων, παρουσιάζουν εξαιρετική σημασία.
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη της βιοσυνθετικής πορείας TreY/
Z της τρεχαλόζης σε δύο βιομηχανικά κορυνοειδή βακτήρια τροποποιημένα
για παραγωγή λυσίνης. Αυτή η πορεία περιλαμβάνει την ισομερίωση μαλτοδεξτρινών (όπως το γλυκογόνο) από τη συνθάση της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης
(MTS, TreY) προς μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζη, από την οποία το μόριο της τρεχαλόζης αποκόπτεται μέσω της τρεχαλοϋδρολάσης της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης (MTH, TreZ).
Σχεδιάσθηκαν ζεύγη πριμοδοτικών μορίων εκατέρωθεν των περιοχών των
πιθανών γονιδίων treY και treZ σύμφωνα με την γνωστή νουκλεοτιδική αλληλουχία του Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 και χρησιμοποιήθηκαν
για τον εμπλουτισμό των αντίστοιχων πιθανών περιοχών treY και treZ από το
γονιδιωματικό DNA αμφότερων των Corynebacterium glutamicum ATCC 21253
και Brevibacterium lactofermentum ATCC 21799. Προέκυψαν τέσσερα προϊόντα
αναμενόμενου μεγέθους, τα οποία κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλους φορείς.
Τα αποτελέσματα της αλληλούχησης, πλήρη για τις περιοχές που αντιστοιχούν
σε πιθανά γονίδια treZ, ανέδειξαν αξιοσημείωτη ομολογία με γονίδια συνθάσης
της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης και τρεχαλοϋδρολάσης της μαλτοολιγοσυλτρεχαλόζης, τα προϊόντα των οποίων καταλύουν την πορεία TreY/Z. Περαιτέρω
ανάλυση περιλαμβάνει την υπερέκφραση των γονιδίων, τον προσδιορισμό της
ενζυμικής δραστικότητας με ανάπτυξη κατάλληλης δοκιμής και την ανίχνευση
της τρεχαλόζης.
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The microbial safety changes in pre-packed sandwiches (containing combinations of ham, cheese, tomato, and tuna salad), due to transportation, and storage at the retail level, were recorded. The sandwiches were prepared by a company which had the HACCP system implemented. Sandwiches were offered
for sale in kiosks, as well as in super- or mini-markets, at Crete, Greece. Totally,
we investigated 225 sandwiches for specific pathogens and indicator bacteria:
Listeria monogytenes, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Total coliforms,
and Aerobic Plate Counts. The samples exhibited satisfactory initial microbial
counts concerning the pathogens and the indicator bacteria for up to 2 days
of storage. Following the company’s policy to redraw the unsold sandwiches at
the 7th day of storage, we observed that the indicator bacteria values suggested
a substantial deterioration of the products microbial quality. The majority of
sandwiches distributed by the company are usually consumed within 1-3 days;
however the indicator bacteria values raise a question not necessarily concerning dangers to human health but certainly concerning the storage conditions
at the retailer level.

Εμπλουτισμος, κλωνοποιηση και ετερολογη εκφραση γονιδιων
βιοσυνθεσης τρεχαλοζης treY και treZ

Λέξεις-κλειδιά: κορυνοβακτήρια, treY, treZ
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Amplification, cloning and heterologous expression of
corynebacteria trehalose biosynthetic genes treY and treZ
K. Kollia and Afendra A.-S.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

University of Ioannina, Department of Biological Applications & Technologies

Trehalose is synthesized by organisms capable to survive in complete dehydration and is used as metabolite and/or compatible solute by protecting the cell
membranes and enzymes. These properties make it valuable in pharmaceutical
and medical applications. The molecular characterization of trehalose biosynthetic pathways and the production of trehalose, especially in biotechnologically important species of corynebacteria, are of significant importance.
In the present work, the TreY/Z trehalose biosynthetic pathway was approached
for two industrial coryneform strains modified for lysine production. This pathway includes the isomerization of maltodextrins (e.g. glycogen) by the maltooligosyltrehalose synthase (MTS, TreY) to maltooligosyltrehalose, of which the
trehalose molecule is subsequently cleaved by maltooligosyltrehalose trehalohydrolase (MTH, TreZ).

Αικατερίνη Κορδίλα και Ιωάννης Σ. Μποζιάρης
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φυτόκο 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος, boziaris@uth.gr

Η αλλοίωση των νωπών αλιευμάτων οφείλεται κυρίως σε μικροβιακή ή καλύτερα βακτηριακή δραστηριότητα. Οι μικροοργανισμοί παράγουν μεταβολίτες
οι οποίοι συνεισφέρουν αρνητικά στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (κυρίως
οσμή) του αλιεύματος. Επιπλέων στα καρκινοειδή, εκτός της βακτηριακής αλλοίωσης, η ενζυματική αμαύρωση στο κέλυφος συνεισφέρει σημαντικά στην
μείωση της αποδοχής τους από τους καταναλωτές. Η μικροβιακή χλωρίδα αλλοίωσης της καραβίδας φαίνεται να αποτελείται κυρίως από Pseudomonas sp
καθώς και άλλους μικροοργανισμούς σε μικρότερους πληθυσμούς όπως βακτήρια που παράγουν Η2S (Shewanella putrefaciens), Enterobacteriaceae, κτλ. O
εμπορικός χρόνος ζωής ήταν μεγαλύτερος στις καραβίδες που αποθηκεύθηκαν
σε πάγο (0οC) σε σχέση με αυτές που αποθηκεύθηκαν σε αέρα υπό ψύξη (5οC).
Το μικροβιακό προφίλ αλλοίωσης δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από τα
άλλα αλιεύματα που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εν τούτοις οι διαφορές επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η μικροβιακή αύξηση και αποδόμηση
της σάρκας ξεκινά από την στιγμή θανάτου της καραβίδας, η οποία συμβαίνει
σε κάποια χρονική στιγμή μετά την αλίευσή της ανάλογα με την θερμοκρασία
συντήρησής της, λόγο της ικανότητά της να επιβιώνει για κάποιο χρόνο εκτός
υδάτινου περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία συντήρησης επιδρά στον εμπορικό
χρόνο ζωής της όχι μόνο διότι επηρρεάζει τον ρυθμό ανάπτυξης των αλλοιογόνων μικροοργανισμών αλλά και την χρονική στιγμή θανάτου της καραβίδας.
Λέξεις κλειδιά: καραβίδα, αλιεύματα, μικροβιακή αλλοίωση
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Primer sets flanking the regions of the treY and treZ putative genes were designed according to the deposited nucleotide sequence of Corynebacterium
glutamicum ATCC 13032 and used in PCR experiments to amplify the treY and
treZ both from Corynebacterium glutamicum ATCC 21253 and Brevibacterium
lactofermentum ATCC 21799 genomic DNA. Four products of expected size were
amplified and cloned in appropriate vectors. The sequence results, completed
for the regions corresponding to the putative treZ genes, revealed considerable homology with maltooligosyltrehalose synthase and maltooligosyltrehalose trehalohydrolase genes, the products of which catalyse TreY/Z pathway.
Further analysis includes the overexpression of the genes, the determination
of enzymatic activity by the appropriate assay development and the detection
of trehalose.

Μικροβιολογικη αλλοιωση και εμπορικος χρονος ζωης της
καραβιδας (Nephrops norvegicus) κατα την αποθηκευση της σε
χαμηλες θερμοκρασιες

Keywords: corynebacteria, treY, treZ
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Microbiological spoilage and shelf-life
of Norway lobster (Nephrops norvegicus) stored
at low temperatures
Aikaterini Kordila and Ioannis S. Boziaris
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Dept of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly,
Fitokou, 38446, N. Ionia, Volos, Greece, boziaris@uth.gr
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ΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΩΝ

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

Βασίλης Ν. Κουβέλης, Μιλτιάδης Α. Τύπας
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη 15701 Αθήνα, e-mail:matypas@biol.uoa.gr

Οι μύκητες είναι ετερότροφοι μικροοργανισμοί που διαβιούν σαπροφυτικά ή παρασιτικά και παίζουν σημαντικό ρόλο στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
είτε ως αποσυνθέτες οργανικής ύλης, είτε ως παθογόνοι ή ως συμβιωτικοί οργανισμοί. Η πλειονότητα των μυκήτων μεγάλης οικολογικής, οικονομικής και βιοτεχνολογικής σημασίας ανήκει στο φύλο των Aσκομυκήτων. Η μοριακή ανάλυση
των ειδών αυτών για φυλογενετικούς, ταξινομικούς αλλά και εφαρμοσμένους
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Spoilage of fresh fisheries is mainly due to bacterial activity. Microorganisms
produce secondary metabolites which have a negative effect on the sensory
characteristics. Additionally in crustaceans, colour changes due to the enzymatic browning contribute to the organoleptic disposal of the product. Microbial spoilage population of Norway lobster consists of mainly Pseudomonas sp
and other microorganisms, such as Η2S producing bacteria (Shewanella putrefaciens), Enterobacteriaceae etc., in lower numbers. Norway lobster stored in ice
(0οC) had longer shelf life than those stored at refrigeration temperatures (5οC).
Microbial spoilage profile of Norway lobster stored at low temperatures was
not different compared to fresh fish. However, there are differences due to the
fact that, in Norway lobster microbial growth and flesh decomposition commences after its death, which happens sooner or later, depended on storage
temperature, after fishing due to its ability to survive for some time out of the
water. Hence, storage temperature influence shelf life not only because affect
growth rate of spoilage microorganism but also because affect time of death.

σκοπούς στηρίζεται κυρίως στο χρωμοσωμικό τους DNA [π.χ την πυρηνική ριβοσωμική επανάληψη (rDNA), γονίδια που κωδικοποιούν για πολύ συντηρητικές
λειτουργίες, π.χ. β-σωληνίνη, παράγοντας επιμήκυνσης, RΝΑ πολυμεράση ΙΙ, και
τέλος γονίδια που κωδικοποιούν συγκεκριμένα ένζυμα όπως πρωτεάσες, κυτταρινάσες και χιτινάσες, κ.λπ.]. Με όμοιο τρόπο, η χρήση μιτοχονδριακών γονιδίων
και η συγκριτική μελέτη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων (mtDNAs) συνέβαλαν
σημαντικά στην επίλυση φυλογενετικών αμφιβολιών και έδωσαν εργαλεία μοριακής ταυτοποίησης (genetic fingerprinting) πολλών μυκήτων. Κατά την τελευταία οκταετία, απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στο Εργαστήριο μας τα mtDNAs
εντομοπαθογόνων (Beauveria bassiana, B. brongniartii, Lecanicillium muscarium
και Metarhizium anisopliae), φυτοπαθογόνων μυκήτων (Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae), και αντιπροσώπων κλινικής (Aspergillus fumigatus) και βιοτεχνολογικής σημασίας (Candida zemplinina, Hanseniaspora uvarum). Με εξαίρεση
το γονιδίωμα της ζύμης H. uvarum όλα τα υπόλοιπα χαρτογραφούνται ως κυκλικά
μόρια. Το μέγεθός τους διαφέρει λόγω ποικιλομορφίας στις διαγονιδιακές τους
περιοχές και διαφορετικού αριθμού εσωνίων εντός των γονιδίων rnl, cox1, cox2,
cob και nad1. Έχουν παρόμοια δομή και οργάνωση με όλους τους γνωστούς
ασκομύκητες και φέρουν 14 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες εμπλεκόμενες στην αναπνοή και παραγωγή ATP (τις υπομονάδες atp6, 8 και 9, cob, cox1-3,
nad1-6 και 4L), 2 γονίδια rRNA (rnl και rns) και 24-26 γονίδια tRNAs. Παρουσιάζουν
ομάδες συνταινικότητας που δίνουν πληροφορίες για τη διαλεύκανση της φυλογένεσης τους, ενώ η συγκριτική μελέτη των αλληλουχιών των 14 μιτοχονδριακών
πρωτεϊνών αναδεικνύει τις εξελικτικές τους σχέσεις και επιλύει ταξινομικά προβλήματα. Τέλος, τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα και ιδίως η ποικιλομορφία των
διαγονιδιακών περιοχών αποδείχθηκαν χρήσιμο εργαλείο για την προσέγγιση
της μοριακής ενδο- και δια-ειδικής διαφοροποίησης.

THE MITOCHONDRIAL GENOMES AS A SOURCE FOR THE MOLECULAR
COMPARATIVE STUDY OF ASCOMYCOTA
Vassili N. Kouvelis, Milton A. Typas
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panemistiopolis, Athens 15701, Greece, e-mail: matypas@biol.uoa.gr

Fungi are heterotrophous microorganisms which live as saprophytes or parasites and they play a crucial role for the terrestrial and aqueous ecosystems as
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Χαρακτηρισμος και αναλυση της αλληλουχιας του πληρους γινιδιωματος βακτηριων που αποδομουν PAH, προερχομενα απο
την Hπειρο
Κούκκου, Α.Ε.1, Καλλιμάνης, A.1, Καβακιώτης, K.1, Μαυρομάτης, K.2,
Κυρπίδης, N.Κ.2 και Δραΐνας, Κ.1
Εργαστήριο Βιοχημείας., Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
DOE-Joint Genome Institute, Genome Biology Program, Walnut Creek, CA, USA
1

2

Ένας αριθμός βακτηριακών στελεχών απομονώθηκε από μία περιοχή στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων, ρυπασμένη με κρεοζωτέλαιο. Η απομόνωση πραγματοποιήθηκε με βάση την ικανότητα των στελεχών αυτών να χρησιμοποιούν διάφορους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) ως μοναδική πηγή
ενέργειας και άνθρακα. Δύο εξ’ αυτών, τα Sphe3 και Spyr1 απεδείχθησαν αποτελεσματικοί αποδομητές φενανθρενίου και πυρενίου, αντίστοιχα και μελετήθηκαν περαιτέρω. Βιοχημικά δεδομένα και ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου
που κωδικεύει 16S RNA έδειξαν ότι το Sphe3 ανήκει στο γένος Arthrobacter και
αποτελεί ένα νέο είδος, το οποίο ονομάστηκε Arthobacter phenanthrenivorans
sp. nov. Το Spyr1 βρέθηκε να ανήκει στο γένος Mycobacterium με πλησιέστερο
συγγενές (99.9%) το Mycobacterium gilvum. Ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του πλήρους γονιδιώματος των δύο οργανισμών, απεκάλυψε ότι και οι
δύο περιέχουν ένα μόνο κυκλικό χρωμόσωμα και δύο πλασμίδια. Ειδικότερα, το
Sphe3 έχει ένα χρωμόσωμα 4.25 Mb και δύο γραμμικά πλασμίδια 190 and 94 Kb,
αντίστοιχα. Το Spyr1 έχει ένα μεγαλύτερο χρωμόσωμα 5.7 Mb. Ένα σύνολο 4288
και 5679 γονιδίων μπορούν να προβλεφθούν αντίστοιχα για τα γονιδιώματα των
Sphe3 Spyr1. Μετά από σάρωση BLAST του γονιδιώματος Sphe3 με τη χρήση
αλληλουχιών πεπτιδικών τμημάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με φασματοσκοπία μάζας από καθαρή πρωτεΐνη διοξυγονάσης του 1-υδροξυ-2-ναφθοϊκού
(1-Η-2-Ν-διοξυγονάση) που απομονώσαμε, καταφέραμε να αναγνωρίσουμε δύο
κωδικεύουσες περιοχές με ομολογία πάνω από 90% μεταξύ τους. Η μία (diox1)
βρέθηκε επί του χρωμοσώματος, ενώ η άλλη (diox2) επί ενός εκ των πλασμιδίων
του Sphe3. Ένα μόνο γονίδιο 1-H-2-N διοξυγονάσης εντοπίστηκε στο χρωμόσωμα του Spyr1. Η διαθεσιμότητα της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος
δύο βακτηρίων που αποδομούν ΡΑΗ αναμένεται να βοηθήσει στην κατανόηση
των βιοχημικών μηχανισμών των οργανισμών αυτών, και κατ’ επέκταση στην
ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μεθόδων αποδόμησης ΡΑΗ στο περιβάλλον.
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decomposers of organic material, pathogens or symbiotic organisms. A large
number of ecologically, economically and biotechnologically important members of fungi are placed in the phylum of Ascomycota. The molecular analysis
of these species for phylogenetic, taxonomic and applied purposes is based
mainly on the chromosomal DNA [i.e., the nuclear ribosomal rRNA gene-complex repeat (rDNA); genes with conserved functions like beta-tubulin, elongation factor, RNA polymerase II, etc; and genes coding for important enzymes
like proteases, cellulases and chitinases]. In a similar manner, sequences from
mitochondrial (mt) genes or the comparative analysis of complete mitochondrial genomes (mtDNAs) have significantly contributed to resolve taxonomic
or phylogenetic ambiguities. In the past eight years, our laboratory isolated
and analysed the complete mt genomes of entomopathogenic (Beauveria bassiana, B. brongniartii, Lecanicillium muscarium and Metarhizium anisopliae), phytopathogenic (Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae), as well as representatives from biotechnologically (Candida zemplinina, Hanseniaspora uvarum) and
clinically (Aspergillus fumigatus) important fungi. These fungal mtDNAs were
compared with all corresponding genomes from public databases to show that
with the exception of H. uvarum they are all circularly mapped and that size differences are attributed to the variation of intergenic regions and the different
number of introns present in the rnl, cox1, cox2, cob και nad1 genes. Gene content and organization are typical for all fungi; they carry fourteen genes coding
for proteins that participate in respiration and production of ATP (i.e. subunits
atp6, 8 and 9, cob, cox1-3, nad1-6 and 4L), two rRNA (rnl and rns) and 24-26
tRNA genes. Gene order comparisons revealed characteristic stretches of synteny which provide valuable information on fungal phylogeny. Comparative
studies of the 14 mtDNA-encoded proteins as one unit illustrated the phylogenetic relations of many ascomycetes and solved several taxonomic problems.
Finally, certain mitochondrial genes and especially variable intergenic regions
proved to be excellent molecular tools for inter- and intra- specific differentiation, as well as for “barcoding” and fingerprinting of fungi.

Λέξεις-κλειδιά: Αλληλούχιση γονιδιώματος, βιοαποδόμηση, Arthrobacter, Mycobacterium,
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
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Characterization and whole genome sequencing of PAH
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Συγκριτικη φυλογενετικη αναλυση της βακτηριακης
ποικιλοτητας σε βαθια θαλaσσια ιζηματα του Ειρηνικου
Ωκεανου και της Ανατολικης Μεσογειου (σταθμος km3net)

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη της βακτηριακής σύστασης και ποικιλότητας μεταξύ βαθιών θαλάσσιων ιζημάτων (βάθη:
4000 μέτρα) τα οποία συλλέχθηκαν από τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Ανατολική
Μεσόγειο (ΚΜ3 net). Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σύγκρισης βακτηριακών βιοκοινωνιών μεγάλου βάθους των προαναφερθέντων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μεταξύ των οποίων δεν πραγματοποιείται καμία ανταλλαγή υδάτινων μαζών. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, κλωνοποιήθηκαν συνολικά 304
βακτηριακές αλληλουχίες του συντηρημένου γονιδίου 16S rDNΑ και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η ανάλυση τριών χημικών παραμέτρων: χλωροφύλλη-α,
οργανικός άνθρακας και λόγος C/N. Διαπιστώθηκε ότι τα μικροπεριβάλλοντα
του Ειρηνικού Ωκεανού ήταν μεσοτροφικά σε αντίθεση με αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, που ήταν ισχυρά ολιγοτροφικό, ενώ βρέθηκε ότι ο οργανικός
άνθρακας είναι ο παράγοντας που συνδέεται άμεσα με την δομή των βακτηριακών μικροκοινωνιών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η υψηλή βιοποικιλότητα και
στα πέντε μικροπεριβάλλοντα, με αυτό της Ανατολικής Μεσογείου να χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη τιμή (Chao1). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι η σύνθεση των μικροβιακών κοινωνιών των υπό μελέτη θαλασσίων
οικοσυστημάτων δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές, καθιστώντας την πίεση ως τον καθοριστικό παράγοντα επιλογής των φυλογενετικών βακτηριακών
ομάδων που δομούν τις εκάστοτε μικροβιακές κοινωνίες σε βάθη 4000 μέτρων.
Σύμφωνα με την φυλογενετική ανάλυση, οι κλώνοι 16s rRNA ταξινομήθηκαν
ως: Acidobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes, Alphaproteobacteria,
Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteoba-cteria, Nitrospirae,
Chloroflexi, Veruccomicrobia, Bacteroidetes και ΟΡ11 (υποψήφια ταξινομική
ομάδα). Επιπρόσθετα, το ποσοστό των βακτηριακών αλληλουχιών που δεν ταξινομήθηκε σε καμία γνωστή φυλογενετική ομάδα, ήταν ιδιαίτερα υψηλό και
για τις πέντε βακτηριακές βιοκοινωνίες. Οι υψηλές τιμές βιοιποικιλότητας και
το μεγάλο ποσοστό των ‘άγνωστων’ αλληλουχιών 16s rRNA αποτελούν σαφή
ένδειξη (‘hot spot’) μικροπεριβαλλόντων ιδιαίτερης σημασίας, καθιστώντας
αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση τους.
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Several bacterial strains were isolated from a creosote polluted site at Perivleptos (Epirus, Greece), based on their ability to utilize various polycyclic aromatic hydrocarbons as a sole carbon and energy source. Two of them, Sphe3
and Spyr1, were proved to be efficient degraders of phenanthrene and pyrene,
respectively and were studied further. Biochemical tests and 16S rDNA analysis
showed that Sphe3 belonged to the genus Arthrobacter comprising a novel species named Arthobacter phenanthrenivorans sp. nov., while Spyr1 was found to
belong to the genus Mycobacterium with closest relative (99.9%) Mycobacterium gilvum. Whole genome sequencing of the two isolated organisms, revealed
that they both have a single circular chromosome and two small plasmids. In
specific, Sphe3 has one chromosome of 4.25 Mb and two linear plasmids of
190 and 94 Kb, respectively, while Spyr1 has a larger chromosome of 5.7 Mb.
A total of 4288 and 5679 genes were predicted respectively in the Sphe3 and
Spyr1 genomes. With BLAST searches using peptide fragment sequences from
a purified 1-H-2-N dioxygenase activity determined by Mass Spectrometry, we
identified two encoding genes with over 90% homology to each other at the
nucleotide level, one (diox1) located on the chromosome and the other (diox2)
on one of the plasmids of the Sphe3 genome. A single 1-H-2-N dioxygenase
gene was identified in the chromosome of the Spyr1 genome. The availability
of the complete sequence of the two genomes is expected to increase our understanding of the biochemical mechanisms these organisms employ, in order
to achieve efficient PAH degradation in the environment.
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η μεταβολή της μικροβιακής αλληλουχίας
σε δείγματα χοιρινού κιμά σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης 0, 5, 10 και 15o C. Δείγματα χοιρινού κιμά (100g) συσκευάστηκαν με δύο
διαφορετικά πλαστικά φιλμ: α) με ένα κοινό φιλμ Υψηλής Διαπερατότητας (ΥΔ)
και β) με ένα φιλμ Χαμηλής Διαπερατότητας (ΧΔ). Η μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών και η χρήση του φιλμ ΧΔ οδήγησαν στην δημιουργία
τροποποιημένης ατμόσφαιρας μέσα στη συσκευασία κατά την διάρκεια της
συντήρησης. Η συγκέντρωση του Ο2 στα δείγματα που ήταν αποθηκευμένα
στους 0o C μειώθηκε από 18,7% σε 7% (μετά από 15 ημέρες αποθήκευσης)
στις συσκευασίες, με φιλμ ΧΔ ενώ το CO2 αυξήθηκε από 3% σε 10% αντίστοιχα.
Αντιθέτως στις συσκευασίες με το ΥΔ πλαστικό φιλμ δεν παρατηρήθηκε καμία
σημαντική διαφορά. Η ανάπτυξη της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στις συσκευασίες με το ΧΔ φιλμ οδήγησε σε σημαντική αναστολή της ανάπτυξης των
pseudomonads η οποία ήταν περισσότερο εμφανής στις χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης. Για παράδειγμα, κατά την διάρκεια συντήρησης στους 0o C ο
ρυθμός ανάπτυξης των Pseudomonads στα δείγματα που ήταν συσκευασμένα
στο ΧΔ φιλμ μειώθηκε κατά 48,7% σε σχέση με το ΥΔ φιλμ ενώ στους 10o C η
αντίστοιχη μείωση ήταν 13,7%. Επίσης το ΧΔ φιλμ επηρέασε σε μικρότερο βαθμό την ανάπτυξη του Brochothrix thermosphacta. Η επίδραση της θερμοκρασίας συντήρησης στον ρυθμό ανάπτυξης των Pseudomonads και του Brochothrix
thermosphacta στα δείγματα χοιρινού κιμά στα δυο διαφορετικά φιλμ συσχετίστηκαν με βάση την εξίσωση του Arrhenius. Η ενέργεια ενεργοποίησης και
για τα δυο βακτήρια ήταν μεγαλύτερη στο ΧΔ φιλμ. Αυτό μπορεί να οφείλετε
στην αύξηση της ανασταλτικής δράσης της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στις
χαμηλές θερμοκρασίες. Η εξίσωση του Arrhenius χρησιμοποιήθηκε και για τον
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The variability of bacterial community composition and diversity was studied
by comparative analysis of five large 16S ribosomal-DNA clone libraries from
deep-sea sediments (water column depth: 4000 m) of the Eastern Mediterranean Sea and the Pacific Ocean. This is the first attempt having ever been
documented, to compare the bacterial communities living in these deepsea ecosystems. The estimated chrorophyll-a, organic carbon and C/N ratios
demonstrated significant differences on the trophic state between the Pacific
Ocean and the Eastern Mediterranean sediments. All clone libraries were highly
diverse, but the Eastern Mediterranean sediment was proved to be the most
diverse one. Furthermore, a possible link between microbial community structure and organic carbon content could be identified. The fact that the comparison of community composition among the five deep-sea sediment microenvironments does not manifest significant discrepancies, is very intriguing as it
reflects that pressure constitutes the factor that determines the phylogenetic
groups found at the depth of 4000 meters. The phylogenetic analysis of a total
of 304 clones revealed that these sequences grouped with the phyla Acidobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes, Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Nitrospirae, Chloroflexi,
Veruccomicrobia, Bacteroidetes and ΟΡ11 (candidate division). Gammaproteobacteria was the prevalent bacterial group in the Pacific Ocean sediments, in
contrast to Acidobacteria which dominated the Eastern Mediterranean microcommunity. In addition, it is worthmentioning that the clones, not affiliated
with any known taxon, represent a sensible fraction of the total sequences retrieved not only from the Pacific Ocean microenvironments (10.31%), but also
from the one located in the Eastern Mediterranean (24.05%). Both the high biodiversity and the significant percentage of the ‘non-affilliated’ 16s rRNA clones
reveal these microenvironments being hot spots, urging that further research
is indispensable.

Η αερoβια συσκευασiα του νωποy κρεατος με φιλμ χαμηλης
διαπερατoτητας οδηγει στην αναπτυξη τροποποιημενης
ατμoσφαιρας κατa τη διαρκεια της συντηρησης λογω της
μικροβιακhς αναπνοhς
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προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται ώστε τα δυο βακτήρια να φτάσουν
σε πληθυσμό το 107 CFU/g. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν το ΧΔ φιλμ συνδυάζεται με χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης ο χρόνος μέχρι την στιγμή της
μικροβιακής αλλοίωσης του προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σχέση
με το ΥΔ φιλμ.
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Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας Μικροβιολογίας εστιάζονται: 1) στη
μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας του ελληνικού πληθυσμού 2) σε θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων και 3) σε θέματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας.

The changes in microbial flora of minced pork during aerobic storage at 0, 5, 10
and 15o C were studied. Minced pork samples (100 g) were packed using two
types of packaging films a) a common food film with high permeability (HPF) and

Η ερευνητική προσπάθεια εστιάζεται στη μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας
ομάδων του ελληνικού πληθυσμού και των περιβαλλοντικών παραγόντων που
την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, έχει μελετηθεί η εντερική μικροχλωρίδα υγιών

1
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Control of spoilage microorganisms in minced pork
by a self-developed modified atmosphere induced by the
respiratory activity of meat microflora

b) a film with low permeability (LPF). The respiratory activity of meat microflora
and the use of a LPF resulted in a modified atmosphere in the package headspace
developed during storage. Oxygen concentration decreased from 18.7% (after
packaging) to 7% (after 15 days of storage) in packages with LPF, stored at 0o C,
while CO2 increased from 3% to 10.5%, respectively. On the contrary, no significant
atmosphere changes were observed during storage of HPF packages. The self-developed modified atmosphere in LPF packages resulted in a significant inhibition
of pseudomonad growth which was more pronounced at low storage temperatures. For example, during storage at 0 oC, the growth rate of pseudomonads in
meat packed with LPF was reduced by 48.7% compared to HPF. At 10 oC the latter
reduction decreased to 13.7%. LPF packaging was also found to inhibit growth
of Brochothrix thermospacta but this inhibition was weaker compared to pseudomonads. The effect of storage temperature on the growth rate of pseudomonads and B. thermospacta in minced pork packed with the different films was modeled using an Arrhenius equation. For both bacteria, the activation energy was
higher for LPF packaging. This can be attributed to the increased inhibitory effect
of the modified atmosphere at lower storage temperature. The Arrhenius model
was further used to evaluate the effect of temperature on the time required by
the two bacteria to reach a spoilage level of 107 cfu/g. The results showed that
when LPF packaging is combined with effective temperature control the time-tospoilage can be significantly extended compared to HPF packaging.

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής1Τμήμα Γεωγραφίας2
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νεογνών σε συνάρτηση με το είδος τοκετού και τον τρόπο σίτισης και έχει πραγματοποιηθεί απομόνωση λακτοβακίλλων με εν δυνάμει προβιοτικές ιδιότητες.
Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της μικροχλωρίδας πρόωρων και
ελλιποβαρών νεογνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται και στη διερεύνηση
των πρεβιοτικών ιδιοτήτων λειτουργικών τροφίμων, που περιέχουν φρουκτοολιγοσακχαρίτες ή β-γλυκάνη, μέσω της διεξαγωγής τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών ασθενών-μαρτύρων σε υγιείς εθελοντές ή εθελοντές
με προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου.
Στην Μικροβιολογία Τροφίμων, οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην καταμέτρηση, απομόνωση και μελέτη βακτηριακών στελεχών σε ζυμωμένα φυσικά προϊόντα (γαλακτοκομικά, σαλάμια αέρος φυσικής ωρίμανσης της ελληνικής αγοράς), με έμφαση στα βακτήρια του γαλακτικού οξέος. Τα στελέχη αυτά
ελέγχονται ως προς την ευαισθησία τους σε διάφορα αντιβιοτικά με κλασικές
και μοριακές τεχνικές.

Harokopio University
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Kirtzalidou A., PhD student, Veterinarian1, Kotsou M., PhD, Teaching and
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Our research interests in the field of Microbiology are focused on: 1) The study
of gut microflora composition of Greek population, 2) Food Microbiology issues and 3) Environmental Microbiology issues.
A vivid scientific interest is orientated towards the study of gut microbiota
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In Food Microbiology section, our studies are focused on the enumeration and
isolation of lactic acid bacteria and bifidobacteria from dairy products and naturally fermented Greek salami. The isolated bacterial strains are tested also for
their antibiotic susceptibility using classical and molecular methods.
In Environmental Microbiology section, we study the bioremediation of food
industry wastewater and we have proposed a new method for the bioremediation of green table olive processing water. Another topic is the study of the
microflora evolution during composting of a variety of organic waste (garden
clippings, sludge, poultry manure). In this framework, the fitness of the composted material for a particular and safe end use is tested (as assessed through
��������
faecal pathogens, antibiotic resistance).

Μελετη της σχεσης φυτοπλαγκτου-ετεροτροφων βακτηριων σε
διαφορετικα θαλασσια περιβαλλοντα: Ροες ανθρακα συμφωνα
με τις τροφικες συνθηκες
Α.Λαγαρία και Σ. Ψαρρά
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Στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, οι μελέτες επικεντρώνονται στη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία Τροφίμων
(απόβλητα από βρώσιμες ελιές) αλλά και στη μελέτη των μικροβιακών κοινοτήτων και των φυσικοχημικών παραμέτρων κατά την κομποστοποίηση ποικίλων μιγμάτων, όπως στέμφυλα, κλαδοκάθαρα, λάσπες βιολογικών καθαρισμών
και απόβλητα πτηνοτροφείων. Επίσης ελέγχεται το τελικό προϊόν ως προς την
ασφαλή διάθεσή του στο περιβάλλον ως λιπαντικό (εντερικά παθογόνα, ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά).

composition of Greek population and the potential influence of environmental factors in intestinal microflora. In detail, we have explored the fecal microflora of Greek healthy neonates according to birth pattern and feeding regime
and we have investigated the potential probiotic properties of lactobacilli isolates from infant faeces. Our efforts are also targeted towards the microflora
of premature and low-birth weight infants. Lately, we aimed particularly to
evaluate the in vivo prebiotic effects of functional food supplemented with
fructooligosacharides or β-glucan, on human faecal microflora by conducting
randomized double-blinded, placebo-controlled clinical studies in healthy or
polypectomised volunteers.

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Πρώην Αμερικανική
Βάση Γουρνών, PO Box 2214, Ηράκλειο 71003, Κρήτη.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ετερότροφων και αυτότροφων οργανισμών στα πελαγικά τροφικά πλέγματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τροφικές συνθήκες του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν σημαντικά τους βιο-γεωχημικούς κύκλους των ωκεανών καθώς συνδέονται άμεσα με τις ροές άνθρακα
μέσα στο οικοσύστημα. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει στη διερεύνηση του βαθμού
συσχέτισης μεταξύ των ετερότροφων βακτηρίων και του φυτοπλαγκτού στα δια-
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closely related to carbon fluxes. This work aims to investigate the degree of
coupling between phytoplankton and heterotrophic bacteria in marine ecosystems and the factors that influence their interaction. The linkage between
the two groups is explored by quantification of carbon fluxes, focusing on the
Dissolved Organic Carbon that is produced and exudated by phytoplankton
as part of the photosynthetic primary production (PP) since it is a source of
labile, easily assimilated organic carbon for heterotrophic bacteria. We aim to
investigate how PER (Percentage Extracellular Release) varies temporally and
spatially together with the factors that control this variability. Moreover, PER
will be related to the bacterial carbon demand.

Δεδομένα συλλέχθηκαν κατα τη διάρκεια τριών διεπιστημονικών ωκεανογραφικών αποστολών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SESAME IP. Την
ελληνική αποστολή SES I τον Μάρτιο/Απρίλιο 2008 στις περιοχές Ιόνιο-ΛιβυκόΑιγαίο, την γαλλική δια-μεσογειακή αποστολή “BOUM” τον Ιούνιο/Ιούλιο 2008
και την δεύτερη ελληνική αποστολή SES II τον Οκτώβριο 2008 στο ΒΑ. Αιγαίο.
Εκτιμήθηκαν χωρο-χρονικές διακυμάνσεις της ολικής πρωτογενούς παραγωγής
(PP) (σωματιδιακή και διαλυτή) ενώ επίσης καθορίστηκαν η παραγωγή και χλωροφύλλη a ανά τάξη μεγέθους των οργανισμών (0.2-2.0 μm, 2.0-5.0 μm, >5.0
μm). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της διακύμανσης της βιομάζας και παραγωγής του φυτοπλαγκτού επιβεβαιώνουν την καταγεγραμμένη τάση αύξησης
της ολιγοτροφίας από τη δυτική στην ανατολική Μεσόγειο και από Βορρά προς
Νότο στο Αιγαίο. Οι μετρήσεις βακτηριακής παραγωγής είναι υπό επεξεργασία.
Με την ολοκλήρωση των αναλύσεων θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση στις σχέσεις φυτοπλαγκτού-βακτηρίων στις αναφερόμενες περιοχές.

Data were collected during three multidisciplinary oceanographic cruises
within the framework of the EU SESAME IP. The SES I Greek cruise performed in
March/April 2008 in the Ionian-Libyan-Aegean Seas, the French transmediterranean “BOUM” cruise performed in June/July 2008, and the SES II Greek cruise
performed in October 2008 in the NE Aegean Sea. The work assessed spatiotemporal variations of the total primary production (particulate and dissolved)
and of size fractionated particulate PP and chlorophyll a (Chla) according to
community related size fractions (0.2-2.0 μm, 2.0-5.0 μm, >5.0 μm). Preliminary
results on phytoplankton biomass and production variability from the above
cruises confirm the established trends of eastward increasing oligotrophy in
the Mediterranean Sea and the southern increasing oligotrophy in the Aegean
Sea. Bacterial production measurements are currently under process. Upon
completion of the analysis a first approach of the state of bacterial –phytoplankton relationships in the above mentioned areas will be attained.

Λέξεις κλειδιά : εξωκυτταρική απελευθέρωση

Key words : extracellular realease

Phytoplankton–bacteria relationships in contrasting marine
ecosystems: Carbon fluxes in relation to underlying trophic
conditions
Lagaria A and S. Psarra
Hellenic Center for Marine Research, Institute of Oceanography, Former American Base of
Gournes, PO Box 2214, 71003 Heraklion, Crete, Greece.

Food–web interactions among autotrophs and heterotrophs are greatly affected by the trophic conditions of the marine ecosystem and in turn, they
have profound consequences for the biogeochemistry of the ocean as they are
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Απομονωση και χαρακτηρισμος καλλιεργησιμων αλοφιλων
μικροοργανισμων απο λεκανες κρυσταλλωσης αλατος των
αλυκων Μεσολογγιου

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

φορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα σε σχέση με τις τροφικές συνθήκες, καθώς και
των παραγόντων που επηρεάζουν τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Η συσχέτιση
μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα γίνει μέσω ποσοτικοποίησης των ροών άνθρακα, εστιάζοντας κυρίως στο διαλυμένο οργανικό υλικό το οποίο παράγεται από το
φυτοπλαγκτόν ως μέρος της πρωτογενούς παραγωγής κατά τη φωτοσύνθεση. Το
υλικό αυτό είναι άμεσα αφομοιώσιμο από τα ετερότροφα βακτήρια. Στόχος είναι
να υπολογιστεί η χρονική και χωρική διακύμανση του ποσοστού εξωκυτταρικής
απελευθέρωσης του φυτοπλανκτού (PER), καθώς και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Περαιτέρω επέκταση θα γίνει με τη συσχέτιση της
PER με την βακτηριακή απαίτηση άνθρακα (bacterial carbon demand).

Π. Λαζούρα, A. Παππά, Α. Καλλιμάνης, Α. Περισυνάκης,
Κ. Δραΐνας, Α.Ε. Κούκκου
Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, e-mail:akukku@cc.uoi.gr

Η εκτεταμένη παράκτια λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (38015΄ - 38030΄) είναι ένας σημαντικός υδάτινος βιότοπος που βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία
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included in the Ramsar List of Wetlands of International Importance. Here
we describe the isolation and characterization of cultivable salt-loving procaryotes (halophiles) of the salterns of Messolongi with a view to record the
microbial flora of the area and to estimate possible biotechnological applications. By enrichment methods, using SW medium a total of 76 isolates were
surveyed. Representative isolates of distinct morphologies were subjected to
physiological tests, lipid analysis as well as 16S rDNA sequence analysis. The
16S rDNA sequences were compared with sequences from Genbank, indicating that the prokaryote isolates were similar to five major genera such as, Haloterrigena, Haloferax, Halobacterium, Salicola and Bacillus. According to 16S
rRNA sequence data, strain MSS4 showed 97 % similarity with Bacillus qingdaonensis. The dominant fatty acids were anteiso-15:0, 16:0, anteiso-17:0 and 18:0
representing >84% of the total fatty acids. Based on 16S rRNA gene analysis, as
well as physiological and chemotaxonomic characteristics, it is concluded that
strain MSS4 represents a novel species within the genus Bacillus. The present
study reveals microbial diversity of bacteria (Salicola and Bacillus) and mostly
Archaea (Haloterrigena, Haloferax and Halobacterium) at the solar salterns of
Mesolongi that can be used as useful sources of biotechnological products.
Key words: Halophiles, saltern,
�������������������
Messolongi

Απομονωση μεταβολιτων από τα αγρια μανιταρια Helvella
lacunosa και Helvella crispa
Μ. Λαλιώτη1, Ζ. Γκόνου-Ζάγκου2, Ν. Αλιγιάννη1,
Α. Λ. Σκαλτσούνης.1& Ν. Φωκιαλάκης1

Λέξεις κλειδιά: αλόφιλοι μικροοργανισμοί, αλυκές Μεσολογγίου
1

Isolation and characterization of halophilic microorganisms
from the solar salterns of Mesolongi
P. Lazoura, A. Pappa, A. Kallimanis, A. Perisynakis,
C. Drainas and A.I. Koukkou*
Section of Organic Chemistry and Biochemistry, Department of Chemistry, University of
Ioannina, 45110 Ioannina, e-mail:akukku@cc.uoi.gr

The extensive coastal lagoon system of Messolongi (38015΄ - 38030΄) is an important aquatic biotope lieing at the province of Aetoloakarnania in western
Greece The great importance of this biotope is widely recognized since it is
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Τα άγρια μανιτάρια αποτελούν πηγή παραγωγής ενός ευρέος φάσματος μεταβολιτών, οι οποίοι μπορούν να εμφανίζουν ποικίλες θρεπτικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Μέχρι στιγμής έχει μελετηθεί εκτενώς το μεταβολικό δυναμικό
λίγων ειδών άγριων μανιταριών. Στην παρούσα εργασία και στα πλαίσια της
έρευνας που έχει ξεκινήσει για την απομόνωση νέων μεταβολιτών από άγρια
μανιτάρια, η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο είδη Ασκομυκήτων, τα Helvella
lacunosa και Helvella crispa, της οικογένειας Helvellaceae. Και τα δύο είδη αναφέρονται ως εδώδιμα, αν και σε μερικές περιπτώσεις θεωρούνται ύποπτα για
γαστρεντερικές διαταραχές.
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της Δυτικής Ελλάδας. Η μεγάλη σημασία αυτού του βιότοπου είναι ευρέως
αποδεκτή, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ramsar των υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Αλόφιλα Βακτήρια και Αρχαία είναι οι κυρίαρχοι μικροοργανισμοί που έχουν αναπτύξει τους μηχανισμούς για να επιβιώνουν σε
υπεραλατούχα περιβάλλοντα. Στην παρούσα εργασία, από δειγματοληψία στις
λεκάνες κρυστάλλωσης άλατος των αλυκών Μεσολογγίου, απομονώθηκαν και
χαρακτηρίστηκαν αλόφιλοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί με σκοπό την καταγραφή της καλλιεργήσιμης μικροβιακής χλωρίδας της περιοχής και εκτίμηση
πιθανών βιοτεχνολογικών εφαρμογών τους. Με τη μέθοδο του εμπλουτισμού,
χρησιμοποιώντας θρεπτικό μέσο SW απομονώθηκαν 76 στελέχη. Πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση αντιπροσωπευτικών απομονώσεων διαφορετικής
μορφολογίας με βιοχημικές δοκιμασίες, λιπιδιακή ανάλυση καθώς επίσης ανάλυση της αλληλουχίας 16S rDNA. Ύστερα από σύγκριση των αλληλουχιών 16S
rDNA με αλληλουχίες γονιδιωματικών βιβλιοθηκών φαίνεται ότι οι απομονωμένοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί ανήκουν σε πέντε κύρια γένη, όπως
Haloterrigena, Haloferax, Halobacterium, Salicola και Bacillus. Σύμφωνα με την
ανάλυση της αλληλουχίας 16S rRNA το στέλεχος MSS4 έδειξε 97 % ομοιότητα με το Bacillus qingdaonensis. Τα κύρια λιπαρά οξέα ήταν τα anteiso-15:0,
16:0, anteiso-17:0 and 18:0 αντιπροσωπεύοντας >84% των ολικών λιπαρών
οξέων. Με βάση την αλληλουχία του 16S rDNA, καθώς επίσης τα φυσιολογικά
και χημειοταξινομικά χαρακτηριστικά, συμπεραίνεται ότι το στέλεχος MSS4
αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος του γένους Bacillus. Η παρούσα ανάλυση αποδεικνύει μικροβιακή ποικιλία τόσο Βακτηρίων (Salicola και Bacillus) όσο κυρίως
Αρχαίων (Haloterrigena, Haloferax και Halobacterium) στις αλυκές Μεσολογγίου
που μπορούν να αποτελέσουν πηγή χρήσιμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.
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Τα είδη Helvella lacunosa και Helvella crispa συλλέχθηκαν από το όρος Πάρνηθα,
σε περιοχή όπου υπήρχαν έλατα (Abies cephalonica). Στο εργαστήριο τα δείγματα λυοποιήθηκαν και αργότερα υποβλήθηκαν σε εκχύλιση. Στο H. lacunosa
η εκχύλιση έγινε πρώτα με CO2 σε συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης και στην
συνέχεια με EtOH σε σύστημα επιταχυνόμενης εκχύλισης (ASE). H H. crispa εκχυλίστηκε απευθείας με EtOH σε σύστημα επιταχυνόμενης εκχύλισης.
Στη συνέχεια τα εκχυλίσματα αυτά μελετήθηκαν και από το πρώτο εκχύλισμα
της H. lacunosa απομονώθηκαν ή/και ταυτοποιήθηκαν το εξαδεκανοϊκό οξύ, το
οκταδεκανοϊκό οξύ, το λινολεϊκό οξύ, το ολεϊκό οξύ, ο αιθυλεστέρας του εξαδεκανοϊκού οξέος, καθώς και ο μεθυλεστέρας και ο αιθυλεστέρας του ολεϊκού οξέος.
Από το δεύτερο εκχύλισμα της H. lacunosα απομονώθηκαν το εξαδεκανοϊκό οξύ,
καθώς επίσης και το οκταδεκανοϊκό, το εικοσανοϊκό, το εικοσιδυονικό και το εικοσιτετρανοϊκό οξύ. Επιπλέον η κρινοστερόλη κα η μαννιτόλη βρέθηκε ότι ήταν τα
δύο κυρίως συστατικά του εκχυλίσματος αυτού. Η μελέτη του εκχυλίσματος της
H. crispa οδήγησε στην ταυτοποίηση της κρινοστερόλης, του βουτυλεστέρα του
ολεϊκού οξέος, του βουτυλεστέρα του οκταδεκανοϊκού οξέος και της μαννιτόλης.
Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι τα είδη H. lacunosa and H. crispa αποτελούν καλή πηγή παραγωγής λιπαρών οξέων και μαννιτόλης, γεγονός που ενισχύει τη διατροφική τους αξία.
Λέξεις κλειδιά: μεταβολίτες μυκήτων, Helvella, εδώδιμα άγρια μανιτάρια

The species H. lacunosa and H. crispa were collected in Mt. Parnitha from Abies
cephalonica. In the lab the specimens were lyophilized and finally extracted.
H. lacunosa was first extracted with a Supercritical Fluid Extractor using CO2
and then with Accelerated Solvent Extractor (ASE) using EtOH. H. crispa was
extracted directly with Accelerated Solvent Extractor using EtOH as a solvent.
Subsequently, the fractionation and investigation of H. lacunosa supercritical
extract lead to the isolation and identification of hexadecanoic acid, octadecanoic acid, linoleic acid, oleic acid, hexadecanoic acid ethyl ester, oleic acid
methyl ester, oleic acid ethyl ester, linoleic acid ethyl ester, crinosterol and
squalene. The extract from the ASE lead to the isolation of hexadecanoic acid,
octadecanoic, eicosanoic, docosanoic and tetracosanoid acid. In addition, crinosterol and mannitol were found to be the major compound of this extract.
The investigation of the EtOH extract of Helvella crispa lead to the isolation of
crinosterol, oleic acid butyl ester, octadecanoic acid butyl ester and mannitol.
Those findings indicate that both species H. lacunosa and H. crispa are good
sources of some fatty acids and mannitol and may support their nutritional
value.
Keywords: fungal metabolites, Helvella, edible wild mushrooms
Λέξεις κλειδιά: αλόφιλοι μικροοργανισμοί, αλυκές Μεσολογγί
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Κυανοβακτηρια απο Σπηλαια της Ελλαδος
Λαμπρινού Β. και Α. Πανταζίδου

Division of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty of Pharmacy,
University of Athens, Athens, Greece 2 Department of Ecology and Systematics, Faculty of
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Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 15784, e-mail: apantazi@biol.uoa.gr

Wild mushrooms are good sources of a wide range of metabolites, that can
exhibit diverse nutritional and medicinal properties. Very few species of wild
mushrooms have been extensively investigated for their activities. The present
work, in a continuation of our research for the isolation of new metabolites from
wild mushrooms, focuses on the investigation of two species of Ascomycetes
Helvella lacunosa and Helvella crispa, which belong to the family Helvellaceae.
Both species are considered edible, although they are regarded as suspicious
for gastrointestinal symptoms to some people.

Τα καρστικά σπήλαια αποτελούν ιδιαίτερα υπόγεια οικοσυστήματα όπου η
απουσία φωτός, η υψηλή σχετική υγρασία, η σχεδόν σταθερή θερμοκρασία,
η μειωμένη εισροή θρεπτικών καθώς και το ασβεστολιθικό υπόστρωμα συνιστούν σημαντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τo εσωτερικό των σπηλαίων (απουσία φωτός) χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πανίδα (τρωγλόβια) και
κυρίως χημειολιθοτροφικούς και χημειοοργανοτροφικούς μικροοργανισμούς.
Σε ορισμένα σπήλαια οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις όπως η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού για την τουριστική αξιοποίησή τους , έχει ως αποτέλεσμα τη
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Isolation of Metabolites from the Wild Mushrooms Helvella
lacunosa and Helvella crispa

127

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

διατάραξη του σταθερού μικροκλίματος. Στα αδιατάρακτα σπήλαια, εξαιτίας
της απουσίας φωτός, τα κυανοβακτήρια περιορίζονται κοντά στην είσοδο ή σε
ανοίγματα των σπηλαίων, ενώ στα τουριστικά αξιοποιημένα η αλκαλική φύση
του υποστρώματος καθώς και ο επαρκής φωτισμός ευνοούν την ανάπτυξη φωτοσυνθετικής μικροχλωρίδας με επικρατούντα τα κυανοβακτήρια με αποτέλεσμα να παρατηρείται το λεγόμενο «πρασίνισμα» των σπηλαίων.
Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη των κυανοβακτηρίων από επιλεγμένες
περιοχές αδιατάρακτων και τουριστικά αξιοποιημένων σπηλαίων της Ελλάδος.
Μετρήθηκαν οι αβιοτικές παράμετροι (PAR, RH, T) και μελετήθηκε η σύνθεση
των ειδών καθώς και η κατανομή τους από φυσικό και καλλιεργημένο υλικό με
τη βοήθεια φωτονικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Είδη με ταξινομικό ενδιαφέρον και σπάνιοι μορφότυποι π.χ. πρώτη φορά καταγραφή για
την Ελληνικά σπήλαια είναι αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα εργασία.
Λέξεις κλειδιά: υπόγεια οικοσυστήματα, φωτοσυνθετικοί προκαρυώτες, αβιοτικές παράμετροι

Cyanobacterial Life from Greek Caves
Lamprinou V. and A. Pantazidou
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, Ilisia, 15
784 Athens, Greece, e-mail: apantazi@biol.uoa.gr

In the present study cyanobacteria from selected sites of various undisturbed
caves and show caves of Greece are studied. The abiotic parameters (PAR, RH,
T) are measured and the species composition as well as their distribution from
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, 38446 Νέα Ιωνία.e-mail: kkormas@uth.gr
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Η χρήση μοριακών τεχνικών για τη μελέτη πολύπλοκων φυσικών οικοσυστημάτων έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της αδυναμίας συσχέτισης της καλλιεργήσιμης και της in situ ποικιλότητας. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της προκαρυωτικής ποικιλότητας της τεχνητής Λίμνης
του Μαραθώνα, η οποία αποτελεί σημαντική δεξαμενή πόσιμου νερού για την
πόλη της Αθήνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσία κυανοβακτηρίων
στη Λίμνη, καθώς και στην τυχόν συσχέτιση των αρχαίων φυλοτύπων με τους
16S βακτηριακούς φυλότυπους.
Το βακτηριακό 16S rDNA ενισχύθηκε με τα εκκινητικά μόρια BAC-8F και BAC1390R, ενώ για τα κυανοβακτήρια και τους αρχαίους προκαρυωτικούς οργανισμούς, η ενίσχυση του 16S rDNA έγινε με εξειδικευμένα για κάθε ομάδα εκκινητικά μόρια (CYA-359F/CYA-781R και ARC-344F/ARC915R αντίστοιχα) και με τη
χρήση ένθετης αντίδρασης PCR. Τα προϊόντα της αντίδρασης PCR κλωνοποιήθηκαν και για κάθε θέση δειγματοληψίας αναλύθηκε ένας αντιπροσωπευτικός
της εν λόγω θέσης ποικιλότητας αριθμός κλώνων. Οι αλληλουχίες που προέκυψαν ταξινομήθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό ARB και στοιχήθηκαν με
αλληλουχίες κατατεθειμένες στις τράπεζες ARB και GenBank. Τέλος, κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δέντρα.
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Karst caves represent specific hypogean ecosystems where, the absence of
light, the high relative humidity, the more or less stable temperature, the poor
input of nutrients and the calcareous nature of the substrate are considered the
most important environmental factors. The inner dark sites of the caves support a unique fauna (troglobites) and mostly chemolithotrophic and chemoorganotrophic organisms are detected. In certain caves anthropogenic interventions are made and artificial light is installed for touristic development influencing the established delicate equilibrium. Thus, in undisturbed caves, due to
the absence of light, cyanobacteria as the dominant group of photosynthetic
microflora are restricted to the vicinity of the entrance or openings of the cave.
However, in show caves the alkaline nature of the substrate and the adequate
light favor their proliferation resulting in the «greening» of caves’ surfaces.

fresh and cultured material are studied by light and scanning electron microscopy. Interesting species from taxonimical point of view and/or rarely found
morphotypes e.g. first record in Greek are also discussed.

Οι αλληλουχίες των βακτηριακών κλώνων αντιπροσωπεύουν κυρίως τις ομάδες των α- β- και γ-πρωτεοβακτηρίων, περιλαμβάνουν ωστόσο και μέλη της

129

ομάδας των ακτινοβακτηρίων, αντιπροσώπους του φύλου των Bacteroidetes,
καθώς και κλώνους που δε φαίνεται να παρουσιάζουν συγγένεια με καλλιεργήσιμα βακτήρια. Όσον αφορά τους φυλότυπους των κυανοβακτηρίων, οι
περισσότεροι από αυτούς ήταν κοινοί σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας και
συσχετίστηκαν με την οικογένεια των Chroococcales. Οι υπόλοιποι φυλότυποι
δεν παρουσίασαν συγγένεια με κάποιο συγκεκριμένο γνωστό φύλο. Η ανάλυση
των κλώνων των αρχαίων προκαρυωτικών οργανισμών είναι σε εξέλιξη.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Η Λίμνη του Μαραθώνα παρουσίασε υψηλή ποικιλότητα κλώνων ετερότροφων
βακτηρίων και κυανοβακτηρίων, οι οποίοι όμως αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό αριθμό διαφορετικών φύλων.
Λέξεις κλειδιά: Βακτήρια, Κυανοβακτήρια, Αρχαία, 16S rRNA,φυλογένεση

Lake Marathonas exhibited high diversity of heterotrophic bacteria and cyanobacterial clones representing comparatively few different taxa. Some of the cyanobacterial phylotypes represent possibly new taxa of this phylum.
Keywords: Bacteria, Cyanobacteria, Archaea, 16S rRNA, phylogeny

ESTIMATION OF THE DIVERSITY OF BACTERIAL, ARCHAEAL AND
CYANOBACTERIAL PHYLOTYPES IN A LARGE DRINKING WATER
RESERVOIR
D. S. Lymperopoulou1, K. Ar. Kormas2 and A. D. Karagouni1*

Over the past years, the use of culture-independent molecular approaches in
complex natural environments has been increased, since there is a disparity
between culturable and in situ diversity. The aim of this study was to investigate
the prokaryotic diversity, with special emphasis on the contribution of cyanobacteria and the comparison of archaeal diversity to the bacterial one, in different sites of the Lake Marathonas, Greece, a major drinking water reservoir for
the city of Athens.
Bacterial 16S rDNA was amplified using the bacterial primers BAC-8F and BAC1390R. For cyanobacteria and archaea 16S rDNA amplification, the cyanobacterial- and archaeal-specific primers CYA-359F/CYA-781R and ARC-344F/ARC915R
were used respectively. The PCR products were cloned using the TOPO XL system. A representative number of clones were analyzed for each sampling site. Sequence data were compiled using the ARB software and aligned with sequences
obtained from the ARB and GenBank and phylogenetic trees were constructed.

Συμβατική και μεταγονιδιωματική ανάλυση περιβαλλοντικών
Το πελαγικο μικροβιακο πλεγμα της Ανατολικης Μεσογειου
Ιορδάνης Μαγιόπουλος1,2, Αναστασία Τσιόλα2, Αντωνία Γιαννακούρου3,
Παρασκευή Πήττα1,*
1
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 2214, 71003
Ηράκλειο, Κρήτη 2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, T. Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο,
Κρήτη3Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ.712, 19013
Ανάβυσσος, Αττική*e-mail: vpitta@her.hcmr.gr

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία από τις πλέον ολιγοτροφικές θαλάσσιες
περιοχές του πλανήτη και εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. περιορισμό της πρωτογενούς παραγωγικότητας από τον φώσφορο. Σε τέτοιες περιοχές, το πελαγικό μικροβιακό τροφικό πλέγμα είναι καθοριστικής σημασίας
καθώς ευθύνεται για την ροή του άνθρακα προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα.
Στα πλαίσια του προγράμματος SESAME (Southern European Seas: Assessing
and Modelling Ecosystem changes) πραγματοποιήθηκε μελέτη των θαλάσσιων
ιών, βακτηρίων και μαστιγωτών με χρήση μικροσκοπίας φθορισμού και κυτταρομετρίας ροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Δείγματα ελήφθησαν από την επι-,
μεσο- και βαθυπελαγική ζώνη (2-4000m), σε 14 σταθμούς στο Ιόνιο, Λιβυκό,
Νότιο, Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο πέλαγος ενώ χρονικά καλύφθηκαν δύο εποχές, αυτές της ανάμειξης (Απρίλιος 2008) και στρωμάτωσης (Σεπτέμβριος 2008)
της υδάτινης στήλης. Μετρήθηκαν η αφθονία και βιομάζα των ιών καθώς και
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Sequence data of the bacterial clones fell mainly into the class of Alpha-, Betaand Gamma-Proteobacteria. The bacterial 16S rDNA clone libraries were also
dominated by members of the Actinobacteria group, representatives of the
phylum of Bacteroidetes and bacterial lineages without cultured representatives. In terms of the cyanobacterial phylotypes, most of them were found in all
sampling sites and they were related to the Chroococcales, with putative affiliations to the genus Gloeocapsa and the species Microcystis aeruginosa. The rest
of the cyanobacterial phylotypes were unaffiliated. The analysis of the archaeal
phylotypes is still in process.
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των αυτότροφων και ετερότροφων βακτηρίων και μαστιγωτών. Εγινε συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων οργανισμών και με τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους (θερμοκρασία, αλατότητα). Η παρούσα εργασία αποτελεί την
πρώτη μελέτη του μικροβιακού τροφικού πλέγματος στην μεσο- και βαθυπελαγική ζώνη καθώς και την πρώτη καταγραφή των θαλάσσιων ιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μαγκλάρας Παναγιώτης1, Κωνσταντίνα Κόλλα1, Χαράλαμπος Παπαχρήστος,
Ανδρέας Παπαβλασόπουλος, Λαμπρινή Παπατόλη, Ευμορφία Κάτσιου και
Ευστάθιος Χατζηλουκάς2

Λέξεις κλειδιά: ιοί, πίκο- και νάνο-πλανκτό, Μεσόγειος.
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: συγγραφέας επικοινωνίας

The pelagic microbial food web in the Eastern Mediterranean

Μυκοϊοί με γονιδίωμα από δίκλωνο RNA (dsRNA) απαντώνται σε όλους του μύκητες, μολονότι συνήθως η παρουσία δεν γίνεται αντιληπτή, λόγω της έλλειψης
πρόκλησης ανιχνεύσιμου φαινοτύπου στον ξενιστή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μόλυνση ενός φυτοπαθογόνου μύκητα από συγκεκριμένους μυκοϊούς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές των βιολογικών ιδιοτήτων
του μύκητα, όπως σε μείωση ή ολοσχερή εξάλειψη της ικανότητας του μύκητα
να μολύνει τον ξενιστή του, δηλαδή σε υπομολυσματικότητα, η οποία χρησιμοποιείται στη βιολογική καταπολέμηση των φυτοπαθογόνων μυκήτων.

Iordanis Magiopoulos1,2, Anastasia Tsiola2,
Αntonia Giannakourou3, Paraskevi Pitta1,*
Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine Research, P.O. Box 2214, 71003
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Keywords: viruses, pico- and nanoplankton, Mediterranean Sea

Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το φυσικό δυναμικό των ελληνικών υπομολυσματικών απομονώσεων μυκήτων, συλλέξαμε 400 δείγματα φυτών με συμπτώματα μυκητιάσεων, από διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Από τα
δείγματα απομονώθηκαν πλήθος μυκήτων και 381 από αυτούς έχουν ελεγχθεί
για την παρουσία dsRNA. Δώδεκα απομονώσεις αποδείχθηκαν θετικές στην
παρουσία dsRNA (ποσοστό 3,15%) με βάσει το ηλεκτορφορητικό πρότυπο ζώνωσης των εμπεριεχομένων μορίων dsRNA και κατόπιν δοκιμών ανθεκτικότητας στα ένζυμα DNaseI και RNaseA. Με βάση το ηλεκτροφορητικό τους πρότυπο ζώνωσης, τα περισσότερα των απομονωθέντων μορίων dsRNA φαίνεται να
ανήκουν στις οικογένειες: Totiviridae, Partiviridae και Chyroviridae, ενώ τέσσερα από αυτά πιθανά αντιπροσωπεύουν μικτές μολύνσεις. Οι ξενιστές των μυκοϊών ταυτοποιήθηκαν ταξινομικά μέσω κλωνοποίησης και προσδιορισμού της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της Εσωτερικής τους Μεταγραφόμενης Περιοχής
στα ριβοσωμικά γονίδια. Βάσει αυτών, οι ξενιστές ανήκουν στα γένη: Fusarium,
Cladosporium, Aspergillus Penicillium, Alternaria και Ulocladium.
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The Eastern Mediterranean is one of the most oligotrophic marine areas in the
world and presents specific characteristics such as the phosphorus limited primary production. In such areas, the pelagic microbial food web is of crucial importance since it is responsible for the carbon flow to the upper trophic layers.
In the framework of the EU funded IP project SESAME (Southern European Seas:
Assessing and Modelling Ecosystem changes), a study of the pelagic viruses,
bacteria and flagellates in the Eastern Mediterranean took place using epifluorescence microscopy and flow cytometry. Water samples were taken from
the epi-, meso- and bathypelagic zone (2-4000m) at 14 stations in the Ionian,
Libyan, South, Central and North Aegean Seas during two contrasting seasons,
of the water column mixing (April 2008) and of the water column stratification
(September 2008). The abundance and biomass of viruses, autotrophic and
heterotrophic bacteria and flagellates were measured. The different organism
groups were correlated among each others and also to environmental parameters (temperature, salinity). The present work is the first study of the microbial
food web in the meso- and bathypelagic zone as well as the first record of marine viruses in the Eastern Mediterranean.
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Απομονωση, κλωνοποιηση και μερικος μοριακος
χαρακτηρισμος δικλωνου RNA μηκοϊων φυτοπαθογονων
μυκητων

dsRNA ενός μυκοϊού (πιθανώς χρυσοϊού) χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για την
σύνθεση και κλωνοποίηση cDNA. Ακολούθως ταυτοποιήθηκε η αλληλουχία
των ενθέσεων των κλώνων και έγινε σύγκρισή τους με γνωστές κατατεθειμένες στις βάσεις δεδομένων. Δεν ανευρέθει καμμία γνωστή αλληλουχία που να
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εμφανίζει έστω και περιορισμένη ομολογία προς τις ενθέσεις. Ανάλυση κατά
Northern επιβεβαίωσε βεβαίως την μυκοϊική προέλευση των ενθέσεων.
Λέξεις - κλειδιά: μυκοϊοί, κλωνοποίηση δίκλωνου RNA.
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Isolation, cloning and molecular characterization
of double-stranded RNA from mycoviruses
of phytopathogenic fungal isolates
Maglaras Panagiotis1, Kolla Constantina1, Papachristos
Charalambos, Papavlasopoulos Andreas, Papatoli Labrini,
Katsiou Evmorphia, and Efstathios Hatziloukas2
University of Ioannina, Department of Biological Applications
& Technologies, Laboratory of Molecular Biology,
University Campus, 45110 Ioannina, Hellas.
1
: Both authors contributed equally to this study 2: corresponding author.
e-mail: ehatzilu@cc.uoi.gr

To exploit the potential of Greek hypovirulent fungal isolates, 400 samples
were collected from plants infected with fungi, from different agricultural areas
in Epirus (Hellas). Fungal isolates were purified and 381 ones were screened for
the presence of dsRNA. Twelve different fungal isolates were identified as dsRNA hosts (3.15% of the examined samples), based on their gel electrophoretic
banding pattern, and their resistance to standard DNaseI- and RNaseA assays.
Based on their banding pattern, most isolated dsRNA molecules, seem to belong to the following mycoviral families: Totiviridae, Partiviridae and Chyroviridae, whereas four of them appear to be mixed infections. Their hosts belong to
the genera Fusarium, Cladosporium, Aspergillus Penicillium, Alternaria and Ulocladium. The identity of the fungal hosts was determined by means of cloning
and sequencing of their Internal Transcribed Spacers.
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Βιοτεχνολογια μικροβιακων ελαιων
Α. Μακρή, Σ. Μπέλλου, Σ. Φάκας και Γ. Αγγελής
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 265 04-GR
Τηλ.; Fax: (+30)2610969260; 2610997808, e-mail: George.Aggelis@upatras.gr

Τα βιοτεχνολογικά παραγόμενα έλαια μονοκύτταρων οργανισμών (Single Cell
Oils – SCO) αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικά
παραγόμενων λιπαρών υλών. Η παραγωγή SCO περιορίζεται προς το παρόν σε
έλαια που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) και προορίζονται για φαρμακευτική χρήση, αφού το κόστος παραγωγής τους είναι σημαντικά υψηλότερο εκείνου των ελαίων που παράγονται από συμβατικές πηγές.
Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων προμηνύει νέες αμιγείς ή συνδυαστικές εφαρμογές, όπως λ.χ. παραγωγή SCO με
σύγχρονη αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας. Πράγματι, τα SCO είναι
δυνατόν να παραχθούν μετά από καλλιέργεια ελαιογόνων μικροοργανισμών
σε γεωργοβιομηχανικά υποπροϊόντα που σήμερα θεωρούνται απόβλητα και
διατίθενται, σχεδόν ανεξέλεγκτα, στο περιβάλλον.
Στην εργασία αυτή σκιαγραφούνται οι μηχανισμοί με τους οποίους οι ελαιογόνοι μικροοργανισμοί μετατρέπουν τις διάφορες πηγές άνθρακα σε αποθεματικό έλαιο. Έμφαση δίνεται στο μεταβολισμό της γλυκερόλης, αφού αυτό
το υπόστρωμα συνιστά σήμερα, μετά την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου
(biodiesel) σε μεγάλη κλίμακα, ένα σημαντικό βιομηχανικό υποπροϊόν.
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Mycoviruses with a genome consisting of double-stranded RNA (dsRNA) are
ubiquitous in fungi and their presence remains usually undetected due to the
lack of perceptible phenotypic changes of their host. In some instances, infection of a plant pathogenic fungus by a mycovirus can result in significant alterations of the host’s biology, such as the reduction or complete alleviation of the
fungus’s ability to infect its plant host, a phenomenon termed hypovirulence,
which is exploited for biological control of plant pathogenic fungi.

dsRNA from one mycoviral isolate (a putative chrysovirus) was used as a template to produce cDNA, which was subsequently cloned. Several different
clones were obtained and sequenced. None of the determined sequences was
homologous to any of the sequence deposited in the databanks. Northern
analysis confirmed though the mycoviral origin of these clones.

Το έναυσμα για τη συσσώρευση λιπιδίων στο κύτταρο των ελαιογόνων μικροοργανισμών δίνεται από την εξάντληση κάποιου απαραίτητου θρεπτικού
συστατικού, συνήθως του αζώτου, στο μέσο καλλιέργειας. Η έλλειψη αζώτου
επάγει την αποδόμηση AMP, γεγονός που προκαλεί παρεμπόδιση της ισοκι-
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τρικής αφυδρογονάσης. Παρά την προκαλούμενη διαταραχή του κύκλου των
τρικαρβοξυλικών οξέων η πηγή άνθρακα εξακολουθεί να αφομοιώνεται από
τα ελαιογόνα κύτταρα. Το κιτρικό οξύ, εξερχόμενο στο κυτταρόπλασμα, διασπάται από την ATP εξαρτώμενη κιτρική λυάση, ένζυμο που ανιχνεύεται μόνο
στα κύτταρα των ελαιογόνων μικροοργανισμών, και λειτουργεί ως τροφοδότης
της βιοσυνθετικής οδού των αποθεματικών τριγλυκεριδίων με ακετυλο-CoA.
Υπό ευνοϊκές συνθήκες οι ελαιογόνοι μικροοργανισμοί συσσωρεύουν μέχρι
και 75% αποθεματικό λίπος επί ξηρής βιομάζας, αποτελούμενο κυρίως από
τριγλυκερίδια. Τα τριγλυκερίδια των ελαιογόνων Zygomycetes περιέχουν στις
δομές τους PUFA (GLA, AA, EPA κ.ά.) και επομένως παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών.
Λέξεις κλειδιά: μικροβιακά λιπίδια, ελαιογόνοι μικροοργανισμοί, αφομοίωση άνθρακα.
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The aim of this presentation is to illustrate the major mechanisms used by the
oleaginous microorganisms in order to convert various carbon sources into
storage lipids. In particular, we emphasize in glycerol metabolism into the oleaginous cell, as this substrate (produced during biodiesel production process)
is of great importance.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ AMPELOVIRUS
Β.Ι. Μαλιόγκα1, Χ.Ι. Δόβας2, Λ. Λώτος1, Κ. Ευθυμίου1, Ν.Ι. Κατής1,*
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Σχολή Γεωπονίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
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Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
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Ένας νέος ιός της αμπέλου που σχετίζεται με την ασθένεια της συστροφής των
φύλλων (GLRaV-Pr) απομονώθηκε πρόσφατα από ελληνικές ποικιλίες. Ο ιός αυτός μαζί με τους GLRaV-4, -5, -6 και -9 συνιστούν μια διακριτή φυλογενετική
ομάδα μέσα στο γένος Ampelovirus, τα μέλη της οποίας έχουν μικρές εξελικτικές αποστάσεις μεταξύ τους. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκε η πλήρης
αλληλουχία νουκλεοτιδίων του GLRaV-Pr, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο
πλήρως χαρακτηρισμένο ιό αυτής της γενεαλογίας. Το γονιδίωμά του GLRaV-Pr
έχει μήκος 13.696 νουκλεοτίδια. Περιλαμβάνει 7 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης
που δυνητικά κωδικεύουν μια πολυπρωτεΐνη (253 kDa) με δομές papain-like
πρωτεάσης, μεθυλοτρανσφεράσης, AlkB και ελικάσης, μια RNA-εξαρτώμενη
RNA πολυμεράση (58.2 kDa), μια υδρόφοβη πρωτεΐνη (5.2 kDa), ένα ομόλογο
της πρωτεΐνης θερμικής καταπόνησης 70 (58.5 kDa), μια πρωτεΐνη 60 kDa (p60),
μια καψιδιακή πρωτεΐνη (CP) 30 kDa και μια πρωτεΐνη 23 kDa (p23). Στα πλαίσια χαρακτηρισμού του GLRaV-Pr παράχθηκε ειδικό αντίσωμα εναντίον της
ανασυνδυασμένης CP του ιού και χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές στυπώματος
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Single Cell Oils (SCO) production represents nowadays a negligible percentage of
the total fat production as their production cost is significantly higher of those of
the conventionally produced oils. In fact, commercial SCO production is presently
limited in the production of oils rich in polyunsaturated fatty acids (PUFA), which
are of particular dietary and nutritional importance. However, the important
number of papers and patents appeared in the international literature presage
new simple or combined applications i.e. SCO production with simultaneous valorization of industrial by-products. Actually, many industrial and agro-industrial
by-products can be used as substrates for SCO production. These by-products
(that are presently considered as waste material rather than as substrates for biotechnological or chemical applications) are released in the natural ecosystem.
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Lipid accumulation is triggered by the exhaustion of an essential nutrient, usually nitrogen, in the growth medium. In nitrogen limited conditions the AMP
concentration in the cell is diminished and the activity of isocitrate dehydrogenase within the mitochondrion slows or even stops. Although TCA is disrupted,
assimilation of the carbon substrate remains high leading to the accumulation
of citrate, which is finally excreted into the cytosol. There, citrate is cleaved by
the ATP: citrate lyase (enzyme that is present only in oleaginous species) and
acts as acetyl-CoA donor in the biosynthetic pathway of storage triacylglycerols. Under favorable conditions oleaginous microorganisms can accumulate
storage lipids up to 75% in their biomass. Triacylglycerols produced by oleaginous Zygomycetes contain in their structures PUFA (i.e. GLA, AA, EPA) and
therefore are of particular interest for many industries.
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western. Τα δεδομένα γονιδιωματικής, ορολογικής και φυλογενετικής ανάλυσης που αποκτήθηκαν στην παρούσα μελέτη, επιβεβαίωσαν ότι ο GLRaV-Pr
είναι ένα ξεχωριστό είδος του γένους Ampelovirus. Η συγκριτική ανάλυση της
αλληλουχίας του GLRaV-Pr με εκείνες των γενετικά συγγενών και πλήρως χαρακτηρισμένων PMWaV-1 και PBNSPaV, καθώς και με την αλληλουχία τμήματος
του GLRaV-9, έδειξε ότι η συγκεκριμένη γενεαλογία αυτών των ιών, που περιλαμβάνει επίσης τους GLRaV-4, -5, -6, -9 και -De εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα
στη γονιδιακή οργάνωση. Πρόκειται για τους μικρότερους και απλούστερους
ιούς στην οικογένεια Closteroviridae. Το συμπέρασμα αυτό, σε συνδυασμό με
τις τοπολογίες που υπολογίστηκαν με Μέγιστη Πιθανοφάνεια και ανάλυση
κατά Bayes, στηρίζουν την ξεχωριστή εξελικτική πορεία αυτής της γενεαλογίας
μέσα στο γένος Ampeloviruς.
Λέξεις-Κλειδιά: γονιδιωματική ανάλυση, φυλογενετική ανάλυση, ανοσοανίχνευση

GENOME ANALYSIS AND IMMUNODETECTION OF A NOVEL VIRUS
SPECIES BELONGING TO THE GENUS
������ AMPELOVIRUS
V. I. Maliogka1, C. I. Dovas2, L. Lotos1, K. Efthimiou1, N. I. Katis1,*
Plant Pathology Laboratory, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece
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A new ����������
grapevine ���������
leafroll �����������
associated ������
virus (GLRaV-Pr)
����������� was
���� recently
��������� isolated
��������� from
�����
Greek grapevines. This virus along with the genetically related GLRaV-4, -5, -6
and -9 form a separate lineage within the genus Ampelovirus, showing small
inter-species evolutionary distances. In this study the complete nucleotide sequence of GLRaV-Pr was determined making it the first fully sequenced virus of
this lineage. Its genome is 13,696
������� nt
��� long
����� and
���� contains
�����������
7 open
����� reading
�������� frames
�������
which potentially encode a 253 kDa polyprotein containing papain-like protease, methyltransferase, AlkB and helicase domains, a 58.2 kDa RNA-dependent RNA polymerase, a 5.2 kDa hydrophobic protein, a 58.5 kDa heat shock
70 protein homologue, a 60 kDa protein, a 30 kDa coat protein (CP) and a 23
kDa protein. A virus specific antibody was raised against the recombinant CP
of GLRaV-Pr and was applied in western blot analysis. The ���������
genomic, ������������
serological
and phylogenetic data obtained herein, confirmed that GLRaV-Pr is a distinct
Ampelovirus species.� C�����������
������������
omparisons of
�����������������
GLRaV-Pr with the
���� only
����� available
�����������������
geneti-
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Εποχιακες αλλαγες στις βακτηριακες κοινοτητες του πεπτικου
σωληνα της καραβιδας Nephrops norvegicus.
Μεζίτη A.1,2, Ramette A.1, Μεντέ E.2, Amann R.1, Kορμάς K.2
Max Planck Institute for Marine Microbiology, Celsiustrasse 1, 28359 Bremen, Germany
Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38446, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

Η καραβίδα Nephrops norvegicus είναι καρκινοειδές δεκάποδο σημαντικής
εμπορικής αξίας που ζει σε ιλυώδη ιζήματα. Η έρευνα των συμβιωτικών μικροοργανισμών της καραβίδας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Σε αυτή τη μελέτη
ερευνήθηκε η βακτηριακή ποικιλότητα στον πεπτικό σωλήνα άγριων πληθυσμών του Nephrops norvegicus. Άτομα N. norvegicus συλλέχτηκαν από βάθος
60-80m στον Παγασητικό κόλπο το 2007, κατά τη διάρκεια εποχών με διαφορετική παρεχόμενη τροφή από την υπερκείμενη υδάτινη στήλη. Τα δείγματα
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για μορφομετρικές μετρήσεις (μήκος κεφαλοθώρακα, βάρος, φύλο, αναπαραγωγικό στάδιο) και αφαίρεση του πεπτικού
σωλήνα. Η μικροποικιλότητα των βακτηριακών κοινοτήτων από κάθε μήνα
αναλύθηκε με τη μελέτη των διαφορών στο μήκος της περιοχής ITS (Intergenic
Transcribed Spacer) με τη χρήση της τεχνικής ARISA (Automated Ribosomal
Intergenic Spacer Analysis). Σύμφωνα με ανάλυση Nonmetric Multidimensional
Scaling (NMDS), οι βακτηριακές κοινότητες του εντέρου βρέθηκαν να ομαδοποιούνται βάσει του μήνα συλλογής και αυτό επιβεβαιώθηκε με Analysis
of Similarities (ANOSIM). Όλες οι μορφομετρικές μετρήσεις ελέγχθηκαν για
τη συμμετοχή τους στον καθορισμό της ομαδοποίησης των δειγμάτων, αλλά
μόνο η εποχή αποδείχτηκε στατιστικώς σημαντικός παράγοντας. Αντιπροσωπευτικά δείγματα από κάθε ομάδα επιλέχθηκαν για την ανάλυση ποικιλότητας
του βακτηριακού 16S rRNA. Οι επικρατείς φυλότυποι ανήκαν στα Mollicutes
και γ-Proteobacteria. Συνολικά αυτή η μελέτη παρέχει νέες πληροφορίες για
την αλληλεπίδραση N. norvegicus-βακτηρίων και προτείνει ότι η ποικιλία στην
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2

cally related fully sequenced PMWaV-1, PBNSPaV and the partially sequenced
GLRaV-9 revealed that this lineage, including GLRaV-4, -5, -6, -9 and -De, exhibits high uniformity on genome organization bearing the smallest and simplest
viruses within the Closteroviridae. This conclusion along with the topologies
inferred in this study using Maximum Likelihood and Bayesian analysis support
the distinct evolutionary course of this lineage within the genus Ampeloviru�ς.
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παροχή τροφής μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για αλλαγές στη
βακτηριακή ποικιλότητα του πεπτικού σωλήνα. Διατροφικές προτιμήσεις των
άγριων πληθυσμών σε συνδυασμό με παρατηρούμενες αλλαγές στη σύστση
των βακτηριακών κοινοτήτων του εντέρου μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση της σχέσης μικροοργανισμού-ξενιστή.
Λεξεις κλειδιά: καραβίδα, έντερο, βακτήρια
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Seasonal changes in the gut bacterial communities of the
Norway lobster Nephrops norvegicus

Max Planck Institute for Marine Microbiology, Celsiustrasse 1, 28359 Bremen, Germany
Department of Icthyology and Aquatic Environment, University of Thessalia, 38446 Nea
Ionia, Greece

The decapod crustacean Norway lobster (Nephrops norvegicus) is of considerable commercial value and occurs on muddy sea beds. Research on the role of
microorganisms influencing Ν. norvegicus is in its early stages. This study investigates bacterial communities in the gut of wild Norway lobsters. Individuals of
N. norvegicus were collected from Pagasitikos Gulf in Greece, at 60-80 m depth,
during 2007, under periods of different food supply from the overlying water
column. Specimens from each sampling were transferred to the laboratory for
morphometric measurements (weight, carapace length, reproductive stage,
sex) and for gut dissection. The microdiversity of the gut bacterial communities from each sample was analyzed by studying the differences in the length
of the Intergenic Transcribed Spacer (ITS) regions in each community using
the Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (ARISA) method. Based
on Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) analysis, bacterial communities were clustered according to sampling season and this was confirmed by
analysis of similarities (ANOSIM). All morphometric measurements were tested
to interpret the ordination of the samples but only season proved to be significant. Representative samples from each group were chosen and the bacterial
communities were determined by sequencing of the 16S rRNA gene. The dominant phylotypes belonged to the Mollicutes and γ-Proteobacteria. This study
suggests that variation in food supply could be an important factor shaping
the gut bacterial communities. Dietary preferences of the wild populations
in association with observed changes in the gut bacterial communities could

Keywords: Norway lobster, gut, bacteria

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΕΑΣΗΣ ΞΑΝΘΙΝΗΣ
YGFO
Γ. Μερμελέκας, και Ε. Φριλίγγος
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή

Οι μεταφορείς πουρινών της οικογένειας NAT/NCS2 έχουν ευρεία διάδοση
και υψηλό βαθμό εξελικτικής συντήρησης. Για τη μελέτη σχέσεων δομής-λειτουργίας στην οικογένεια αυτή, χρησιμοποιούμε μεταλλαξιγένεση κυστεϊνικής
σάρωσης της περμεάσης ξανθίνης YgfO της E. coli.1 Η YgfO έχει πέντε εγγενή
κατάλοιπα Cys,2 τα οποία έχουμε αντικαταστήσει με μεταλλαξιγένεση για την
κατασκευή μιας πλήρως λειτουργικής περμεάσης YgfO, ελεύθερης κυστεϊνικών καταλοίπων (Cys-less). Στο υπόστρωμα της περμεάσης αυτής, έχουμε εισαγάγει εκ νέου κατάλοιπα Cys (single-Cys) (α) σε κορυφαίες θέσεις πιθανών3
υδρόφιλων συνδετικών τμημάτων και (β) σε διαδοχικές θέσεις καταλοίπων του
μοτίβου NAT, μιας αλληλουχίας χαρακτηριστικής για τους μεταφορείς της οικογένειας, για την οποία οι αλγόριθμοι πρόβλεψης δεν δίδουν σαφή στοιχεία τοπολογικής οργάνωσης.4 Εφαρμόζουμε δοκιμασίες αλκυλίωσης2 που εξετάζουν
την προσβασιμότητα των θέσεων αυτών από υδατικό διάλυμα, σε κύτταρα, σε
παρασκευάσματα μεμβρανών και σε μεμβρανικά κυστίδια ορθού (right-sideout) ή ανεστραμμένου (inverted) προσανατολισμού, χρησιμοποιώντας το πολικό αντιδραστήριο MTSES– και Πράσινο Μηλεϊμίδιο του Oregon-488. Κύρια αποτελέσματά μας είναι: (1) οι Cys στις κορυφαίες θέσεις υδρόφιλων συνδετικών
τμημάτων (loops) ακολουθούν ένα μοτίβο εναλλασσόμενης προσβασιμότητας
ενδεικτικό της ύπαρξης 12 διαμεμβρανικών τμημάτων (TMs), με την C-τελική
πλευρά του TM9, καθοδικά του μοτίβου NAT, να προσανατολίζεται προς το περίπλασμα, (2) οι Cys στις θέσεις του μοτίβου NAT είναι προσβάσιμες σε μεγάλο
βαθμό στο διάλυμα από την πλευρά του περιπλάσματος, υποδηλώνοντας ότι
η περιοχή αυτή αποτελεί μέρος μιας υδρόφιλης κοιλότητας του πρωτεϊνικού
μορίου προσβάσιμης στο υπόστρωμα. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται επίσης
από πειραματικά δεδομένα μας ότι η θέση της Cys N325C προστατεύεται από
αλκυλίωση με το MTSES– παρουσία ξανθίνης, λόγω στερεοχημικής παρεμπόδι-
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help in a better understanding of the microbial ecology of the microorganismhost association.
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σης κατά την δέσμευση υποστρώματος. Βάσει των ευρημάτων μας, προτείνεται
ένα εναλλακτικό μοντέλο τοπολογικής οργάνωσης για τους μεταφορείς της οικογένειας NAT/NCS2.
Ευχαριστούμε την Α. Γεωργοπούλου για συμβολή στα πειράματα αλκυλίωσης
in vivo και τις Π. Καρατζά και Ε. Βούρβου για κατασκευές των μεταφορέων ελεύθερων κυστεϊνών και τρυπτοφανών. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-03 της Γ.Γ.Ε.Τ.
Αναφορές
Karatza & Frillingos, Mol. Membr. Biol. 22:251 (2005); 2Karatza et al. J. Biol. Chem. 281:39881
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Λέξεις κλειδιά : τοπολογία μεμβρανικών πρωτεϊνών, διαπεράση ξανθίνης, μοτίβο-υπογραφή

motif region are highly accessible to solvent from the periplasmic side, implying that this region may form a re-entrant loop as part of a substrate-accessible hydrophilic cavity. The latter possibility is further substantiated by our
experimental evidence that single-Cys N325C is protected from labeling with
MTSES– in the presence of xanthine, possibly due to steric hindrance mediated
by substrate binding. Based on our findings, an alternative topology model for
NAT/NCS2 transporters is discussed.
We thank E. Georgopoulou for help with site-directed alkylation, P. Karatza and
E. Vourvou for construction of Cys-less and Trp-less permeases. This research is
funded by the Greek Secretariat for Research and Technology (GSRT), program
PENED-03.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΖΕΛΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΦΡΟΥΚΤΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΛΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ
Ευδοκία Μήτσου1, Κάτια Τούρουνεν1,
Παναγιώτης Αναπλιώτης1, Δήμητρα Ζήση1,
Βασίλης Σπηλιώτης2 και Αδαμαντίνη Κυριακού1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθηνών

1

Σκοπός: Η εκτίμηση της in vivo πρεβιοτικής επίδρασης ενός νέου βιολειτουργικού τροφίμου, εμπλουτισμένου με φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες βραχείας αλύσου
(short chain fructo-oligosaccharides, sc-FOS) και εκχύλισμα τσαγιού του βουνού (Sideritis euboea), σε υγιείς ενήλικες εθελοντές.
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Purine transporters of the NAT/NCS2 family are widespread and highly conserved in evolution. To study structure-function relationships in this family, we
have employed Cys-scanning mutagenesis of YgfO, the xanthine permease of
E. coli, characterized by us recently.1 YgfO has five native Cys residues.2 We have
replaced these residues by individual or combinatorial site-directed mutagenesis to engineer a Cys-less YgfO version, which is fully functional and retains
the gross kinetic and purine-recognition characteristics of wild type. On the
Cys-less background, we have introduced single-Cys residues (a) at the tips of
predicted3 hydrophilic loops and (b) at successive positions in the sequence of
the nucleobase-ascorbate transporter (NAT) motif sequence, which is located
in a region of ambiguous topology4 for NAT/NCS2 transporters. We study these
mutants with site-directed alkylation assay2 to monitor solvent accessibility in
cells, membrane fractions and right-side-out or inverted membrane vesicles,
using the membrane-impermeant reagent MTSES– and Oregon-488 Green
Maleimide. We have found that: (1) single-Cys mutants at the tips of predicted
loops follow a pattern of alternating accessibility indicative of 12 transmembrane segments (TMs) with the carboxyl end of TM9, downstream the NAT
motif, oriented towards the periplasm, and (2) single-Cys mutants of the NAT

Σχεδιασμός μελέτης : Στη παρούσα τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη κλινική μελέτη συμμετείχαν 64 υγιείς εθελοντές, ηλικίας 22 έως 51 ετών. Οι
εθελοντές κατανάλωσαν ημερησίως κρυσταλλικό ζελέ, το οποίο παρείχε 5g scFOS και 0.3g εκχύλισμα τσαγιού του βουνού, ή το αντίστοιχο τρόφιμο χωρίς τη
προσθήκη δραστικών ουσιών (placebo) για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Από
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τους εθελοντές λαμβάνονταν δείγματα κοπράνων για τις μικροβιολογικές αναλύσεις πριν την έναρξη της παρέμβασης, στις 15 και 30 ημέρες παρέμβασης και
2 εβδομάδες μετά το πέρας της κατανάλωσης του τροφίμου. Η καταμέτρηση
των βακτηριακών πληθυσμών (ολικά αερόβια και αναερόβια, εντεροβακτήρια,
E.coli, εντερόκοκκοι, Bacteroides spp., Clostridium perfringens, Bifidobacterium
spp., Lactobacillus spp.) πραγματοποιήθηκε με κλασικές μικροβιολογικές τεχνικές. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έλαβε χώρα και η καταγραφή των
γαστρεντερικών συμπτωμάτων των εθελοντών.
Αποτελέσματα: Η κατανάλωση του βιολειτουργικού τροφίμου επέφερε συγκριτικά με το placebo στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων των μπιφιδοβακτηρίων στις 15 (9.54 ± 0.83 vs. 8.57 ± 1.91 log10CFU/g κοπράνων, P=0.001) και 30
ημέρες παρέμβασης (9.34 ± 1.04 vs. 8.57 ± 1.98 log10CFU/g κοπράνων, P=0.027).
Επιπλέον, τα επίπεδα των μπιφιδοβακτηρίων στην ομάδα του βιολειτουργικού
τροφίμου παρέμειναν σε στατιστικά υψηλότερες τιμές 2 εβδομάδες μετά τη λήξη
της παρέμβασης συγκριτικά με τα αρχικά επίπεδα (9.33 ± 0.61 vs. 8.79 ± 0.93
log10CFU/g κοπράνων, P=0.015). Η κατανάλωση του βιολειτουργικού τροφίμου
σχετίστηκε με μια τάση για αυξημένο μετεωρισμό στις 15 μέρες παρέμβασης.
Συμπεράσματα: Η καθημερινή κατανάλωση κρυσταλλικού ζελέ εμπλουτισμένου με sc-FOS και εκχύλισμα τσαγιού του βουνού, στα πλαίσια της συνήθους διατροφής, κρίνεται ως καλά ανεκτή με σημαντικές in vivo πρεβιοτικές ιδιότητες.

consumed daily a jelly containing 5g sc-FOS and 0.3g Sideritis euboea extract
or a placebo for 30 days. Stool samples were collected prior the study, on day
15 and 30 of intervention and 2 weeks after. Enumeration of faecal bacteria (total aerobes and anaerobes, enterobacteria, E.coli, enterococci, Bacteroides spp.,
Clostridium perfringens, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.) was performed
by plate count techniques. Gastrointestinal side effects were recorded during
the treatment period.
Results: Data demonstrated a significant bifidogenic effect of the experimental jelly compared to placebo after 15 [9.54 ± 0.83 vs. 8.57 ± 1.91 log10CFU/
g faeces, P=0.001] and 30 days of consumption (9.34 ± 1.04 vs. 8.57 ± 1.98
log10CFU/g faeces, P=0.027) and significant higher bifidobacterial levels in the
sc-FOS+extract group 2 weeks after the end of intervention (9.33 ± 0.61 vs. 8.79
± 0.93 log10CFU/g faeces, P=0.015). A trend for greater flatulence was detected
after 15 days of functional food ingestion, with no further differences in gastrointestinal symptoms.
Conclusions: The daily intake of a jelly containing sc-FOS and Sideritis euboea
extract is well-tolerated and demonstrated significant bifidogenic properties in
healthy volunteers consuming their usual diets.
Key-words: sc-FOS, human gut microflora, bifidobacteria

IMPACT OF A JELLY CONTAINING SHORT CHAIN
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES AND SIDERITIS EUBOEA EXTRACT
ON HUMAN FAECAL MICROBIOTA
Evdokia Mitsou1, Katja Turunen1, Panagiotis Anapliotis1, Dimitra Zisi1,
Vasilis Spiliotis2 and Adamantini Kyriacou1
Department of Dietetics and Nutritional Science, Harokopio University
2
Department of Food Technology, TEI of Athens

1

Objective: To evaluate the in vivo prebiotic effects of a functional food containing short chain fructo-oligosaccharides (sc-FOS) and Sideritis euboea extract on
human faecal microflora.
Study Design: Sixty-four healthy volunteers (age range 22-51) enrolled in this
randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical study. Volunteers
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Μελετη της κυανογενεσης στο εντομοπαθογονο βακτηριο
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Λέξεις-κλειδιά: sc-FOS, εντερική μικροχλωρίδα, μπιφιδοβακτήρια

Σκοπός: Να διερευνήσουμε εάν το εντομοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas
entomophila παράγει υδροκυάνιο.
Μέθοδοι και Αποτελέσματα: Η παραγωγή υδροκυανίου μετρήθηκε κατά την
ανάπτυξη της Pseudomonas entomophila σε υγρές καλλιέργειες, σε στερεό
θρεπτικό υπόστρωμα και σε σχηματισμό βιοφίλμ (biofilm). Διαπιστώθηκε ότι
η P. entomophila παράγει HCN κατά την ανάπτυξη της σε υγρές καλλιέργειες σε
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συγκέντρωση που φτάνει τα 115μΜ και ότι η παραγωγή HCN επηρεάζεται από
τη διαθεσιμότητα οξυγόνου με τα επίπεδα του να αυξάνονται όσο μειώνεται
το διαθέσιμο οξυγόνο. Η P. entomophila παράγει επίσης HCN τόσο κατά την
ανάπτυξη της σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα όσο και κατά τον σχηματισμό
βιοφίλμ σε επίπεδα συγκρίσιμα ή και μεγαλύτερα (περίπου διπλάσια) από αυτά
του καλά μελετημένου παραγωγού HCN της Pseudomonas aeruginosa.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει αναμφισβήτητα ότι η P. entomophila
μπορεί να συνθέσει HCN, τοποθετώντας την ανάμεσα στα λίγα γνωστά βακτήρια που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα οξυγόνου ρυθμίζει την παραγωγή HCN στην P. entomophila.
Σημασία της Μελέτης: Η P. entomophila ταυτοποιήθηκε πρόσφατα ως η μοναδική Ψευδομονάδα που μολύνει φυσικά και επάγει θνησιμότητα της Drosophila
melanogaster. Οι μολυσματικοί παράγοντες που συμβάλουν στην εντομοπαθογένεια αυτού του είδους είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η P. entomophila παράγει τον δευτερογενή μεταβολίτη HCN που
εμπλέκεται στην παθογένεια και την ικανότητα βιοελέγχου άλλων βακτηρίων.

Key words: cyanide, Pseudomonas, biofilm

1

Aims: To investigate whether the entomopathogenic bacterium P. entomophila
can synthesise hydrogen cyanide.
Methods and Results: Cyanide production was assayed for during the growth
of P. entomophila in liquid culture, during colonial growth and in biofilms. P.
entomophila produced HCN at a concentration of up to 115 μM during growth
in liquid cultures and its production was found to be affected by oxygen-availability, with levels increasing as the oxygen-transfer coefficient decreased. P.
entomophila made HCN during colonial and biofilm growth at levels compara-

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον τις επιστημονικής κοινότητας στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας, καθώς
προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υλικών και συσκευών με εφαρμογές σε διάφορα πεδία με κυριότερο το πεδίο της υγείας. Τα λιποσώματα είναι
σφαιρικές κλειστές δομές και σχηματίζονται κατά τη διασπορά φωσφολιπιδίων
σε περίσσεια υδατικής φάσης. Αποτελούν ελκυστικά βιοαναλυτικά εργαλεία
κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών της επιφάνειας τους στην οποία μπορούν
να συνδεθούν βιομόρια αναγνώρισης κυτταρικών στόχων [1]. Τα λιποσώματα
έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βιοαισθητήρες για την αναγνώριση ειδικών πρωτεϊνών ή mRNA από διάφορους μικροοργανισμούς [2,3,4,5,6]. Η ερευνητική

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστιμιόπολις Ζωγράφου, 15771
2
Τμήμα Ζωικών Επιστημών, Τομέας Ανατομίας και Φυσιολογίας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11855, Αθήνα,
3
Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11527, Αθήνα
1

B. Ryall , H. Mitchell , D. Mossialos and H.D. Williams
2

1 Department of Life Sciences, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London, Sir
Alexander Fleming Building, London SW7 2AZ, UK
2 Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessally, GR-41221 Larissa,
Greece, E-mail correspondence: Dimitris Mossialos mosial@bio.uth.gr

146

Significance of the Study: Pseudomonas entomophila was recently identified
to be the only pseudomonad that naturally infects and induces lethality of Drosophila melanogaster. The virulence factors which contribute to entomopathogenicity exerted by this species are largely unknown. In this study we demonstrate that P. entomophila produces HCN, a secondary metabolite implicated in
biocontrol properties and pathogenicity exerted by other bacteria.

ΕΛΕΝΑ Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ 1, ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑΝΔΡΗΣ 2, ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΟΥΛΗ 3, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΕΤΖΟΣ 1, *

Cyanogenesis by the entomopathogenic bacterium
Pseudomonas entomophila
1

Conclusions: This study demonstrated unequivocally that P. entomophila can
synthesise HCN, placing it among the small number of cyanogenic bacteria.
Our data indicate that HCN production in P. entomophila is regulated by oxygen
availability.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MYCOBACTERIUM spp. ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Λέξεις Κλειδιά: Υδροκυάνιο, Ψευδομονάδα, biofilm

1

ble to or greater (approximately two fold) than those made by the well studied
cyanogenic bacterium Pseudomonas aeruginosa,
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ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

αυτή προσπάθεια σχετίζεται με την ανάπτυξη βιοαισθητήρα για την εύκολη
και γρήγορη ανίχνευση του Mycobacterium spp. σε βιολογικά δείγματα. Τα λιποσώματα παρασκευάστηκαν από φωσφολιπίδια λεκιθίνης αυγού (EPC) και
συνθετική διπαλμιτική φωσφατιδυλογλυκερόλη (DPPG). Στο εσωτερικό τους
εγκλωβίσθηκε σουλφοροδαμίνη Β για την οπτική τους αναγνώριση και ολιγονουκλεοτίδιο τριάντα βάσεων στην επιφάνεια τους, ειδικό για την ανίχνευση
του Mycobacterium spp.. Η επισήμανση των λιποσωμάτων με το ολιγονουκλεοτίδιο έγινε με ενσωμάτωση του συνδέσμου Μaleimide Stearyl Amine (MalSA; αντίδραση N-succinimidyl 3-maleimidopropionate με stearylamine) στην
λιπιδική διπλοστοιβάδα και στην συνέχεια μέσω θειοαιθερικού δεσμού (αντίδραση Michael) με το ολιγονουκλεοτίδιο. Για την ανάπτυξη του βιοαισθητήρα χρησιμοποιήθηκε σαν στατική φάση νιτροκυτταρίνη πάνω στην οποία είχε
ακινητοποιηθεί το συμπληρωματικό νουκλεοτίδιο, η σύνδεση του οποίου με
το προσδεμένο στην λιποσωμιακή επιφάνεια ολιγονουκλεοτίδιο οδηγούσε σε
οπτικό σήμα. Κατά την ανάλυση βιολογικού δείγματος η απουσία ή παρουσία
ολιγονουκλεοτιδίου από Mycobacterium spp.. προσδιοριζόταν μέσω της οπτικής αναγνώρισης της πρόσδεσης του λιποσώματος πάνω στην μεμβράνη της
νιτροκυτταρίνης. Η εξειδίκευση της μεθόδου ελέγχθηκε με την ακινητοποίηση
στην μεμβράνη νιτροκυτταρίνης μη ειδικού ολιγονουκλεοτιδίου από E. coli.

[4] M. B. Esch, A.J. Beaumner, R.A. Durst, Anal. Chem. 73 (2001) 3162-3167
[5] S. Ahn-Yoon, T. R. DeCory, A. J. Beaumner, R. A. Durst, Anal. Chem. 75 (2003) 2256-2261
[6] S. Ahn-Yoon, T. R. DeCory, R. A. Durst, Anal. Bioanal. Chem. 378 (2004) 68-75
[7] E. Kaourma, S. Hatziantoniou, A. Georgopoulos, A. Kolokouris, C. Demetzos, J. Pharm.
Pharmacol. 57 (2005) 527-531

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φυσικών χαρακτηριστικών των λιποσωμάτων που αφορούν στο
μέγεθος, τον δείκτη πολυδιασποράς και το ζ-δυναμικό καθώς επίσης και το % ποσοστό

The interest in nanotechnology is increasing over the past decades. An increasing number of nanotechnology’s applications find practical use. Liposomes are
considered attractive bioanalytical tools due to their large internal volume, extended surface area and the ability of bilayer lipids to conjugate with a wide variety of biorecognition elements [1]. Liposomes have been used as biosensors
in a number of studies for the detection of various microorganisms [2, 3, 4, 5,
6], by detecting either a specific protein or a unique mRNA sequence. The purpose of this study was to manufacture a biosensor for the facile and rapid detection of Mycobacterium spp. in biological samples. The biosensor consists of
liposomes that internally contain the fluorescent water soluble dye sulforhodamine B [6] and externally bare an oligonucleotide of thirty bases, specific for
Mycobacterium spp. In order to tag liposomes, consisting of EggPC and DPPG,
with the specific oligonucleotide, a linker [i.e. (Mal-SA)] [7] was incorporated
into their lipid bilayer. The oligonucleotide was attached to the linker, on the
outer surface of liposomes, through a sulphydryl end group. Then the liposomes bearing the oligonucleotide probe were allowed to migrate upward on
a nitrocellulose membrane strip. The strips have immobilized complementary
oligonucleotides (capture zone). In case there are no complementary amplicons in the biological sample, the liposomes bearing the oligonucleotide bind
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[3] H. A. Hartley, A. J. Beaumner, Anal. Bioanal. Chem 376 (2003) 319-327
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εγκλωβισμού του συνδέσμου Mal-SA στην εξωτερική λιπιδική διπλοστοιβάδα. Τα αποτελέσματα αφορούν την παρασκευή των λιποσωμάτων με την μέθοδο του λεπτού λιπιδικού υμενίου και της Θερμικής μεθόδου (n = 3).

Λέξεις κλειδιά : Λιπόσωμα; βιοαισθητήρας; Mycobacterium spp..
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to the capture zone. The attachment of liposomes in the capture zone is visible
due to their red color and can be quantified with grey-scale densitometry [3].
The specificity of the assay is confirmed by using a membrane strip which bears
an alternate sequence of bases in the capture zone, [i.e. E. coli].
Table 1. Comparative data concerning the size, polydispersity index, z-potential and %
incorporation of Mal-SA in the outer layer of liposomes produced with both methods (n = 3).

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ
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Στην εργασία αυτήν, η μέθοδος terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) fingerprinting χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της κοινοτικής δομής των βακτηριδίων του βιοφίλμ, τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω σε διαφορετικούς τύπους τεχνητών υποστρωμάτων που ποντίστηκαν στην Ελληνική
περιφερειακή τάφρος (Hellenic trench) στο Ιόνιο. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως ακραία ολιγοτροφίκη και η διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ των
στρωμάτων βαθιών νερών είναι μικρές. Σε σχέση με την μελλοντική πόντιση
ενός τελεσκόπιου νετρίνο όπως και με την έλλειψη μελετών της ανάπτυξης του
βίοφιλμ πάνω σε τεχνητών υποστρωμάτων σε μεγάλα θαλάσσία βάθη, είναι
σημαντικό να εξεταστούν οι πιθανές παραλλαγές στην δομή των βακτηρίακων
κοινοτήτων όσον αφορά το βάθος και το υπόστρωμα. Προκειμένου να εξεταστή εάν το βάθος ή/και ο τύπος υποστρώματος έχουν επιπτώσεις στο σχηματισμό του βίοφιλμ και τη δομή του από την άποψη των βακτηριακών κοινοτήτων
στο βαθύβιο βίοφιλμ, μια καινοτόμος πειραματική συσκευή με πέντε διαφορετικούς τύπους τεχνητών υποστρωμάτων (τιτάνιο, αλουμίνιο, γυαλί, ασβεστόλιθος και σχιστόλιθος) επεκτάθηκε για μια περίοδο έξι μηνών (Μάιος – Οκτ. 2008)
σε τέσσερα διαφορετικά βάθη (4500, 3500, 2500 και 1500 μέτρα) στην Ελληνική
περιφερειακή τάφρος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης T-RLFP
στα 1500 μέτρα δίνει μια πρώτη ένδειξη για διαφορές μεταξύ των επιφανειών.
Συνεπώς η μελέτη δείχνει ότι ο φυσικός χαρακτήρας των επιφανειών έχει πιθανές επιπτώσεις στην εγκατάσταση/ανάπτυξη των βακτηριδίων μέσα σε ένα
βαθύβιο στρώμα ύδατος ο όπως φαίνεται και στις παράκτιες περιοχές.
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Βακτηριακες κοινοτητες στο ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΙΟΦΙΛΜ που
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ σΕ διαφορετικα τεχνητα υποστρωματα σε μεγαλα
θαλασσια βαθη της ανατολικης Μεσογειου

Λέξεις κλειδιά: μεγάλα θαλάσσια βάθη , βίοφιλμ, βακτήρια, T-RFLP
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Η βιομηχανική γλυκερόλη αποτελεί σημαντικό παραπροϊόν της βιομηχανίας
βιολογικού πετρελαίου (biodiesel) που παράγεται σε ποσοστό 10 % επί του παραγόμενου προϊόντος. Η διαχείρισή της αποτελεί μείζον πρόβλημα της βιομηχανίας biodiesel, η οποία αναζητά εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησής της.
Η χρήση της γλυκερόλης ως υποστρώματος αύξησης ελαιογόνων μικροοργανισμών είναι πιθανόν μια σημαντική πρόταση δεδομένου ότι μερικά μικροβιακά λιπίδια (Single Cell Oils – SCO) είναι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
όπως λ.χ. αυτά που περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λιπίδια αυτά είναι
περιζήτητα από τη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Εναλλακτικά, το παραγόμενο μικροβιακό έλαιο μπορεί να μετατραπεί σε biodiesel
ανακυκλώνοντας έτσι τη βιομηχανική γλυκερόλη. Οι ελαιογόνοι μύκητες Thamnidium elegans, Mortierella isabellina, M. ramanniana, Mucor sp. κ.ά. είναι ικανοί
να μεταβολίζουν τη γλυκερόλη και να συνθέτουν λιπίδια με ενδιαφέρουσα σύσταση. Ο Th. elegans καλλιεργούμενος σε υπόστρωμα με μοναδική πηγή άνθρακα βιομηχανική γλυκερόλη παράγει μεγάλες ποσότητες βιομάζας (>20 g/l )
που περιέχει λιπίδια σε ποσοστό περίπου 48 %. Η απόδοση της γλυκερόλης σε
βιομάζα είναι της τάξης του 20 % και η τελική απόδοση σε λίπος 8 %. Τα λιπίδια
του μύκητα συνίστανται κατά κύριο λόγο από ουδέτερα λιπίδια, δεδομένου ότι
το κλάσμα αυτό αντιπροσωπεύει το 80 % του συνολικού ποσοστού των λιπιδίων. Το υπόλοιπο ποσοστό καταλαμβάνουν τα γλυκολιπίδια - σφιγγολιπίδια
(12 %) και τα φωσφολιπίδια (8 %). Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
κυτταρικής αύξησης και της επακόλουθης ελαιογένεσης, τόσο η αναλογία των
λιπιδιακών κλασμάτων, όσο και η σύστασή τους σε λιπαρά οξέα, μεταβάλλεται,
το ελαϊκό είναι το κυρίαρχο λιπαρό οξύ, με ποσοστό 38-44 %, επί του συνόλου
των λιπαρών οξέων. Αξιοσημείωτη είναι η συγκέντρωση γ-λινολενικού (λιπαρού οξέος σημαντικού λόγω της αντικαρκινικής δράσης του) που αντιπροσωπεύει ποσοστό 8-9 % επί των παραγόμενων λιπαρών οξέων.
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In this study terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) fingerprinting was used to analyze the community structure of bacteria growing
in biofilm attached to different types of artificial substratum deployed in the
deep sea waters in the Hellenic Trench (Ionian Sea). This area is characterized
by extreme oligotrophy and small temperature fluctuations between the deepwater layers. With regard to the future deployment of a neutrino telescope and
as up to now only a few studies have focused on biofilm grown on artificial
substrata in deep sea; it is relevant to examine possible variations in the community structure of bacteria in biofilms with regard to depth and substratum.
In order to test if depth and type of substratum can affect the biofilm formation
and its structure in terms of bacterial communities in deep-sea biofilm, an innovative experimental device with five different types of artificial substratum
(titan, aluminum, glass, limestone and shale) were deployed for a six month
period (May to October 2008) at different depths (4500, 3500, 2500 and 1500m)
at the Hellenic Trench. Here we present preliminary results of the analyses of
T-RFLP-electropherograms. At 1500m depths T-RFLP displayed differences
among surfaces. Thus indicate that within one depth the physical nature of
surfaces affects the settlement of bacteria as shown in coastal areas.

Βιομετατροπη βιομηχανικης γλυκερολης σε τριγλυκεριδια πλουσια σε γ-λινολενικο οξυ

Λέξεις κλειδιά: μικροβιακά λιπίδια, βιομηχανική γλυκερόλη, Th. elegans, γ- λινολενικό οξύ.
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Bioconversion or raw glycerol into triacylglycerols
rich in γ- linolenic acid
S. Bellou, A. Makri, S. Fakas and G. Aggelis

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Division of Genetics, Cell and Development Biology,
Department of Biology, University of Patras, 26504, Patras-GR
e-mail: George.Aggelis@upatras.gr

Glycerol is the principal by-product in the biodiesel production units that represents 10 % of the produced biodiesel and therefore its valorization is of major
industrial importance. The employment of raw glycerol as carbon substrate in
several biotechnological applications is an alternative idea for raw glycerol valorization.

Keywords: single cell oils, raw glycerol, Th. elegans, γ- linolenic acid.

Ιωάννης Σ. Μποζιάρης
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φυτόκο 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος, boziaris@uth.gr

Φυσικά φυτικά εκχυλίσματα από τα φυτά Filipendula ulmaria (φιλιπεντούλα) και
Pelargonium purpureum (αρμπαρόριζα) περιέχουν πλήθος φαινολικών ουσιών
τα οποία επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση. H αντιμικροβιακή τους δράση
σε εργαστηριακούς θρεπτικούς ζωμούς έδειξε ότι τα Gram αρνητικά είναι πιο
ανθεκτικά από τα Gram θετικά βακτήρια. Οξίνηση του θρεπτικού ζωμού με γαλακτικό οξύ αυξάνει την αντιμικροβιακή δράση των εκχυλισμάτων. Ο βακτηριακός τραυματισμός, με την έννοια της βλάβης της εξωτερικής κυτταρικής
μεμβράνης, αυξάνει την διαπερατότητά της και καθιστά τα Gram αρνητικά βακτήρια ευαίσθητα στην αντιμικροβιακή δράση των φαινολικών ουσιών.
Λέξεις κλειδιά: εκχύλισμα φυτών, φαινολικές, φυσικά αντιμικροβιακά, παθογόνα τροφίμων

Effect of plant extract phenolic compounds on inhibition,
injury and inactivation of food-borne bacterial pathogens
Ioannis S. Boziaris
Dept of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Fitokou, 38446, N.
Ionia, Volos, Greece, boziaris@uth.gr

Natural extracts from plants such us Filipendula ulmaria and Pelargonium purpureum contains a variety of phenolic compounds which demonstrate antibacterial activity. Antimicrobial efficacy tested in broths showed that Gram
negative are more resistant compared to Gram positive bacteria. Acidification
of testing broth using lactic acid enhanced antibacterial activity of the extracts.
Bacterial injury by mean of outer membrane damage increase outer membrane permeability and renders Gram negative bacteria more susceptible to
the antibacterial activity of phenolic compounds.
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Using raw glycerol as carbon substrate for oleaginous microorganisms is probably an important application, as some single cell oils contain high proportions
of polyunsaturated fatty acids. Such lipids have great dietary, pharmaceutical
and cosmetic importance. Otherwise, raw glycerol can be recycled as the produced microbial oil can be converted to biodiesel. Several oleaginous fungi,
such as Thamnidium elegans, Mortierella isabellina, M. ramanniana, Mucor sp. etc
are able to accumulate significant quantities of lipids by metabolizing glycerol.
Th. elegans presented remarkable growth (>20 g/l) on raw glycerol used as sole
carbon substrate while significant fat quantities were accumulated inside the
fungal mycelia (48 %, wt/wt oil in dry biomass). The biomass and the oil yield on
raw glycerol were 20% and 8 %, respectively. The 80 % of total microbial lipid
were neutral glycerides (mainly triacylglycerols) while glycolipids plus sphingolipids (12 %) and phospholipids (8 %) were the other components of lipid
produced. Although lipid fractions varied in amount, relative proportions and
fatty acid profile during microbial growth, the dominant fatty acid was oleic
acid (38-44 % of total fatty acids). The concentration of γ- linolenic acid (that is
an important fatty acid due to its anticancer properties) was also remarkable
(8-9 %).

Επιδραση φαινολικων ουσιων απο φυτα στην παρεμποδιση,
αδρανοποιηση και τραυματισμο παθογονων βακτηριων των
τροφιμων

Keywords: plant extract, phenolic, natural antimicrobial, food-borne pathogens
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Μικροοργανισμοι και Περιβαλλοντικα Προβληματα

Microorganisms���������������������������
and�����������������������
��������������������������
Environmental���������
����������������������
Problems
��������
Kostas Bourtzis
Department of Environmental and Natural Resources Management,
University of Ioannina, 2 Seferi St., Agrinio, T.K. 30100, Greece

Ο Μικροβιακός Κόσμος αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομάζας και της
βιοποικιλότητας πάνω στη γη. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι απο
1030 μικροοργανισμοί ενώ το ίδιο το ανθρώπινο σώμα έχει 10 φορές περισσότερα βακτηριακά απ’ ότι ανθρώπινα κύτταρα. Τα μικρόβια θεωρούνται ως οι
πλέον επιτυχημένες, οικολογικά και εξελικτικά, μορφές ζωής στον πλανήτη μας
καθώς απαντούν και στα πιο ακραία περιβάλλοντα στη γη. Επίσης, ελέγχουν
και διατηρούν όλους τους σημαντικούς βιογεωχημικούς και μεταβολικούς
κύκλους στο περιβάλλον μας (όπως τον κύκλο του Άνθρακα, του Αζώτου, του
Θείου, του Φωσφόρου, του Οξυγόνου, του Σιδήρου κ.λπ.). Οι μικροοργανισμοί
είναι οι πρώτοι κάτοικοι της γης, αφού θεωρείται ότι εμφανίστηκαν 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και ως εκ τούτου κατέχουν όλα τα μυστικά για την
προέλευση της ζωής. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η
έρευνα και η κατανόηση της Μικροβιακής Βιολογίας και Οικολογίας μπορεί να
παίξει καταλυτικό ρόλο για την οικονομία και την κοινωνία αφού οι εφαρμογές
και τα πιθανά οφέλη επεκτείνονται σε θεμελιώδεις τομείς όπως: (α) η παραγωγή
ενέργειας, (β) γεωργία, τρόφιμα και υδατοκαλλιέργειες), (γ) ανθρώπινη υγεία,
(δ) βιοτεχνολογία και (ε) εξυγίανση και διαχείριση του περιβάλλοντος.

The Microbial World constitutes the larger part of biomass and biodiversity on
Earth. It is estimated that more 1030 microorganisms are present on the Planet,
while the human body has 10 times more bacterial than human cells. The microbes are considered as the most successful forms of life, in ecological and
evolutionary terms, since they are highly abundant in all ecosystems, including
extreme environments. They control and maintain all important biogeochemical and metabolic cycles in the environment (e.g. the cycles of carbon, nitrogen, sulphur, phosphor, oxygen, iron, etc.). The microorganisms are the first
residents of our planet; they evolved 3,8 billion of years ago and consequently,
they closely reflect the secrets of the origin of life. However, we have just started realising that the research and the deep understanding of Microbial Biology
and Ecology can play catalytic role for the economy and human societies, since
the applications and the potential benefits coming form such knowledge can
play a desicive role in fundamental sectors as: (a) the production of energy, (b)
agriculture, food management and aquaculture, (c) human health, (d) biotechnology and (e) bioremedation and environmental management.

Όλοι μας είμαστε γνώστες των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση και είναι αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιαστούν μερικά από αυτά τα προβλήματα
που χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης τονίζοντας ότι η μελέτη και ο χαρακτηρισμός του ανεξερεύνητου Εθνικού Μικροβιακού Πλούτου μπορεί να αποτελέσει τη βάση βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων επίλυσης αυτών των προβλημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων της χώρας μας.
Λέξεις κλειδιά: ΜικροΒιόΚοσμος, Μικροβιακή Βιολογία και Οικολογία, Περιβάλλον

We are all aware of the major environmental problems that our planet faces.
Our country is no exception and is confronted with severe problems as the environmental pollution. In the present work, certain of these problems will be
presented; problems which demand immediate action. It will also be pointed
out that the study and the characterization of the as yet “Unexplored National
Microbial Wealth” can constitute the base of biotechnological approaches for
the protection of the environment and the population of our country.�
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Μικροβιακη ποικιλοτητα σε αποβλητα ελαιουργιας
Σπυρίδων Ντούγιας και Γιώργος I. Ζερβάκης
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Καλαμάτας, Λακωνικής 87, 24100 Καλαμάτα

Τα υγρά απόβλητα ελαιουργίας (ΥΑΕ) ρυπαίνουν υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα περιοχών της Μεσογείου εξαιτίας του υψηλού οργανικού φορτίου
(πλούσιο σε φαινολικά και λιπαρά συστατικά) και της αυξημένης αλατότητάς
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τους. Η αντικατάσταση σημαντικού αριθμού φυγοκεντρικών διαχωριστήρων
τριών-φάσεων με αντίστοιχους δύο-φάσεων, η οποία αποσκοπούσε στη μείωση του όγκου των ΥΑΕ, οδήγησε στην παραγωγή ενός νέου ημίρρευστου
αποβλήτου, του ελαιοπυρηνολύματος (“alpeorujo”), που όμως παρουσιάζει
σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση του. Η προσθήκη Ca(OH)2 αποτελεί μία
συνηθισμένη πρακτική για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάθεσης του ελαιοπυρηνολύματος, η οποία παράγει ένα δευτερογενές αλκαλικό απόβλητο (αλκαλικό ελαιοπυρηνόλυμα).
Η απομόνωση και αξιολόγηση μικροοργανισμών από ΥΑΕ και ελαιοπυρηνόλυμα οδήγησε στην ταυτοποίηση νέων ειδών ζυμών που βιοαποδομούν τα απόβλητα ελαιουργίας μειώνοντας τη φυτοτοξικότητα έως 17 φορές, το φαινολικό
φορτίο έως 43% ή/και το χρώμα κατά 85%.

Λέξεις-κλειδιά: ακραιόφιλα; οσμοανθεκτικό; απόβλητα ελαιουργίας.

Spyridon Ntougias and Georgios I. Zervakis
National Agricultural Research Foundation, Institute
of Kalamata, Lakonikis 87, 24100 Kalamata, Greece.

Olive mill wastewaters (OMW) pollute aquatic and terrestrial ecosystems in the
Mediterranean area, due to their high organic load (rich in polyphenolics and
lipids) and increased salinity. A replacement of the three-phase with two-phase
decanters has been adopted to reduce effluent volume producing a viscous
sludge-like by-product (“alpeorujo”), which, however, is even harder to manage. The addition of Ca(OH)2 to alpeorujo is a common practice to handle disposal problems and generates a secondary alkaline waste for which we introduced the term “alkaline alpeorujo”.
Microbiological assessment of both OMW and alpeorujo was performed by
isolating indigenous microbiota. Novel yeasts, which effectively detoxified the
olive-oil wastes by decreasing phytotoxicity up to 17-fold, phenolic content up
to 43% and/or the color of OMW up to 85%, were identified and characterised.
Moreover, the microbiology of alkaline alpeorujo was extensively studied in
our laboratory resulting in the identification of at least eight novel phylogenetic linkages among Bacteria. The majority of isolates were halotolerant alkaliphiles, or moderate to extreme halotolerant and/or alkalitolerant bacteria
(Res. Microbiol. 157, 376-385); the only non-halotolerant and non-alkalitolerant
bacterium isolated was Olivibacter sitiensis gen. nov., sp. nov., within the family Sphingobacteriaceae (Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57, 398-404). Examination of
alkaline alpeorujo microbiota also resulted in the description of the new genus
Halotalea, while a reassignment in the descriptive 16S rRNA signature characteristics permitted the emendation of Halomonadaceae and the placement of
Halotalea into this family (Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57, 1975-1983). Halotalea
alkalilenta sp. nov. is the most osmotolerant bacterium ever identified, growing
at concentrations of 45% and 60% w/v glucose and maltose respectively. The
biotechnological potential of these extremophiles, as olive wastes biotreatment agents, was assessed by investigating their efficiency to degrade biotoxic
compounds.
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Η μικροβιολογική μελέτη του αλκαλικού ελαιοπυρηνολύματος στο εργαστήριο μας είχε ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό τουλάχιστον οκτώ νέων βακτηριακών ομάδων. Οι πλειονότητα των στελεχών που απομονώθηκαν ήταν
αλοανθεκτικά βασεόφιλα, ή αλοανθεκτικά ή/και βασεοανθεκτικά βακτήρια
(Res. Microbiol. 157, 376-385). Το μοναδικό μη-αλοανθεκτικό, μη-βασεοανθεκτικό στέλεχος που απομονώθηκε είναι το βακτήριο Olivibacter sitiensis gen.
nov., sp. nov., που αποτελεί το τυπικό είδος ενός νέου γένους της οικογένειας
Sphingobacteriaceae (Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57, 398-404). Ο χαρακτηρισμός
στελεχών βακτηρίων προερχόμενων από αλκαλικό ελαιοπυρηνόλυμα οδήγησε
στην περιγραφή του νέου γένους Halotalea, ενώ εξέταση της δευτεροταγούς
δομής των γονιδίων 16S rRNA των μελών της Halomonadaceae επέτρεψε την
τοποθέτηση του Halotalea εντός της οικογένειας, καθώς και στην αναθεώρηση των κριτηρίων ταξινόμησης των μελών της (Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57,
1975-1983). Το Halotalea alkalilenta sp. nov. αποτελεί το πλέον οσμοανθεκτικό
βακτήριο που είναι γνωστό, καθώς μπορεί να αναπτύσσεται σε συγκεντρώσεις
45% και 60% w/v γλυκόζης και μαλτόζης αντίστοιχα. Η χρήση των ακραιόφιλων αυτών μικροοργανισμών σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές αξιολογήθηκε ως
προς την ικανότητα τους να μειώνουν το τοξικό φορτίο των αποβλήτων ελαιουργίας.

Microbial diversity in olive mill wastes

Keywords: Extremophiles; osmotolerant; olive wastes.
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Συμβίωση: επιστημονική συνύπαρξη συγκλινουσών
επιστημών (�����
nano�- Bio�- Info��
-�
cOgni� Science�����������������
) για την συνεχή
εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος
κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και διανομής του
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Νυχάς Γ-Ι.
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Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας
Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

1. Μικροβιακός χαρακτηρισμός και περιγραφή των κύριων μεταβολικών και
μοριακών προτύπων των αλλοιογόνων βακτηρίων
2. Ανάπτυξη εύχρηστου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης
και ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος
3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την απλή, αποτελεσματική και οικονομική αξιολόγηση της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος στην βιομηχανία με την

160

Παρέχοντας πρακτικούς δείκτες/ μέσα ανίχνευσης αλλά και θεμελιώδη γνώση σε θέματα αλλοίωσης του κρέατος και των σχετιζόμενων κινδύνων το Πρόγραμμα θα ωφελήσει σημαντικά την Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων ενώ
παράλληλα θα συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας.

Scientific sYnergisM of nano-Bio-Info-cOgni Science for
an Integrated system to monitor meat quality and Safety
during production, storage, and distribution in the EU
Nychas, G-J.
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods,
Agriculturla Univeristy of Athens, Iera odos 75, Athens 11855

The SYMBIOSIS-EU project will bring together 14 partners from 6 EU countries
(plus one each from NZ and US) to study meat safety & quality. The overall aim
is to identify and quantitatively evaluate practical and easy to use chemical,
biochemical and molecular indices and establish their applicability as quality
monitors for inspection of meat safety and quality. The project will apply a multidisciplinary system-wide approach relying on converging technologies (bioinformatics, nanotechnology, modelling) to obtain knowledge for meat safety
that will be translated into simple devices and practical indicators of quality
and safety. The main objectives are (i) to develop and/or validate easy to use
chemical/biochemical methods (e.g. biosensors, fluorescence, FT-IR), molecular methods (DNA microarrays), (ii) to develop a suitable software platform for
data sharing and integration, (iii) to apply multivariate statistical methods and
machine learning (neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms) to identify
robust multiple compound quality indices, (iv) integration of the sensors and
information platform and development of a system to automatically transform
data acquired from a sample into a “diagnosis” of meat safety and quality. The
project plan designed to meet these objectives comprises 3 pillars: 1 Microbial
status and major metabolomic and molecular profiling of spoilage bacteria 2
Development of an easy to use integrated system to monitor meat safety and
quality 3 Development of protocols for simple, effective and cheap evaluation
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Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συμβίωση» συνεργάζονται 14 εταίροι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τις Η.Π.Α. και τη Νέα Ζηλανδία με σκοπό τη μελέτη της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση και η ποσοτική αξιολόγηση εύχρηστων χημικών,
βιοχημικών και μοριακών δεικτών καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας τους
στον προσδιορισμό της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Για την πραγματοποίηση των στόχων θα εφαρμοστεί ένα πολυτομεακό σύστημα ευρείας
προσέγγισης βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες (βιοπληροφορική, νανοτεχνολογία, μαθηματικά μοντέλα) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την
ασφάλεια του κρέατος. Η γνώση αυτή θα μεταφραστεί σε πρακτικούς δείκτες
και εύχρηστα μέσα προσδιορισμού της ασφάλειας και ποιότητας. Στις βασικές
επιδιώξεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται (���
i��) η
���������������������������
ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος
αξιοπιστίας εύχρηστων χημικών/βιοχημικών μεθόδων (π.χ. βιο-αισθητήρες,
φθορισμός, FT-IR) και μοριακών μεθόδων (μικροσυστοιχίες DNA), (ii) η ανάπτυξη κατάλληλης λογισμικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και την ενοποίηση
δεδομένων, (iii) η εφαρμογή πολυπαραγοντικών στατιστικών μεθόδων και μηχανικής εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, γενετικοί αλγόριθμοι),
(iv) η ενσωμάτωση των αισθητήρων και της πλατφόρμας πληροφοριών για την
ανάπτυξη συστήματος αυτόματης μετατροπής δεδομένων που συλλέγονται
από δείγματα σε «διάγνωση» της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Το σχέδιο υλοποίησης των ανωτέρω στόχων οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες:

βοήθεια νέων δεικτών ποιότητας και ασφάλειας βασισμένων στην ανίχνευση
μεταβολιτών από απλούς αισθητήρες, όπως καθορίζονται από φιλικό προς τον
χρήστη λογισμικό που διευκολύνει την πρακτική χρήση των αναπτυσσόμενων
μεθόδων
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of meat quality and safety in industry, based on new indices of quality and
safety relying on detection of metabolites by simple sensors, driven by user
friendly software that facilitates practical use of the developed methods. The
project will be of benefit to the EU meat industry, providing useful tools and
fundamental knowledge of the spoilage and hazard. It will also impact on the
research and informatics communities.

γία κτλ) στην ανάπτυξη σύγχρονων μέσων ή μεθόδων (π.χ. μοριακών διαγνωστικών, βιοπληροφορική, μαθηματικά μοντέλα κτλ) στην ανάπτυξη, βελτίωση
και ασφαλέστερη παραγωγή και διακίνηση προϊόντων υψηλής προστιθεμένης
αξίας (συμβατικά, λειτουργικά, παραδοσιακά τρόφιμα, προϊόντα κτλ), με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και των ζώων.
Key words; food microbial ecology, food microbiology,
Mossel, D.A.A. and Ingram, M. (1955) The physiology of the microbial spoilage of foods.
Journal of Applied Bacteriology, 18, 232-268.

Μικροοργανισμοι στα τροφιμα και κτηνοτροφια
ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Νυχάς Γεώργιος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο
Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων , Ιερα Οδος 75, Αθήνα 11855

Τα τρόφιμα αποτελούνται από διακριτά η ‘διαχεόμενα’ μικροπεριβάλλοντα (βιοθέσεις) ταυτόχρονα, στα οποία οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν εκείνες τις
στρατηγικές που τους επιτρέπει να επιβιώνουν ή να αυξάνονται. Η μελέτη
αφενός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικό- χημικών, δομικών πλευρών
της βιοθέσης του ειδικού μικροβιακού πληθυσμού που βρίσκεται σ’ αυτή, και
αφετέρου η κατανόηση των μικροβιακών στρατηγιών είναι θεμελιώδους σημασίας. Και αυτό γιατί μας οδηγεί δια μέσου των τεχνολογιών αιχμής (-�������
omics��, Sys����
tems� ���������
Biology��, ������������
βιο-χημεία, ������������������
Επιστήμης δικτύων ���������
(��������
Network� ����������
Science���), ������������
Νανοτεχνολο-
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George-John E. Nychas
Agricultural University of Athens, Department of Food Science & Technology, Laboratory of
Microbiology & Biotechnology of Foods, Iera Odos 75, 118 55, Athens, Greece

Ecosystems are composed of microorganisms together with their physical environment. In natural ecosystems, such as soil, water and organic waste, microbial diversity and dynamics are determined by several factors including temperature, moisture, pH and limiting nutrients. In the classic study of Mossel���
&
Ingram� (1965),
�������� f����
�����
ood microbiology
�����������������
was considered
����������� to
��� be
�����a facet
������ of
��� ecology,
��������� a��
concept that has pervaded both the theory and practice of the discipline in the
last decades.
The importance of this concept led the International� Commission�
����������� ���������
on�������
Micro������
bial� ���������������
Specifications� ����
for� ������
Foods �����������
to publish ���������������������������
the “The Microbial Ecology ���
of �������
Foods”
dealing with the “Factors� ����������
affecting� �����
Life� and�
���� Death�
������ ������������������
of����������������
Microorganisms�
��������������� and�
���� Food�
�����
Commodities”. As a consequence of this approach foods are considered to form
both distinct and/or gradient ‘niches’, in which microorganisms do develop
strategies enabling them to survive or grow.
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Είναι γνωστό ότι τα οικοσυστήματα αποτελούνται από το περιβάλλον και τους
οργανισμούς που ζουν μέσα σ’ αυτά. Στα φυσικά οικοσυστήματα, όπως το έδαφος, το νερό και τα οργανικά απόβλητα, οι ενδημούντες μικροοργανισμοί είναι
εκτεθειμένοι σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, το ����
pH��,
οριακά θρεπτικά συστατικά, που καθορίζουν τόσο το ρυθμό ανάπτυξής τους
όσο και αυτή καθ’ αυτή την επιλογή τους. Στην κλασσική εργασία των ���������
Mossel���
&
Ingram� (1965)
������� η
��������������������������������������������������
ιδέα ότι τα τρόφιμο αποτελεί επίσης οικοσύστημα (������������
�������������
ecosystem���),
αποτέλεσε ίσως το πρωτεύοντα άξονα για την ανάπτυξη της Μικροβιολογίας
Τροφίμων τουλάχιστον τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η σημασία της ιδέας αυτής
είναι τόσο πολύ σημαντική ώστε η Διεθνής Επιτροπή για τις Μικροβιολογικές
Προδιαγραφές των Τροφίμων (��������������
International� �����������
Commission� �������������
on�����������
����������
Microbial� ������
Specifications� for�
���� �������
Foods��) ��������������������������������
επέλεξε στο Βιβλίο που εξέδωσε, �����������������������
ως τίτλο “Η Μικροβιακή
Οικολογία των Τροφίμων- ����������������������
The�������������������
������������������
Microbial���������
��������
Ecology� ���
of� ��������
Foods���”, �������������
και το οποίο ���������
(βιβλίο)
αναφερόταν αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ζωή και το
θάνατο των μικροοργανισμών στα τρόφιμα - ��������
Factors� ����������
affecting� �����
Life� ����
and� ������
Death�
of����������������
��������������� and�
Microorganisms�
���� Food�
����� ��������������
Commodities���).

Microorganisms������������������������������
in���������������������������
�����������������������������
Food
��������������������������
and Animal Husbandry�

Understanding the interactions occurring between the physical, chemical or
structural components of niche and the microbial association, as well as the
strategies that microbes develop to cope with these dynamic conditions is fundamental in food microbiology.
By using advanced technologies (i.e.
��������������
-�������
omics��, systems�
�������� biology��
���������, biochemistry��
��������������,
network science, nanotechnology� �����
etc��)� �������
modern ������
means �������
and/or ��������������
methodologies
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(e.g. molecular diagnostics, bioinformatics, mathematical models) are developed that will improve safety in the production and distribution of high valuable products (conventional, functional, traditional foods) towards a better
quality and welfare for people and animals.
Key words; food microbial ecology, food microbiology
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Mossel, D.A.A. and Ingram, M. (1955) The physiology of the microbial spoilage of foods.
Journal of Applied Bacteriology, 18, 232-268.

Παρουσιαση Των Ερευνητικων Δραστηριοτητων του Εργαστηριου
Βιοτεχνολογιας Αγροτικων Προϊοντων (ΕΒΑΠ) του ΙΤΕΓΕΠ - ΕΘΙΑΓΕ
Δρ. Δημ. Οικονόμου, Δρ. Κλ. Ισραηλίδης,
Δρ. Δημ. Αράπογλου, Δρ. Δημ. Αργυρόπουλος

5. Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με βιοτεχνολογικές μεθόδους για επαναξιοποίηση στη γεωργία.
6. Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο./G.M.Os): Γενετική
Ταυτοποίηση Γεωργικών Προϊόντων Μικροοργανισμών και Σπόρων Σποράς
(ELISA και PCR).
7. Χαρτογράφηση Γενετικού Υλικού – Ταυτοποίηση Ποικιλιών: Προσδιορισμός
αλληλουχιών DNA και γενετικών δεικτών στο Αμπέλι, δενδρώδη κηπευτικά
και τους μικροοργανισμούς.

Presentation and Research Priorities οf the Biotechnology
Laboratory of Agricultural Products (BlAP-ITAP) of NAGREF.
Dr. D. Iconomou, Dr. C. Israilides, Dr. D. Arapoglou, Dr. D. Argyropoulos
Sof.Venizelou 1, Likovrisi 141 23, Attiki, E-mail: diconomou@yahoo.gr

Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση 141-23 Αττική, τηλ. 2102845940, E-mail: diconomou@yahoo.gr

The main action of BLAP of ITAP are:

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΕΒΑΠ) , ανήκει στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΕΓΕΠ) του Εθνικού Ιδρύματος
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και άρχισε την οργανωμένη δραστηριότητά του
το 1985, στη Λυκόβρυση Αττικής. Το ΕΒΑΠ αποτελεί το μοναδικό Εργαστήριο
του ΕΘΙΑΓΕ, που ασχολείται κατ’ εξοχήν με την Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Τεχνολογία Τροφίμων και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία στον αγροτικό τομέα.
Με τη σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει, είναι σε θέση να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
στην αγροτική έρευνα. Μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων του
γεωργικού τομέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της χρήσης των επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας και της μεταφορά της τεχνογνωσίας
στην πράξη.

1��) Bioprocesses:
�������������� Industrial
����������� Fermentations
�������������� and
���� Enzyme
������� Technology.Submerged
���������������������
and semi solid fermentations under controlled conditions.

Δραστηριότητες: Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΒΑΠ είναι:

6) Detection of Genetically Modified Organism’s (GMO’s) .Qualitative and Quantitative in: Seeds and propagation material, Microorganisms, Animal feed

3) Biotechnology – Quality and Safety of Foods – Novel products:
4) Mushroom Biotechnology – Medicinal Mushrooms – Therapeutic Polysaccharides:
5)Utilization agro-industrial residues, by-products and wastes through biotechnological methods for the protection of the environment. Biodegradation,
Bioremediation and Soil detoxification.
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1. Βιοδιεργασίες: Τεχνολογία ζυμώσεων, ενζυμική τεχνολογία, βιομηχανικές ζυμώσεις-βιοαντιδραστήρες.

2) Production of metabolites: Enzymes, Bioethanol, new Feeds, Polysaccharides, Amino acids, etc.

7) Genetic maping of Greek plant varieties (Trees, horticulture cereals)

2. Προϊόντα ζυμώσεων: Ζυμωμένα προϊόντα, ένζυμα, πολυσακχαρίτες, και τέλος παραγωγή βιοαιθανόλης
3. Βιοτεχνολογία – Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων – Νέα Προϊόντα.
4. Βιοτεχνολογία μανιταριών ( Mushroom Biotechnology) - Φαρμακευτικοί μύκητες, Θεραπευτικοί πολυσακχαρίτες.
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Επιδραση συμβατικων και βιολογικων μεθοδων απολυμανσης
των εδαφων στην εδαφικη μικροβιακη κοινοτητα
Μ. Ομήρου1. Κ. Ρουσίδου2, Φ. Μπεκρής2, I. Σπύρου3, Δ. Καρπούζας2, Κ.
Παπαδοπούλου2, Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη,3 και Κ. Οιχαλιώτης1
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας,
Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 41221, Λάρισα,
2
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα,
3
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,
Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Θεσσαλονίκη 54124

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος σε όλες τις μεταχειρίσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδηλώνουν ότι άλλοι παράγοντες εκτός των ΙΣΘ
και της μυροσινάσης είναι πιο σημαντικοί για την επίδραση των υπολειμμάτων
ιστών μπρόκολου στην εδαφική μικροβιακή κοινότητα.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1

M. Omirou1, C. Rousidou2, F. Bekris2, I. Spyrou3, D. Karpouzas2, K. Papadopoulou2, U. Menkissoglu-Spiroudi3 and C. Ehaliotis1+
. Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources
and Agricultural Engineering, Laboratory of Soils and
Agricultural Chemistry, 75 Iera Odos Str., 11855 Athens,
2
University of Thessaly, Department of Biochemistry –
Biotechnology, Ploutonos 26 & Aiolou Str., Larisa 41221, Greece,
3
Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture,
Laboratory of Pesticide Science, Thessaloniki 54124.

1

Bio-fumigation by incorporationof brassica plant residues into soil has been
proposed as an alternative to chemical fumigation for the control of soil-borne
pathogens. It is based on the release of isothiocyanates (ITC) which constitute
the major glucosinolate metabolites following myrosinase-mediated hydrolysis. The scope of this study was to investigate the impact of “biofumigation”
onto the soil microbial community and compare it to conventional fumigation practices. A completely randomized experimental design was established
and the following treatments were applied: a) incorporation of broccoli plant
residues (Br), b) incorporation of myrosinase-treated broccoli plant residues
(BrM) c) phenyl-ethyl ITC (PITC) d) Metham sodium (MS) and e) Control (Cn).
Samples from each treatment were collected 3, 15 and 60 days after treatment.
The diversity of the ammonia-oxidizing bacteria and ascomycetes was investigated using PCR-DGGE fingerprinting, while PLFAs analysis was also applied to
investigate the effects of the treatments on the whole microbial community.
Basal soil respiration and the hydrolysis of fluorescein diacetate (FDA) were also
measured to assess general changes in microbial activity. Br resulted in an increase of BSR and FDA. Analysis of PLFAs indicated significant specific effects
for Br, BrM and MS application, while PITC did not cause changes in soil microbial community. However 60 days after the experiment was initiated, microbial
activity and microbial community structure had recovered in all treatments. MS
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Η «βιο-απολύμανση» των εδαφών επιχειρείται με την ενσωμάτωση στο έδαφος
φυτικών υπολειμμάτων της οικογένειας των Σταυρανθών και αποτελεί μια εναλλακτική των χημικών μεθόδων προσέγγιση για την αντιμετώπιση εδαφογενών
φυτοπαθογόνων. Η βιολογική τους δράση οφείλεται στην παραγωγή ισοθειοκυανιούχων ενώσεων (ΙΣΘ) κατα την ενσωμάτωση των φυτικών ιστών στο έδαφος. Οι ΙΣΘ παράγονται ως αποτέλεσμα της υδρόλυσης των γλυκοσινολικών
οξέων από το ένζυμο μυροσινάση. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση
της επίδρασης της «βιο-απολύμανης» στη εδαφική μικροβιακή κοινότητα. Για
το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ένα πλήρως τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο
με τις ακόλουθες εδαφικές μεταχειρίσεις: α) ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρόκολου (Br) β) ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρόκολου με μυροσινάση (BrΜ) γ)
phenyl-ethyl IΣΘ (PITC) ε) Metham sodium (MS) και ε) Μάρτυρας (Cn). Δείγματα
από κάθε μεταχείριση συλλέχθηκαν 3, 15 και 60 ημέρες μετά την εφαρμογή. Η
ποικιλότητα αμμωνιοποιητικών βακτηρίων και ασκομυκήτων στο έδαφος αναλύθηκε με PCR-DGGE, ενώ η ανάλυση φωσφολιπιδίων (PLFAs) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό επιδράσεων στο σύνολο της μικροβιακής κοινότητας.
Τέλος μετρήθηκαν η μικροβιακή αναπνοή και δραστηριότητα εστερασών
(υδρόλυση FDA) του εδάφους για την εκτίμηση επιδράσεων στην συνολική
δραστηριότητα της μικροβιακής κοινότητας. Ανάλυση των PLFAs έδειξε ότι η
μικροβιακή κοινότητα του εδάφους επηρεάστηκε σημαντικά, αλλά με διαφορετικό τρόπο στις μεταχειρίσεις Βr, BrM και MS σε αντίθεση με την εφαρμογή
PITC που δεν είχε σημαντική επίδράση στη μικροβιακή κοινότητα. Ωστόσο 60
ημέρες μετά την έναρξη του πειράματος η εδαφική μικροβιακή κοινότητα ανάκαμψε σε όλες τις μεταχειρίσεις. Η εφαρμογή MS είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ποικιλότητας των ασκομυκήτων στο έδαφος σε σύγκριση με
την ενσωμάτωση υπολειμμάτων μπρόκολου. Αντίθετα τα αμμωνιοποιητικά βακτήρια δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή ως προς την ποικιλότητα τους

Effects of conventional and “bio-” fumigation techniques on
the soil microbial community
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application resulted in a significant reduction of ascomycetes diversity compared to Br. Ammonia-oxidizing bacteria on the other hand were more stable
to the applied treatments throughout the duration of the experiment . Overall,
our findings indicate that factors other than myrosinase and the release of isothyocyanates are more important for the effects of broccoli residues on the soil
microbial community.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

The status and trends of bioinformatics
in Greece: a personal narrative
Centre for Bioinformatics (KCBI)
School of Physical Sciences & Engineering
King’s College London UK

The field of bioinformatics has experienced an explosive growth in recent
times. The main driver in this field has been the expanding scope of genomic
technology in its various incarnations. While these critical technologies have
been developed in a handful of countries, computation with public-domain
biological data, with a lower-cost entry point, has propagated widely. A comparative analysis of European Union countries demonstrates that, while the
contributions of Greece in the global science enterprise have been relatively
modest – for a variety of reasons, Greece holds a respectable place in the field
of bioinformatics, as judged by the total number of relevant publications. A
more detailed analysis shows that the groups working in the field concentrate
in certain geographical areas, as expected, with a national average of 9 publications per million inhabitants, about half of EU-27. Interestingly, there appears to be a correlation between the GDP (purchasing power parity – PPP)
and the number of publications in an advanced field, such as bioinformatics.
Despite modest successes and certain false starts in the recent past, when the
applicability of bioinformatics in domains of direct interest to society was not
necessarily obvious, the landscape is changing now with the need of largescale analysis of data for human health and the environment. In conclusion, the
potential for a small country to invest in computational biology is currently significant, especially in conjunction with the development of other technologies,
such as biomedical or environmental genomics. Given the substantial presence
of Greece in the fields of biomedicine and computing, it is crucial to instigate a
public dialogue for the further coordinated development of bioinformatics to
establish research, services and training at the national level.

N. Πανόπουλος1,2, Ν. Σκανδάλης1,2,
Π. Σαρρής1,2, Α. Ταμπακάκη3
Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, 2Ινστιτούτο
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο,
3
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό
Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα
1

Φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον της γονιδιωματικής επιστήμης την τελευταία δεκαετία. Σήμερα είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμες
βάσεις δεδομένων πλήρεις γονιδιωματικές αλληλουχίες για >20 φυτοπαθογόνους προκαρυότες, για περίπου ισάριθμους φυτοπαθογόνους μύκητες και πολλούς φυτοπαθγόνους ιούς και ιοειδή, αλλά και μερικές αλληλουχίες για πολλούς
άλλους. Μέχρι τώρα, τα γονιδιωματικά δεδομένα έχουν προσφέρει σημαντικά
στη βασική έρευνα επί των μηχανισμών αλληλεπίδρασης παθογόνου-ξενιστή,
στηρίζουν έρευνες πάνω στην επιδημιολογία, εξέλιξη, πληθυσμιακή βιολογία
και οικολογία των φυτοπαθογόνων, για κατανόηση της προέλευσης νέων στελεχών/φυλών, γεωγραφικές μεταφορές και αλλαγής ξενιστών των παθογόνων, και
της προέλευσης μικροοργανισμών με ελάχιστο μέγεθος γονιδιώματος, και έχουν
αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη διαγνωστικών, κυρίως βασιζόμενων στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Πρόσφατες και μελλοντικές εξελίξεις στις
τεχνολογίες αλληλούχησης υψηλής διέλευσης/μικρού κόστους, μικροσυστοιχειών και άλλες τεχνολογικές ανακαλύψεις θα ενδυναμώσουν τις παραπάνω
έρευνες και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων, πιο αξιόπιστων διαγνωστικών
και διαχειριστικών εργαλείων στη φυτοπροστασία, την εφαρμογή ελέγχων για
παθογόνα καραντίνας και τη βιοσφάλεια της φυτικής παραγωγής παραγωγικής
αλυσίδας. Ιστορικά, η μελέτη των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών/ιών/ιοειδών έχει κατά περιόδους σημειωθετηθεί από ανακαλύψεις θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής σημασίας για τη βιολογία, τη γεωπονική επιστήμη και τη
γεωργική βιοτεχνολογία. Πολλές άλλες δυνατότητες για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της γονιδιωματικής έρευνας έχουν προταθεί, αλλά προς το παρόν
παραμένουν θεωρητικές δυνατότητες. Όμως, είναι πιθανόν σε αυτές τις έρευνες
να βασιστούν νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες για τη φυτοπροστασία.
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Microorganisms (pathogens) and Agriculture
Panopoulos, Ν. J. 1,2, N. Skandalis1,2,P. Saris1,2, A. Tampakaki3
Department of Biology, University of Crete, 2Institute of Molecular Biology and
Biotechnology, Foundation for Research and Technology-Hellas, Heraklion, 3Department of
Agricultural Biotechnology,
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1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΖΥΜΟΥΜΕΝΟΥ
ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κυριακή Παπαγεωργίου1, Καλλιόπη Σκαμάκη1, Μαρία Παραπούλη2,
Κωνσταντίνος Δραΐνας2, Άγγελος Περισυνάκης2
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

Κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης οινοποίησης ο οίνος παρασκευάζεται με τη
συμμετοχή της γηγενούς μικροχλωρίδας στην αλκοολική ζύμωση. Ζύμες αλλά
και άλλοι μικροοργανισμοί, κυρίως βακτήρια, που βρίσκονται στην επιφάνεια
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GENETIC MAPPING OF POPULATIONS OF WINE-BACTERIA IN GRAPE
MUSTS FROM THE VINEYARDS OF ZITSA IN EPIRUS (GREECE).
Kyriaki Papageorgiou1, Kalliopi Skamaki1, Maria Parapouli2, Constantin
Drainas2, Angelos Perisynakis2
Department of Biological Applications and Technologies,
University of Ioannina, 45110, Ioannina, Greece
Department of Chemistry, University of Ioannina, 45110, Ioannina, Greece
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Pathogens of importance to plant agriculture have been attractive candidates
for genomic analysis in the past decade. Full genome sequences are available
in public databases for over 20 bacterial pathogens, a roughly equal number of
fungal pathogens, and scores of viral pathogens and many viroids, along with
partial genome sequences for an even larger number of phytopathogens. These
resources have provided significant input in basic research on plant-pathogen
interactions during the last decade, serve as a basis for ongoing investigations
into plant pathogen evolution and population biology, such as the emergence
of new pathogen strains/races and host shifts in pathogen populations, the
nature and origin of minimal-size genomes and have supported the development of diagnostics, primarily PCR-based. Current and future developments
in high through-put/low cost sequencing, in microarrays, bioinformatics and
other biotechnology tools may enable the development of more streamlined,
robust methods for disease diagnosis and management, pathogen quarantine
enforcement and food crop biosecurity. Historically, the study of plant pathogen biology has been periodically punctuated by discoveries of fundamental
importance to biology, agriculture and crop biotechnology. From the exploitation of the genomics-dependent discoveries new breakthrough technologies
and a range of for crop protection applications can be envisioned.

των σταφυλιών και στις επιφάνειες των δεξαμενών οινοποίησης είναι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε αυτές τις αυθόρμητες ζυμώσεις, παράγοντας οίνους
που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ποιοτικής σταθερότητας από χρονιά σε χρονιά και που συχνά έχουν εκτραπεί προς δυσάρεστες γεύσεις και οσμές λόγω
της υπερίσχυσης των «ανεπιθύμητων» βακτηρίων έναντι των ζυμών. Με βάση
τα ανωτέρω, το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση της βιολογίας των συστημάτων οινοποιητικών βακτηριών μέσω
εφαρμογών κλασικής μοριακής βιολογίας αλλά και μεταγονιδιωματικής ανάλυσης. Τα απομονωθέντα και ταυτοποιημένα με βάση τις αλληλουχίες του 16S
rDNA γονιδίου και της ενδογονιδιακής περιοχής (IGS) καλλιεργήσιμα βακτηριακά στελέχη ταξινομήθηκαν ως στελέχη των γενών Bacillus, Staphylococcus,
Micrococcus, Pantoea, Rothia και Paenibacillus. Για τα τέσσερα πρώτα εξ αυτών
υπάρχουν προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές που τα συνδέουν με το περιβάλλον της οινοποίησης, ενώ αντίθετα τα γένη Rothia και Paenibacillus πρώτη
φορά απομονώνονται σε τέτοιο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η μεταγονιδιωματική ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία και στελεχών του γένους Clostridium
όπως και στελεχών μη καλλιεργήσιμων βακτηρίων, των οποίων ο ρόλος στην
οινοποίηση απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

Microbial populations in vineyards may be seriously affected by grapevine variety, method of cultivation and environmental conditions. Baring in mind that
dominance of undesired bacteria during must fermentation could degrade
quality or totally destroy the produced wine, the genetic mapping of the bacterial population is very important. Within these frames, conventional molecular
methods of isolation and identification as well as a metagenomics approach
were employed in order to systematically investigate and classify the entire genetic bacterial pool in grape must from vineyards of Zitsa in Epirus, Greece. The
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conventional analysis, based on 16S rDNA and IGS sequences, revealed that
the culturable bacterial population under study consisted of several species
belonging to the following genera: Bacillus, Staphylococcus, Micrococcus, Rothia, Pantoea and Paenibacillus. Bacillus, Pantoea, Staphylococcus and Micrococcus species are commonly found as resident microorganisms in vineyards and
wineries, where as Rothia and Paenibacillus where identified for the first time,
indicating their presence in such environments. In addition, the metagenomics
approach revealed also the presence of Clostridium species and “uncultured”
bacterial strains, supporting the idea that there is a large number of wine-bacteria strains, whose presence and role need to be further examined.
Keywords: wine-bacteria, bacterial identification, metagenomic analysis

Μοριακη ανιχνευση του εντομοπαθογονου βακτηριου
Pseudomonas entomophila με την χρηση της αλυσιδωτης
αντιδρασης πολυμερασης (PCR)
Α. Παπαγιαννούλης, Δ. Μόσιαλος, Κ. Ματθιόπουλος και Π. Μαρκουλάτος
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Επικοινωνία: Δημήτρης Μόσιαλος, e-mail: mosial@bio.uth.gr

Μέθοδοι και Αποτελέσματα: Με την χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής (διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του TIGR) εντοπίσαμε γονίδια του γονιδιώματος της
P. entomophila που δεν υπάρχουν στα δημοσιευμένα γονιδιώματα άλλων Ψευδομονάδων. Χρησιμοποιώντας τις αλληλουχίες τέτοιων γονιδίων σχεδιάσαμε
διάφορους εκκινητές με σκοπό την ανίχνευση της P. entomophila με την χρήση
PCR. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε ήδη δημοσιευμένους εκκινητές σχεδιασμένους να ενισχύσουν μια περιοχή του 16S rDNA Ψευδομονάδων (Spiker et al. J.
Clin. Microbiol. Vol. 42: 2074-2079). Χρησιμοποιώντας χρωμοσωμικό DNA από
διάφορα περιβαλλοντικά βακτηριακά είδη που ανήκουν στις Ψευδομονάδες
και άλλα γένη, κάναμε PCR επιλέγοντας διαφορετικές πειραματικές συνθήκες
προκειμένου να ελέγξουμε την εξειδίκευση τόσο των εκκινητών μας όσο και
των δημοσιευμένων 16S rDNA εκκινητών. Με τους 16S rDNA εκκινητές ενισχύθηκε ένα τμήμα 618 ζευγών βάσεων μόνο στις Ψευδομονάδες συμπεριλαμβανομένης και της P. entomophila. Με τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν να
ενισχύσουν τμήμα του γονιδίου PSEEN 1497, ενισχύσαμε ειδικά ένα κομμάτι
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Συμπεράσματα: Αναπτύξαμε μια εξειδικευμένη, γρήγορη και απλή διπλή PCR
χρήσιμη για την ανίχνευση της P. entomophila σε βακτηριακές καλλιέργειες ή
απευθείας σε μολυσμένα έντομα.
Σημασία της Μελέτης: Από όσο γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη μοριακή μέθοδος που στοχεύει να ανιχνεύσει P. entomophila σε περιβαλλοντικά δείγματα (
απομονωμένα βακτήρια ή έντομα φυσικών πληθυσμών). Η χρήση της μεθόδου
θα διευκολύνει την μελέτη της οικολογίας αλλά και του εύρους των εντόμων
ξενιστών αυτού του εντομοπαθογόνου βακτηρίου.
Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε εν μέρει με χρηματοδότηση της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. Εργου 3551 Δ. Μόσιαλος). Θερμές ευχαριστίες στον συνάδελφο Λέκτορα Δημήτρη Καρπούζα για τα βακτηριακά στελέχη που μας πρόσφερε.
Λέξεις Κλειδιά: PCR, Ψευδομονάδα

Molecular detection of the entomopathogenic
bacterium Pseudomonas entomophila using
polymerase chain reaction (PCR)
Papagiannoulis, D. Mossialos, K. Mathiopoulos and P. Markoulatos
Department of Biochemistry & Biotechnology,
University of Thessally, GR-41221 Larissa, Greece
e-mail correspondence: Dimitris Mossialos, mosial@bio.uth.gr

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης, γρήγορης και απλής μοριακής μεθόδου για την ανίχνευση του εντομοπαθογόνου βακτηρίου P. entomophila.

570 ζευγών βάσεων μόνο στην P. entomophila και σε κανένα άλλο βακτηριακό
είδος. Στην συνέχεια αναπτύξαμε μια διπλή PCR συνδυάζοντας τους 16S rDNA
και PSEEN 1497 εκκινητές επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση της P. entomophila
σε πειραματικά μολυσμένο πληθυσμό Drosophila melanogaster

Aims: To develop a specific, fast and simple molecular method useful to detect
the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila.
Methods and Results: The use of bioinformatics tools (available in TIGR) allowed us to identify unique genes present in P. entomophila genome but not in
other published Pseudomonad genomes. Using DNA sequence of such genes,
we designed diverse primers aiming to detect specifically P. entomophila by
PCR. Moreover we used an already published pair of primers designed to amplify 16S rDNA in Pseudomonas species (Spiker et al. J. Clin. Microbiol. Vol. 42:
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2074-2079). Using chromosomal DNA extracted from diverse environmental
pseudomonad and non-pseudomonad species we performed PCR reactions
under variable experimental conditions, checking the specificity of our primers
as well as the published 16S rDNA primers. A 618 bp fragment was amplified
only in Pseudomonas, including P. entomophila, using the 16S rDNA primers.
Primers designed to amplify gene PSEEN 1497, amplified specifically a 570 bp
fragment in P. entomophila. Furthermore we developed a duplex PCR, combining 16S rDNA and PSEEN 1497 primers, which allowed us to detect P. entomophila present in experimentally infected Drosophila melanogaster.
Conclusions: We developed a specific, fast and simple duplex PCR useful for P.
entomophila detection, present in bacterial cultures or directly from infected
insects.
Significance of the Study: To our best knowledge this is the first molecular
method aiming to detect P. entomophila in environmental samples (bacterial
isolates or insects). The use of our method will facilitate studies related to ecology and insect host range of this entomopathogenic bacterium.
Acknowledgments:This work was financially supported by University of Thessaly Research Committee (Grant No 3551 to D. Mossialos). Many thanks to our
colleague Dr. Dimitris Karpouzas who provided diverse bacterial species.

Λέξεις κλειδιά: Streptococcus macedonicus, παθογένεια, γονίδια παθογένειας

Αξιολογηση της ασφαλειας του Streptococcus macedonicus ACADC 198, παραγωγου στελεχους του λαντιβιοτικου Μασεδοσινη
Παπαδέλλη Μ.1,2, Μαραγκουδάκης Π.1, Γεωργαλάκη Μ.1, Αναστασίου Ρ.1,
Ζουμποπούλου Γ.1 και Τσακαλίδου Ε.1
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα.
2
Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα.

Safety Evaluation of the Macedocin Producer Streptococcus
macedonicus ACA-DC 198
Papadelli M.1,2, Maragkoudakis P.1, Georgalaki M.1,
Anastasiou R.1, Zoumpopoulou G.1 and Tsakalidou E.1

1

Το οξυγαλακτικό βακτήριο Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 ανήκει στη
μικροβιακή συλλογή ACΑ-DC του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α., η
οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βακτηρίων και ζυμών που έχουν απομονωθεί κυρίως από διάφορα Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα ζύμωσης. Το συγκεκριμένο βακτήριο έχει απομονωθεί από Ελληνικό Κασέρι φυσικής ζύμωσης
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και όταν αναπτύσσεται σε γάλα παράγει το λαντιβιοτικό Μασεδοσίνη το οποίο
εμφανίζει, μεταξύ των άλλων, αντι-κλωστριδιακή δράση. Η δυνατότητα χρήσης αυτού του βακτηρίου ως βιοπροστατευτική συμπληρωματική καλλιέργεια
στην παραγωγή τροφίμων προϋποθέτει την αξιολόγηση της ασφάλειάς του, η
οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η ανθεκτικότητά του έναντι διαφόρων αντιβιοτικών σύμφωνα με τις συστάσεις της EFSA, η αιμολυτική του ικανότητα καθώς και η παρουσία γονιδίων
παθογένειας στο γενετικό του υλικό. Η μοριακή αυτή ανίχνευση πραγματοποιήθηκε αφενός μεν με PCR αφετέρου δε με Southern υβριδισμό χρησιμοποιώντας ως ανιχνευτές γονίδια παθογένειας ενισχυμένα από το γενετικό υλικό του
παθογόνου στρεπτόκοκκου Streptococcus pyogenes. Ο S. macedonicus ACA-DC
198 εμφάνισε ευαισθησία σχεδόν σε όλα τα αντιβιοτικά που εξετάστηκαν, δεν
παρουσίασε αιμολυτική δραστηριότητα, και κανένα από τα 14 γονίδια παθογένειας που ελέγχθηκαν δεν ανιχνεύτηκαν στο γενετικό υλικό του. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της παρούσης εργασίας ο S. macedonicus ACA-DC 198 δεν εμφανίζει στοιχεία παθογένειας. Επιπλέον πειράματα μοριακού χαρακτηρισμού
του βακτηρίου καθώς και in vivo πειράματα με ποντίκια, που ήδη βρίσκονται
σε εξέλιξη, αναμένεται να ενδυναμώσουν την ασφάλεια της χρήσης του. Στην
περίπτωση αυτή το βακτηριακό στέλεχος S. macedonicus ACA-DC198 θα αποτελεί μόλις τον δεύτερο μη παθογόνο στρεπτόκοκκο, μετά τον Streptococcus
thermophilus, που έχει απομονωθεί από γαλακτοκομικά προϊόντα και θα διεκδικεί την εφαρμογή του ως βιοπροστατευτική καλλιέργεια στην παραγωγή
τροφίμων.

Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Technology, Agricultural
University of Athens, Iera Odos 75, 118 55 Athens, Greece
2
Department of Agricultural Products’ Technology, Technological Education Institute of
Kalamata, Antikalamos, 24 100, Kalamata, Greece

1

Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 (a holding of the ACA-DC microbial
collection of the Laboratory of Dairy Research at the Agricultural University of
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Athens, which is mainly composed of bacteria and yeasts isolated from Greek
traditional fermented foods) has been isolated from naturally fermented Greek
Kasseri cheese and it is known to produce an anti-clostridium lantibiotic named
Macedocin when grown in milk. The potential use of this streptococcal strain
as a protective adjunct for food applications presupposes its safety assessment.
In the present study, the safety investigation of this strain is attempted with
respect to its antibiotic sensitivity, haemolytic activity and virulence determinants. For the detection of common streptococcal virulence factor genes in the
genome of S. macedonicus ACA-DC 198, the PCR approach was applied in conjunction with Southern hybridization, using as probes the respective amplicons
obtained from the pathogenic species Streptococcus pyogenes. None of the 14
virulence factor genes tested was detected in the genome of S. macedonicus
ACA-DC 198. The strain was found to be generally sensitive to the antibiotic
agents tested, while it did not exhibit any haemolytic activity on blood agar
plates. According to the results obtained so far, S. macedonicus ACA-DC198 appears to be non-pathogenic. Additional molecular work as well as an in vivo
mice study are currently in progress to further confirm the non-pathogenic
status of the strain. Should this be the case, S. macedonicus ACA-DC 198 will
possibly merit to be classified besides Streptococcus thermophilus as the second
non-pathogenic Streptococcus isolated from dairy products and will worthy assert its use as protective adjunct in food applications.

Η ακτινη και οι Rho GTPάσες συμμετeχουν στον επαγoμενο απο
τον HSV-1(S) σχηματισμο συγκυτιων
Μ. Παπαδοπούλου και Α. Σιβροπούλου
Εργαστήριο Γ. Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 54124.

Το στέλεχος HSV-1(S) είναι ένα αυθόρμητο συγκυτιακό μετάλλαγμα, που απομονώθηκε από τον HSV-1(F). Η μετάλλαξη που ευθύνεται για τον συγκυτιακό
φαινότυπο χαρτογραφήθηκε στην κυτοπλασματική περιοχή της γλυκοπρωτεΐνης B (gB) και συνίσταται στην αλλαγή ενός νουκλεοτίδιου που οδηγεί στην
αντικατάσταση ενός καταλοίπου λευκίνης από προλίνη στο κωδικώνιο 787. Σε
μια προσπάθεια προσδιορισμού των κυτταρικών παραγόντων που εμπλέκονται στο σχηματισμό συγκυτίων από τον HSV-1(S), έγινε μελέτη χρονοσειράς
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Actin and Rho GTPase involved in syncytium
formation induced by HSV-1 (S)
M. Papadopoulou , A. Sivropoulou
Laboratory of General Microbiology, Section of Genetics, Developmental and Molecular
Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece,

We previously reported the isolation and characterization of a spontaneous
syncytial mutant of herpes simplex virus 1, named HSV-1(S), derived from the
prototype HSV-1 (F) strain. The mutant syncytial phenotype of strain HSV-1 (S)
was mapped in the cytoplasmic domain of glycoprotein B (gB) and consisted of
a single nucleotide substitution resulting in a Leu to Pro substitution at codon
787. In an effort to determine cellular factors involved in HSV-1 (S) inducedsyncytium formation on Vero cells, a time course immunofluorescence study
of HSV-1 (S) infected Vero cells was performed. During the first 15 min post
infection (p.i.) extensive formation of lamellipodia and filopodia, which serve
as sites of viral attachment, was observed. The virions were encapsulated in
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ανοσοφθορισμού σε κύτταρα Vero μολυσμένα με τον HSV-1(S). Κατά τα πρώτα
15 min μετά τη μόλυνση παρατηρήθηκε έντονος σχηματισμός λαμελιποδίων
και φιλοποδίων στα οποία γινόταν η προσρόφηση του ιού. Τα ιοσωμάτια περικλείονταν σε κυστίδια ακτίνης (μεγέθους 0.5-2 μm) και μεταφερόταν ταχύτατα
στον πυρήνα. Τα περιβεβλημένα σε κυστίδια ακτίνης ιοσωμάτια όπως και το
εκτεταμένο δίκτυο λαμελιποδίων και φιλοποδίων των γειτονικών κυττάρων
οδηγούσε σε σύντηξη των μεμβρανών τους σε ορισμένα σημεία. Επιπλέον παρατηρήθηκε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της ακτίνης ενώ παράλληλα οι Rho
GTPάσες (RhoA, Cdc42 και Rac) ήταν ενεργές. Κατά την διάρκεια της επώασης
η σύντηξη των κυτταρικών μεμβρανών επεκτείνονταν οδηγώντας σε πλήρη
σύντηξη των κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα οι πυρήνες των μολυσμένων κυττάρων συναθροίζονται με την μεσολάβηση της ακτίνης και της gB. Η προσθήκη
αναστολέων πολυμερισμού της ακτίνης οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη μείωση
του σχηματισμού συγκυτίων και σε σημαντική μείωση του πολλαπλασιασμού
του ιού. Επίσης παρατηρήθηκε παρεμπόδιση του σχηματισμού συγκυτίων μετά
από προσθήκη αναστολέων των Rho GTPασών. Συνεπώς τόσο η ακτίνη όσο και
οι Rho GTPases συμβάλλουν στην μεταφορά του ιού όπως και στον σχηματισμό
συγκυτίων.
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actin vesicles (size 0.5-2 μm) which were rapidly transferred to the nucleus. The
encapsulated virions and the extensive network of lamellipodia and filopodia
of adjacent cells functioned as melting areas resulting in membrane fusion.
Furthermore extensive actin rearrangement and Rho GTPases (RhoA, Cdc42
and Rac) activity were concurrently observed. The extent of membrane melting
increased during the incubation period leading to cell fusion, while the nuclei
of infected cells were aggregated in structures involving gB and actin. The addition of actin polymerization inhibitors resulted in concentration-dependent
inhibition of the syncytial phenotype and considerable reduction of viral replication. Furthermore syncytium formation was blocked when inhibitors of Rho
GTPases were added to the infected cells. Consequently both actin and Rho
GTPases appear to participate in virion transport and syncytium formation.

Λέξεις κλειδιά: Pleurotus ostreatus, Ganoderma australe, βιοαντιδραστήρας

Keywords: herpes simplex virus, syncytium, actin

Optimization of biomass production by selected strains of
Basidiomycetes in submerged batch cultivation
Βελτιστοποιηση παραγωγης βιομαζας επιλεγμενων στελεχων
Βασιδιομυκητων σε βιοαντιδραστηρα
Λευκή-Μαρία Παπασπυρίδη1, Πέτρος Καταπόδης1,
Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου2, Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση2,
Παύλος Χριστακόπουλος1*

Στην παρούσα μελέτη έγινε βελτιστοποίηση των μέσων καλλιέργειας με στόχο την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας των Βασιδιομυκήτων Ganoderma
australe, που παρουσιάζει φαρμακολογικό ενδιαφέρον, και Pleurotus ostreatus,
που είναι εδώδιμο καλλιεργούμενο είδος. Tα στελέχη G. australe ATHUM 4345
και P. ostreatus ATHUM 4438, που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν μεταξύ διαφόρων ελληνικών στελεχών Βασιδιομυκήτων της Συλλογής
Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αρχικά, έγινε αξιολόγηση, σε μικρής κλίμακας υγρές αναδευόμενες καλλιέργειες, 10 διαφορετικών πηγών άνθρακα και αζώτου, που επιλέχτηκαν με βάση δεδομένα της βιβλιογραφίας με σκοπό την υψηλότερη παραγωγή βιομάζας από
κάθε εξεταζόμενο στέλεχος. Για το G. australe, η γλυκόζη και το εκχύλισμα ζύμης
(YΕ) βρέθηκαν οι καλύτερες πηγές άνθρακα και αζώτου και για το P. ostreatus

Lefki-Maria Papaspyridi1, Petros Katapodis1, Zaharoula Gonou-Zagou2,
Evangelia Kapsanaki-Gotsi2, Paul Christakopoulos1*
1

Laboratory of Biotechnology, School of Chemical Engineering,
National Technical University of Athens
2
Department of Ecology & Systematics, Faculty of Biology,
National & Kapodistrian University of Athens
*e-mail: hristako@chemeng.ntua.gr

The aim of this work was to study the effect of the composition of the nutrient
media on the growth of vegetative mycelium in submerged cultures of the Basidiomycetes Ganoderma australe, which is a species of pharmaceutical interest, and Pleurotus ostreatus, which is a commercial cultivated mushroom. The
strains G. australe ATHUM 4345 and P. ostreatus ATHUM 4438, which have been
used for this purpose, were selected from several strains of Basidiomycetes
from the ATHUM Culture Collection of Fungi of the University of Athens.
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η ξυλόζη και το εκχύλισμα επεξεργασίας σπερμάτων καλαμποκιού (CSL). Ακολούθησε διπαραγοντικός πειραματικός σχεδιασμός για τον προσδιορισμό της
επιφανειακής απόκρισης της παραγόμενης βιομάζας συναρτήσει των ανεξάρτητων μεταβλητών των συγκεντρώσεων πηγών άνθρακα και αζώτου. Η μέγιστη
παραγωγή βιομάζας του P. ostreatus (24.5g/L) πραγματοποιείται για 5.7% (w/v)
ξυλόζη και 3.7% (w/v) CSL. Αντίστοιχα, για το G. australe η βέλτιστη παραγωγή
βιομάζας (11.8g/L) πραγματοποιείται για 1.37% (w/v) γλυκόζη και 3.0% (w/v)
YΕ. Οι άριστες συνθήκες μεταφέρθηκαν σε βιοαντιδραστήρα διαλείποντος έργου (20-L). Η μέγιστη παραγωγή ξηρής βιομάζας του G. australe σε βιοαντιδραστήρα ήταν 11 gL-1, ενώ αντίστοιχα για το P. ostreatus ήταν 39 gL-1.

In order to investigate the effect of carbon and nitrogen sources on mycelial
growth, 10 different kinds of carbon and nitrogen sources were tested in shake
flasks cultures. Glucose and yeast extract (YE) were found to be the best carbon and nitrogen sources respectively for G. australe. Xylose and corn steep
liquor (CSL) were advantageous to the formation of mycelial biomass by P.
ostreatus. Response surface methodology based on central composite design
was applied to explore the optimal medium composition. The maximum dried
179

mycelial biomass yield produced by G. australe was 11.8 g L-1 using 1.37% w/v
glucose and 3.0% w/v YE. The maximum value of dried mycelial biomass by P.
ostreatus was 24.5 g L-1 using 5.7% w/v xylose and 3.7% w/v CSL. The optimum
conditions found from the optimization were applied to a 20-L bioreactor. The
maximum dried mycelial biomass yield produced by G. australe and P. ostreatus
in the bioreactor was 11 g L-1 and 39 g L-1, respectively.
Keywords: Pleurotus ostreatus, Ganoderma australe, bioreactor
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Γονιδιωματικh στο Zymomonas mobilis

Λέξεις-κλειδιά: γονιδιωματική, βιοαιθανόλη, Zymomonas mobilis

Κατερίνα Παππά
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
Αθήνα 15701, http://www.jdi.doe.gov/sequencing/why/100311.html

Genomics on Zymomonas mobilis
Katherine Pappas
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens, Ilissia,
Athens 15701, http://www.jdi.doe.gov/sequencing/why/100311.html

Zymomonas mobilis is currently considered the bacterial alternative to yeast in
bioethanol production and is therefore employed in industrial fermentations in
the U.S. (DuPont/Broin), Canada (Iogen) and other parts of the world. Z. mobilis
exceeds the performances of yeasts in ethanol yield, purity and fermentation
requirements, is a desirable candidate for fine-chemical production and harbors
a relatively small ca. 2-Mb genome, amenable to genetic manipulations. Of
long-standing interest to our laboratory has been the development of genetic
tools for this extraordinary bacterium. To this end, studied have been some of
the native Zymomonas plasmids, the SOS response and the use of exogenous or
inherent mobile elements for random mutagenesis or targeted gene fusions.
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Το Zymomonas mobilis θεωρείται ως το βακτηριακό ισοδύναμο των ζυμών
στην παραγωγή βιοαιθανόλης και χρησιμοποιείται για βιομηχανικής κλίμακας
ζυμώσεις στις Η.Π.Α. (DuPont/Broin), Καναδά (Iogen) και άλλες χώρες. Το Z.
mobilis ξεπερνά τις ζύμες σε αποδόσεις και τάχος παραγωγής αιθανόλης, καθαρότητα τελικού προϊόντος και γενικότερες καταβολικές απαιτήσεις. Επί πλέον
είναι υποψήφιο για παραγωγή σημαντικών δευτερογενών μεταβολιτών και,
τέλος, φέρει μικρό γονιδίωμα (2-Mb), που καθιστά ευκολότερες τις διαδικασίες
γενετικής μηχανικής. Μακροχρόνιες έρευνες στο εργαστήριό μας έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη γενετικών εργαλείων για το σπουδαίο αυτό μικροοργανισμό και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν μελετηθεί φυσικά πλασμίδια
του Zymomonas, το SOS σύστημα και η χρήση εξωγενών ή ενδογενών μεταθετών στοιχείων για εφαρμογές τυχαίας μεταλλαξογένεσης ή κατευθυνόμενων
εισδοχών.
Πρόσφατα, και με στόχο την απόκτηση της πληρέστερης δυνατής γνώσης
πάνω στο Z. mobilis, επισυνάφθηκε συνεργασία με το U.S. DOE-JGI (CSP 2008)*
για την πλήρη γονιδιωματική ανάλυση έξι στελεχών, που ανήκουν στα δύο βασικά υποείδη του οργανισμού και έχουν απομονωθεί από διαφορετικά μέρη της
υφηλίου. Πέντε από τα προταθέντα στελέχη θα αλληλουχηθούν και αναλυθούν
εξ’ ολοκλήρου ως προς το χρωμοσωμικό και πλασμιδιακό τους υλικό, ενώ για
το έκτο στέλεχος - το βιομηχανικό ΖΜ4 - θα γίνει ανάλυση μόνο των πλασμιδίων, εφόσον το χρωμοσωμικό γονιδίωμα έχει ήδη δημοσιευτεί (Macrogen Inc).
Πρόσφατη βιοπληροφορική ανάλυση της σειράς και φύσης των γονιδίων του
τελευταίου έχει αναδείξει σημαντικές διαφορές από τη δημοσιευμένη εκδοχή
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του γονιδιώματος του στελέχους (Steven Brown, ORNL; προσωπική συνεννόηση), και άρα η εν λόγω προσπάθεια σε συνδυασμό με την αλληλούχηση των
πλασμιδίων του ΖΜ4 από το JGI, θα επισφραγίσουν τη γνώση πάνω στο πλέον
εφαρμοσμένο βιομηχανικό στέλεχος του Z. mobilis. Περαιτέρω, η ανάλυση των
ολικών γονιδιωμάτων των υπολοίπων πέντε στελεχών - τα οποία διακρίνονται
ως προς τη φυσιολογία, μορφολογία και το πλασμιδιακό τους περιεχόμενο θα αποδώσει ένα άνευ προηγουμένου μέγεθος πληροφορίας για συγκριτικές
ή λειτουργικές γονιδιωματικές μελέτες στον οργανισμό, και θα αναδείξει την
ολική γονιδιακή δεξαμενή του είδους, επιτρέποντας έτσι τη στοχευμένη κατασκευή προτύπων στελεχών.

Recently, and in order to best understand the biology of Z. mobilis, a collaboration with the U.S. DOE-JGI was established (CSP 2008)*, which aims to provide
complete sequence data and analysis for six different Z. mobilis strains, belonging to two major subspecies and isolated from various parts of the globe. Five
of the proposed strains will be sequenced in their entirety (chromosomal and
plasmid material), whereas the sixth strain - the industrial strain ZM4 - will
have only its plasmid material sequenced, as its chromosomal genome is already published (Macrogen Inc). Re-annotation of the latter has already led
to marked differences from the published version in gene content and order
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(Steven Brown, ORNL; personal communication) and this effort, combined with
the upcoming JGI sequencing of the ZM4 plasmids, will lead to full knowledge
of the most important industrial strain’s genome. Furthermore, examination of
the other five Z. mobilis strains in this project - which bear physiological, morphological and plasmid content differences - is expected to offer an unprecedented basis for comparative or functional genomic analysis for the organism
and to also determine the collective species-specific gene pool, which may directly contribute to designer strain engineering pursuits.

cerevisiae αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα της χρήσης διαφορετικών γενών
γηγενών στελεχών ζυμομυκήτων στην οινοποίηση. Τονίζεται ότι σε διεθνές επίπεδο δεν είχε επιχειρηθεί ξανά οινοποίηση γλεύκους με διαδοχική προσθήκη
γηγενών ζυμομυκήτων των γενών Metschnikowia και Saccharomyces.

keywords: genomics, bioethanol, Zymomonas mobilis

GRAPEVINE INDIGENOUS YEAST AND THEIR POTENTIAL
IN QUALITY WINE MAKING
Maria Parapouli1, Efstathios Hatziloukas2,
Constantin Drainas1, Angelos Perisynakis1

Ο ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μαρία Παραπούλη , Ευστάθιος Χατζηλουκάς ,
Κωνσταντίνος Δραΐνας1, Άγγελος Περισυνάκης1
1
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Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

Department of Chemistry, University of Ioannina, 45110, Ioannina, Greece
Department of Biological Applications and Technologies, University of Ioannina, 45110,
Ioannina, Greece

The natural alcoholic fermentation of grape juice and the resulting production
of wine is a complex microbiological process, which involves a large number of
various yeast species (Saccharomyces and non-Saccharomyces), with differential contribution. Grapes and must from every geographic area possess a characteristic microflora, to which the flavour of every local and/or traditional wine
is largely attributed. Saccharomyces cerevisiae is primarily responsible for the
completion of the alcoholic fermentation, while various non-Saccharomyces
species enhance the wine flavour. The aim of this study was to isolate and characterize local strains, indigenous to Debina must from Zitsa (Ioannina, Epirus,
Greece) and investigate their impact in the fermentation process. Several different indigenous yeast species were isolated and two of them were selected for
further use. A Metschnikowia pulcherrima var. zitsae (M. pulcherrima var. zitsae)
strain ZY6 and a Saccharomyces cerevisiae var. zitsae (S. cerevisiae) strain Z622,
were used as starter cultures in a sequential fashion (vintages 2006, 2007 and
2008). The produced Debina wine had a richer aromatic bouquet than the one
from the same must using a commercial starter culture. These results confirm
the concept of utilizing indigenous yeast strains for the production of traditional wines and emphasize the potential of employing Metschnikowia species
as a starter culture to improve the quality of Debina wine.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η αυθόρμητη ζύμωση του γλεύκους και η παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας
είναι μια πολύπλοκη βιοχημική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν πολλά γένη
και είδη ζυμομυκήτων (Saccharomyces και non-Saccharomyces) των οποίων η
παρουσία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
οίνου. Μολονότι τα περισσότερα στελέχη non-Saccharomyces δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν την αλκοολική ζύμωση εντούτοις έχει προταθεί ότι μπορούν
να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του αρώματος και της γεύσης του οίνου. Βέβαια, στις σύγχρονες οινοποιητικές μονάδες χρησιμοποιούνται ως καλλιέργειες εκκίνησης αποκλειστικά στελέχη ζυμών Saccharomyces.
Σε αυτή την εργασία, με σκοπό τη βελτίωση του αρώματος και της γεύσης του
βιομηχανικά παραγόμενου τοπικού οίνου Ο.Π.Α.Π χρησιμοποιήθηκαν ως καλλιέργειες εκκίνησης, με μεθοδολογία διαδοχικής χρήσης, δύο γηγενή στελέχη
απομονωθέντα από την παραδοσιακά οινοποιητική περιοχή της Ζίτσας (Ιωάννινα, Ήπειρος): το στέλεχος ΖΥ6, Metschnikowia pulcherrima, var. zitsae (nonSaccharomyces) και το στέλεχος Ζ622, S. cerevisiae (Saccharomyces). Η εξέταση
του παραχθέντος πειραματικού οίνου (έτη 2006, 2007 και 2008) αποκάλυψε
ότι παρουσίαζε καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και πλουσιότερο
αρωματικό δυναμικό σε σχέση με τον οίνο-μάρτυρα, ο οποίος προέκυψε με οινοποίηση του ιδίου γλεύκους με ένα εμπορικά χρησιμοποιούμενο στέλεχος S.
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Λέξεις κλειδιά: Οινοποιητικές ζύμες, Metschnikowia pulcherrima, Saccharomyces
cerevisiae, μοριακή ταυτοποίηση, οινοποίηση, αρωματικό δυναμικό οίνου

Keywords: Wine yeast, Metschnikowia pulcherrima, Saccharomyces cerevisiae, yeast
classification, vinification, wine aroma

183
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1

Gas hydrates (GH) sediments have an intrinsic role in the carbon cycle and
therefore have become environments of intensive study in recent years. Anaerobic oxidation of methane (AOM) is the most well-documented process in such
environments and is mediated by a consortium of Bacteria and Archaea. Active
methane seeps and GH have been identified on a number of mud volcanoes
(MV) in the Anaximander Mountains, eastern Mediterranean Sea. The archaeal
community at the active site of Amsterdam MV in the Anaximander Mountains
was investigated by the analysis of the 16S rRNA gene diversity and FISH from
a sediment push core at 20 and 30 cmbsf. The majority of the found phylotypes
were related to environmental samples of other methane-related cold seeps or
hydrothermal fields. The archaeal community structure was different between
the two layers. At 20cmbsf ANME-1 and ANME-2 phylotypes were almost
equally represented (38.0% and 36.2%, respectively), while at 30cmbsf one
phylotype dominated (70.8%) belonging to the euryarchaeotal clade ANME-3.
Moreover, cell aggregates were detected with DAPI staining and FISH. These
aggregates showed the typical structure of spherical consortia with an inner
sphere of Archaea surrounded by Bacteria. Bacterial cells in the aggregates
were identified as sulfate reducers of the Desulfosarcina/Desulfococcus group
and the archaeal cells as ANME-1 and ANME-2. These results indicate that at
Amsterdam MV AOM takes place.
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Η Αναερόβια Οξείδωση του Μεθανίου (ΑΟΜ) είναι η αναλυτικότερα καταγεγραμμένη διεργασία σε ιζήματα μεθανιοϋδριτών και διενεργείται μέσω συντροφικής σχέσης Bacteria και Archaea. Τέτοια περιβάλλοντα έχουν βρεθεί
σε υποθαλάσσια ηφαίστεια ιλύος στα Όρη του Αναξίμανδρου, Ανατολική Μεσόγειος. Διερευνήθηκε η βιοκοινότητα των Archaea σε ίζημα ενεργούς θέσης
του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Amsterdam στα Όρη του Αναξίμανδρου, μέσω
της ανάλυσης ποικιλότητας του 16S rRNA γονιδίου και μικροσκοπίας FISH, σε
υποδείγματα των 20 και 30 cmbsf. Η πλειονότητα των φυλοτύπων σχετίζονται
με φυλότυπους που προέρχονται από παρόμοια περιβάλλοντα με αναβλύσεις
μεθανίου ή θερμοπηγές. Στα 20cmbsf συνυπάρχουν φυλότυποι που ανήκουν
στην ομάδα των ΑΝΜΕ-1 και φυλότυποι των ΑΝΜΕ-2 σε παραπλήσια αφθονία (38.0% και 36.2% αντίστοιχα). Στα 30cmbsf κυριαρχεί ένας φυλότυπος (με
ποσοστό εμφάνισης 70.8%) των ANME-3, μια ομάδα που έχει ανακαλυφθεί
πρόσφατα. Επιπλέον, συναθροίσεις κυττάρων από ίζημα του Amsterdam ανιχνεύθηκαν με χρώση DAPI και FISH. Αυτές οι συναθροίσεις είχαν την τυπική
δομή των σφαιρικών συσσωματωμάτων που εμπλέκονται στην ΑΟΜ, όπου μια
εσωτερική σφαίρα από Archaea περιβάλλεται από ένα κέλυφος από Bacteria.
Τα κύτταρα των Bacteria στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως θειικο-αναγωγικά βακτήρια της ομάδας Desulfosarcina/ Desulfococcus και τα κύτταρα των
Archaea ως ΑΝΜΕ-1 και ΑΝΜΕ-2. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η
ΑΟΜ λαμβάνει χώρα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Amsterdam.
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Εξερευνωντας τις μικροβιακες κοινωνιες των βαθιων θαλασσιων
οικοσυστηματων της Ανατολικης Μεσογειου

νούν μια ιδιαίτερα υψηλή και μοναδική βακτηριακή ποικιλότητα με προοπτικές
για περαιτέρω αξιοποίηση σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Π.Ν. Πολυμενάκου1, N. Λαμπαδαρίου1, Μ. Μανδαλάκης2, I. Κουριδάκη1, E.
Γοντικάκη3, Σ. Αλεξανδρή1, Α. Τσελεπίδης1,4, Β. Λυκούσης1

Λέξεις-κλειδιά: Βαθιά θαλάσσια ενδιαιτήματα; Μικροβιακές κοινωνίες; Ακραία περιβάλλοντα
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A long-standing challenge in the field of microbial ecology has been the definition of natural microbial communities in deep-sea sediments. Considering that
71% of the earth’s surface has an average depth of 3,800 m, deep-sea environments have attracted much interest as niches of microbial life with considerable exploitation potential. The development of molecular-based techniques
has revolutionized the field of microbial oceanography and sequencing of
rRNA genes has greatly enhanced our insights into the phylogeny and taxonomy of bacterial populations. Microbial communities in deep-sea sediments are
considered to be highly diverse consisting largely of uncultivated representatives. During the last decade scientists have discovered novel “extremophiles”,
microorganisms capable of living in extreme environments such as highly acidic or alkaline conditions, at high salt concentration, with no oxygen, extreme
temperatures (as low as -20oC and as high as 300oC), at high concentrations
of heavy metals and in high pressure conditions. One of the most interesting
areas in the world where a variety of extreme environments are present is the
Eastern Mediterranean Sea. The Eastern Mediterranean is considered to be a
dynamic region with unique hydrographic and geomorphologic features (e.g.
Mediterranean Ridge, Hellenic Volcanic Arc) and concentrates all the different microbial habitats that can be found on Earth such as deep abyssal plains,
seamounts, deep anoxic hypersaline basins, hydrothermal vents and gas chimneys, submarine volcanoes and mud volcanoes, methane and hydrogen sulphide cold seep sites, gas hydrates, submarine canyons. Over the last years, our
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Ο προσδιορισμός των φυσικών μικροβιακών κοινωνιών στα βαθιά θαλάσσια
οικοσυστήματα αποτελούσε ανέκαθεν μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο χώρο
της μικροβιακής οικολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
της γης έχει ένα μέσο βάθος 3,800 m, τα βαθιά θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν
προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια με απώτερο
σκοπό την εξερεύνηση των μικροβιακών κοινωνιών που φιλοξενούν. Η ανάπτυξη των μοντέρνων τεχνικών μοριακής βιολογίας έδωσε μια νέα ώθηση στο
χώρο της μικροβιακής ωκεανογραφίας παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες
σχετικά με την ταξινομική των βακτηριακών πληθυσμών. Πρόσφατες μελέτες
έδειξαν ότι οι μικροβιακές κοινωνίες των βαθιών θαλάσσιων ιζημάτων χαρακτηρίζονται γενικά από ιδιαίτερα υψηλές τιμές ποικιλότητας. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει την παρουσία ακραιόφιλων μικροοργανισμών, δηλαδή οργανισμών που διαθέτουν την ικανότητα να ζουν σε ακραίες
συνθήκες όπως σε υψηλές τιμές αλατότητας, σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας
(μεταξύ -20oC και 300oC), σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και σε
υψηλές τιμές πίεσης. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της γης όπου κανείς μπορεί να συναντήσει έναν μεγάλο αριθμό ακραίων περιβαλλόντων είναι
η Ανατολική Μεσόγειος θάλασσα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι, υδρογραφικά και γεωμορφολογικά, μια ιδιαίτερα πολύπλοκη περιοχή (π.χ. υποθαλάσσια
οροσειρά της Μεσογείου, Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο) στην οποία μπορούμε
να συναντήσουμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών περιβαλλόντων όπως βαθιές λεκάνες, υποθαλάσσια βουνά, ανοξικές λεκάνες υψηλής αλατότητας, υδροθερμικές πηγές και υποθαλάσσιες καμινάδες αερίων, υποθαλάσσια ηφαίστεια
και ηφαίστεια ιλύος, περιοχές χαμηλής θερμοκρασίας πλούσιες σε μεθάνιο και
υδρόθειο, ενυδρίτες μεθανίου, υποθαλάσσια φαράγγια. Τα τελευταία χρόνια, η
ερευνητική μας ομάδα πραγματοποιεί μια αξιοσημείωτη προσπάθεια εξερεύνησης των συγκεκριμένων μικροβιακών περιβαλλόντων μέσα από μια σειρά
εκτεταμένων ωκεανογραφικών αποστολών. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
της έρευνάς μας έχουν δείξει ότι τα ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου φιλοξε-

Exploring the deep-sea microbial habitats of the Eastern
Mediterranean Sea
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group has implemented a series of oceanographic surveys trying to extensively
explore these microbial niches and assess their ecological and biotechnological importance. Our recent results have shown that the sediments of the Eastern Mediterranean Sea harbor a high and unique bacterial diversity.
Keywords: Deep-sea habitats; Μicrobial communities; Εxtreme environments

ΒιοεπιστHμες και ΠολιτιστικH ΚληρονομιA

αυτά μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών ή /και την παραγωγή
νέων προϊόντων.
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, έχει
υλοποιήσει σημαντικό αριθμό διεθνών και εθνικών προγραμμάτων που αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των Βιοεπιστημών στην Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Λέξεις  κλειδιά: Πολιτιστική Κληρονομιά , συντήρηση, βιοεπιστήμες
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Αν. Πούρνου, Γ. Παναγιάρης
Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω

Οι βιοεπιστήμες μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο
της Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το έργο της Συντήρησης των
υλικών τεκμήριων του πολιτισμού συνίσταται στην διάγνωση (τεχνική εξέταση
του προβλήματος), στην επεμβατική συντήρηση (θεραπεία του προβλήματος)
και στην προληπτική συντήρηση (πρόληψη του προβλήματος). Και στα τρία
στάδια οι βιοεπιστήμες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά. Κατά το στάδιο
της διάγνωσης ο Συντηρητής μελετά την τεχνολογία κατασκευής και διακόσμησης, την κατάσταση διατήρησης ενός αντικειμένου, καθώς και τα αίτια φθοράς
αυτού.
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A. Pournou , G. Panagiaris
Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, Technological Educational
Institute of Athens, Ag. Spyridonos, Aigaleo, 12210 Athens, Greece.

Biosciences can develop significant applications at the field of conservation of
Cultural Heritage��.� Conservation
������������� of
��� materials
���������� of
��� tangible
��������� Cultural
��������� legacy
������� is
��� con����
sisted of diagnosis (analytical examination of the problem), interventive conservation (treatment of the problem) and preventive conservation (prevention
of the problem).
In all three stages biosciences can contribute essentially. At the diagnosis stage,
the Conservator studies the construction and decoration technology, the preservation state of materials, as well as the biotic and no biotic source of deterioration. The Biologists determines the biodeteriogens and their restrictive
factors. During the stage of interventive conservation, the Conservator restores
the structural and aesthetic integrity of artifacts’ materials, whereas the Biologists develops methods for arresting biodeterioration (i.e. pest control, disinfection) or biotechnological applications compatible with artifact substrates (i.e.
enzyme cleaning). Finally, at the preventive conservation stage the Conservator has to assess all potential deterioration parameters of materials and design
systems that will eliminate them. The Biologist studies the ecosystems where
tangible Cultural Heritage can be found and develops their management, in order to eliminate the biological factor of deterioration (i.e. pheromone traps in
museums). In all cases, the Conservator poses the problem, assesses the results
obtained by the biosciences’ research for ensuring their compatibility with the
integrity of substrates and finally applies these results by being the end user of
this interdisciplinary collaboration. During all the above mentioned stages, the
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Ο Βιολόγος προσδιορίζει τους οργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τη
φθορά και τους περιοριστικούς παράγοντες αυτών. Κατά το στάδιο της επεμβατικής συντήρησης, ο Συντηρητής προχωράει στη δομική, υλική και αισθητική
αποκατάσταση ενός αντικειμένου. Ο Βιολόγος αναπτύσσει μεθόδους καταστολής της βιοφθοράς (π.χ. απεντόμωση, απολύμανση κ.λ.π.), ή βιοτεχνολογικές
εφαρμογές (π.χ. καθαρισμούς με ένζυμα), συμβατές με την ακεραιότητα του
υποστρώματος. Τέλος κατά το στάδιο της προληπτικής συντήρησης, ο Συντηρητής οφείλει να αξιολογήσει όλους τους πιθανούς παράγοντες φθοράς των
αντικειμένων και να σχεδιάσει ένα σύστημα ελαχιστοποίησης αυτών. Ο Βιολόγος μελετά τα οικοσυστήματα ανοιχτών και κλειστών Μουσείων και σχεδιάζει
τη διαχείριση αυτών με στόχο τον έλεγχο/ περιορισμό των βιολογικών παραγόντων φθοράς αρχαιοτήτων και έργων τέχνης(π.χ. παγίδες φερομονών σε
μουσεία). Σε κάθε περίπτωση ο Συντηρητής θέτει το πρόβλημα, αξιολογεί τα
πορίσματα της βιολογικής επιστήμης ως προς τη συμβατότητά τους με την ακεραιότητα των υποστρωμάτων και αναλαμβάνει την εφαρμογή τους, ως τελικός
χρήστης των διεπιστημονικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα
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collaboration of biosciences and conservation can lead to the development of
innovative techniques and products.
The Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, T.E.I. of Athens, has implemented an important number of international and national projects related to biosciences, proving their significant role at the field of Conservation of Cultural Heritage.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ
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eρευνα στην Υπολογιστικh Βιολογiα
και Βιοπληροφορικh στο BRL@UCY.AC.CY

Θα παρουσιάσουμε επίσης αποτελέσματα (από την ομάδα και συνεργάτες μας)
για νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις φιλτραρίσματος αμινοξικών αλληλουχιών
κατά την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων και μια νέα προσέγγιση clustering
πρωτεϊνικών αλληλουχιών στο χώρο φασματικών συχνοτήτων. Τέλος, θα παρουσιάσουμε σύνοπτικά ένα πρόσφατα επιχορηγημένο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο αφορά την ανάπτυξη πιλοτικού υπολογιστικού συστήματος για τον
ημι-αυτόματο προσδιορισμό βασικών ειδών της θαλάσσιας βενθικής μακροπανίδας της Κύπρου.

Βασίλης Ι. Προμπονάς
Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Τ.Κ. 20537, CY 1678, Λυκωσία, Κύπρος
email: vprobon@ucy.ac.cy
web: http://troodos.biol.ucy.ac.cy

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας εστιάζεται σε:
1. Επαναληπτικές αλληλουχίες, περιοχές ακραίας αμινοξικής σύστασης: Διερεύνηση της σχέσης τους με την πρωτεϊνική δομή και (δυσ-)λειτουργία. Εξέλιξη
των πρωτεϊνικών επαναλήψεων.
2. Πρόβλεψη της τοπολογίας και της δομής διαμεμβρανικών και σχετιζόμενων
με τη μεμβράνη πρωτεϊνών: Πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών μεμβρανικών πρωτεϊνών. Εξέλιξη της τοπολογίας/δομής/λειτουργίας διαμεμβρανικών
πρωτεϊνών.
3. Δομική/λειτουργική κατηγοριοποίηση πρωτεϊνών με βάση την αλληλουχία
τους.
4. Εξέλιξη βακτηριακών γονιδιωμάτων.

Computational Biology and Bioinformatics
Research in the BRL@UCY.AC.CY
Vasilis J. Promponas
Bioinformatics Research Laboratory, Department of Biological Sciences, New Campus,
Office B161, University of Cyprus, P.O. Box 20537, CY 1678, NICOSIA, CYPRUS
email: vprobon@ucy.ac.cy web: http://troodos.biol.ucy.ac.cy

Our research is oriented towards the interpretation of large scale genomic data
and the use of computational methods in order to reveal the principles governing the Molecular Basis of Life. We are mainly interested in the elucidation of
protein sequence to structure/function relationships using sequence similarity,
statistical and machine learning techniques.
In particular, our research focuses on:
1. Sequence repeats, low complexity/compositionally biased regions: Investigation of their relation to protein structure and association to protein
(mis)function. Study of the evolution of protein repeats.
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Η έρευνα του εργαστηρίου μας προσανατολίζεται στην ανάλυση και ερμηνεία
δεδομένων γονιδιωματικής σε μεγάλη κλίμακα και τη χρήση/ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την αποκάλυψη των αρχών που διέπουν τη μοριακή
βάση της ζωής. Κεντρικό ενδιαφέρον μας αποτελεί η διαλεύκανση των σχέσεων
αλληλουχίας-δομής-λειτουργίας πρωτεϊνών μέσω μεθόδων ανίχνευσης ομοιοτήτων μεταξύ αλληλουχιών, και τεχνικών στατιστικής και μηχανικής μάθησης.
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5. Μελέτη διαφορετικών μετρικών καθορισμού του χώρου των βιολογικών
αλληλουχιών για την ομαδοποίηση (clustering) αλληλουχιών πρωτεϊνών και
DNA.

2. Transmembrane and membrane-associated protein topology and structure
prediction: Prediction of structural features of membrane proteins. Evolution of
transmembrane protein topology/structure/function.
3. Sequence-based structural/functional classification of proteins
4. Study of bacterial genome evolution
191

5. Study of different metrics in biological sequence space for clustering protein
and DNA sequences

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

We will also present recent results (from our group and collaborators) on
novel methodological approaches to filtering and protein sequence database
search, and a novel cepstral coefficient- based approach to clustering protein
sequences. Furthermore, we will briefly present a recently funded research
project regarding the development of a prototype computer-aided system for
semi-automatically identifying key species of the marine benthic macrofauna
of Cyprus.

Φυλλομετρωντας τα πρακτικα του συνεδριου HSCBB08
Βασίλης Ι. Προμπονάς
Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιολογικών
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, CY 1678, Λευκωσία, Κύπρος
email: vprobon@ucy.ac.cy
web: http://troodos.biol.ucy.ac.cy

Μέθοδοι: Η τοπική οργανωτική επιτροπή προέβη στις απαραίτητες διευθετήσεις για ένα επιτυχημένο συνέδριο (π.χ. τόπος διεξαγωγής, οδηγίες για τη διαμονή-μετάβαση). Η επιστημονική επιτροπή συνέλλεξε τις περιλήψεις και τα
άρθρα, αξιολόγησε και κατηγοριοποίησε τις εργασίες σε κατάλληλες θεματικές ενότητες και, τελικά, κατήρτησε το αναλυτικό πρόγραμμα. Η οργανωτική
επιτροπή είχε την εποπτεία του συνολικού εγχειρήματος: δημιούργησε mailing
lists, ιστοτόπους και προσκάλεσε συναδέλφους να στελεχώσουν τις επιτροπές
και να διευθύνουν συνεδρίες και/ή να υποβάλουν τις καλύτερες εργασίες τους
στο HSCBB08.
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Συζήτηση: Παρότι δεν ήταν οικονομικά δυνατόν να έχουμε προσκεκλημένους
ομιλητές, ο απώτερος στόχος μας στέφθηκε με επιτυχία. Στα θετικά στοιχεία
συγκαταλέγεται ο τόπος διεξαγωγής (ΕΚΕΤΑ) και η πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Μελλοντική εργασία απαιτείται για: διοργάνωση συνεδρίων και
πρακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και τη δημιουργία δεσμών με ομολόγους στο εξωτερικό.
Ευχαριστίες: Ιδρυτικά μέλη της ΕΕΥΒΒ, συμμετέχοντες στο HSCBB08, χορηγοί.
Αναφορές
Η ιστοσελίδα του συνεδρίου HSCBB08, http://troodos.biol.ucy.ac.cy/HSCBB08/

Browsing the proceedings of the HSCBB08 conference
Vasilis J. Promponas
Bioinformatics Research Laboratory, Department of Biological Sciences, University of Cyprus,
CY 1678, Nicosia, Cyprus, email: vprobon@ucy.ac.cy, web: http://troodos.biol.ucy.ac.cy

Motivation: It has been a long time since the first efforts of bringing to life a
local scientific society focused on computational biology and bioinformatics in
Greece. The main objectives were to promote research, training and education in
cutting-edge disciplines, enforcing strong connections between researchers of
hellenic origins and the international community. Through the HSCBB08 conference we anticipated to bring together PIs, post-docs and students actively involved in computational biology and bioinformatics, providing a high quality forum
for scientific presentations, while formally announcing the establishment of the
Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics.
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Κίνητρο: Πέρασε αρκετός καιρός από τότε που έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας τοπικής επιστημονικής εταιρίας εστιασμένης στην
υπολογιστική βιολογία και βιοπληροφορική στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος
ήταν η προώθηση της έρευνας, κατάρτισης και εκπαίδευσης σε τομείς αιχμής,
ενισχύοντας συνδέσεις ελλήνων ερευνητών μεταξύ τους αλλά και με τη διεθνή κοινότητα. Μέσω του συνεδρίου HSCBB08 προσδοκούσαμε να φέρουμε
σε επαφή ερευνητές, μεταδιδάκτορες και φοιτητές, οι οποίοι ενεργοποιούνται
στην υπολογιστική βιολογία και βιοπληροφορική, παρέχοντας το βήμα για επιστημονικές παρουσιάσεις, ανακοινώνοντας παράλληλα την επίσημη ίδρυση
της Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής.

Αποτελέσματα: Ο βιοπληροφορικές μας προβλέψεις για το πλήθος των συμμετεχόντων απέτυχαν παταγωδώς, όπως αποδείχθηκε με την έλευση των πρώτων πειραματικών δεδομένων (π.χ. ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο με ~150
συμμετέχοντες, data not shown). Η συμμετοχή νέων ερευνητών, μεταδιδακτόρων και PΙs ήταν ζωηρή (εικόνες διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως), με ενθουσιώδεις παρουσιάσεις υψηλής ποιότητας. Κύριο εύρημα της μελέτης μας ήταν η
αυθόρμητη στρατολόγηση αρκετών έμπειρων αλλά και νεότερων ερευνητών
στην ΕΕΥΒΒ.

Methods: The local organizing committee made necessary arrangements for
having a successful conference (e.g. venue, accommodation-transportation
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guidelines). The program committee members gathered abstracts and short
papers, evaluated and classified the work into appropriate sessions and finally
assembled the detailed program. The organizing committee had an overview
of the whole project: created mailing lists, websites and called people to join
the committees, chair sessions and / or submit their best research at HSCBB08.
Results: Our bioinformatic predictions on the number of participants proved
completely wrong as soon as the experimental data arrived (i.e. a very successful conference with ~150 participants, data not shown). Lively participation of
young researchers (figures available on request), post-docs and PIs with enthusiastic high-quality presentations. A major finding of our study was the spontaneous recruitment of several new senior and junior members for the HSCBB.
Discussion: Although we could not afford invited speakers, our main objectives have been met. A plus was the venue (CERTH) and the wonderful city of
Thessaloniki. Future work will definitely have to address: the organization of
conferences and educational workshops; establishing links to our international counterparts (Promponas and Ouzounis, unpublished data).
Acknowledgements: Founding members of HSCBB, the HSCBB08 participants,
and sponsors.
References The HSCBB08 website, http://troodos.biol.ucy.ac.cy/HSCBB08/

Πυρρή Ι. & Καψανάκη-Γκότση Ε.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Οι μύκητες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του αερομεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Οι αερομεταφερόμενοι μύκητες προκαλούν ασθένειες στα φυτά
(σκωριάσεις, ωίδια κ.α.), στα ζώα και στον άνθρωπο (ασπεργίλλωση, αλλεργίες
κ.ά.) και εμπλέκονται στη βιοαποικοδόμηση υποστρωμάτων (αποθηκευμένα
προϊόντα, τρόφιμα κ.α.) ή ακόμα και στη φθορά αντικειμένων πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η μελέτη της σύστασης της ατμόσφαιρας σε σπόρια μυκήτων
συμβάλλει στη γνώση της βιοποικιλότητας των μυκήτων και στη διάγνωση και
πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με την παρουσία τους.
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Συνολικά απομονώθηκαν 320 στελέχη μυκήτων τα οποία ανήκουν σε 52 γένη,
146 είδη και 1 ποικιλία. Επιπρόσθετα, στελέχη των Sphaeropsidales, ζυμών,
Βασιδιομυκήτων και N.S.F. (Non Sporulating Fungi) καταγράφηκαν ως ομάδες.
Όλα τα στελέχη έχουν κατατεθεί στη Συλλογή Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πλειονότητα των ειδών ανήκει στα γένη Cladosporium, Penicillium, Aspergillus
και Alternaria τα οποία ήταν τα πιο συχνά απαντώμενα και σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Τα γένη Acremonium, Arthrinium, Aureobasidium, Botrytis, Emericella,
Epicoccum, Eurotium, Fusarium, Geotrichum, Mucor, Paecilomyces, Rhizopus,
Scopulariopsis, Spiniger, και Ulocladium είχαν σποραδικές εμφανίσεις, ενώ μεγάλο ποσοστό των γενών βρέθηκαν πολύ σπάνια. Είναι σημαντικό ότι 19 είδη
μυκήτων βρέθηκαν στον αέρα για πρώτη φορά παγκοσμίως και σχεδόν όλα
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης 92 είδη μυκήτων δεν είχαν αναφερθεί
προηγούμενα από την Ελλάδα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα.
Η συγκέντρωση του συνόλου των μυκήτων και των επικρατέστερων γενών
παρουσίασε εποχιακή διακύμανση με εξάρσεις κατά τη διάρκεια των θερινών
μηνών και συσχετίστηκε με περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Λέξεις κλειδιά : αερομεταφερόμενοι μύκητες, βιοποικιλότητα, Αθήνα
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Αερομεταφερομενοι μυκητες στο κεντρο της Αθηνας

Η έρευνα των αερομεταφερόμενων μυκήτων στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής και έγινε με δύο μεθόδους, με
την αναγνώριση των μυκήτων από καλλιέργεια και με την οπτική αναγνώριση
των σπορίων. Χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα δύο ογκομετρικοί δειγματολήπτες Burkard, ένας για τρυβλία και ένας για αντικειμενοφόρο πλάκα. H δειγματοληψία επαναλαμβανόταν 3 φορές/εβδομάδα, την χρονική περίοδο από
τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι το Δεκέμβριο του 2001. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζονται δεδομένα της μελέτης από καλλιέργεια.

Airborne fungi in the centre of Athens
Pyrri I. & Kapsanaki-Gotsi E.
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Section of Ecology &
Systematics, Panepistimioupoli, GR-157 84 Athens, Greece.

The fungi constitute a significant part of the airborne biota. Airborne fungi
cause diseases to plants (rusts, powdery mildews etc), animals and humans
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(aspergillosis, allergy etc) and they are implicated in the biodegradation of substrates (stored products, food commodities etc) or even in the deterioration of
cultural heritage. The study of the airborne fungi contributes to the knowledge
of their biodiversity and in the diagnosis and prevention of problems related
to their presence.
The airborne fungi were studied in the centre of Athens in the context of a PhD
thesis, with two methods, by the culture method and by the visual identification of spores. Two portable volumetric Burkard samplers were concurrently
used, one for agar plates and one for glass slides. Samplings were repeated
three times a week during the period from January 1998 until December 2001.
Results of the viable method are presented herein.
As a total, 320 strains of fungi were isolated representing 52 genera, 146 species and 1 variety. Additionally, strains attributed to Sphaeropsidales, yeasts,
Basidiomycetes and N.S.F. (Non Sporulating Fungi) were recorded as groups. All
the strains are deposited in the ATHUM Culture Collection of Fungi in the University of Athens.

The concentration of the total fungi and of the dominant genera exhibited seasonal fluctuations, with peaks during summer months, and it was correlated to
environmental parameters.
Key words : airborne fungi, biodiversity, Athens.

Σταμάτης Ρήγας1, Γεράσιμος Δάρας1, Miriam Laxa2, Νίκος Μαραθιάς1,
Κωσταντίνος Φασσέας1, Lee J. Sweetlove2 και Πολυδεύκης Χατζόπουλος1.
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55; 2Department of Plant Sciences, University of Oxford,
South Parks Road, Oxford, OX1 3RB, UK.
1

O έλεγχος της ποιότητας των πρωτεϊνών και της αναδιοργάνωσής τους, είναι
πολύ σημαντικός για την ομoιόσταση του κυττάρου. Στα φυτικά οργανίδια η
παραπάνω βιολογική διαδικασία διεκπαιρεώνεται κυρίως από τις πρωτεάσες
εξαρτώμενες από το ATP. Παρόλο που ο ρόλος της επιλεκτικής πρωτεόλυσης
στα μιτοχόνδρια και τα πλαστίδια είναι κρίσιμης σημασίας, η επίδραση της στη
φυσιολογία και στην ανάπτυξη των κυττάρων δεν έχει διασαφηνισθεί ακόμη.
Μέσω ενός γενετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, απομονώθηκαν από
το Arabidopsis thaliana μεταλλάγματα της Lon1 πρωτεάσης τα οπόια παρουσιάζουν μεταεμβρυακή καθυστερημένη ανάπτυξη. Προκειμένου να εξεταστεί η
δυνητική λειτουργική ομοιότητα μεταξύ της πρωτεάσης του Arabidopsis Lon1
και της της ζύμης PIM1, πραγματοποιήθηκε η η πειραματική διαδικασία συμπληρωματικότητας του AtLon1 στο Saccharomyces cerevisiae. Σε κύτταρα ζύμης που
δεν έχουν το γονίδιο PIM1 συγκεντρώνονται ζημιογόνα συσσωματώματα στο
mtDNA. Από τη στιγμή που σημαντικά συστατικά της αναπνευστικής αλυσίδας
προέρχονται από το μιτοχονδριακό γονιδίωμα, είναι λογικό το μετάλλαγμα της
ζύμης pim1 να παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να αναπτυχθεί σε πηγές άνθρακα που δεν έχουν υποστεί καμία ζύμωση ή διεργασία, όπως η γλυκερόλη ή αιθανόλη. Η λειτουργική ανάλυση έδειξε
ότι το γονίδιο του Arabidopsis Lon1 συμπληρώνει με επιτυχία τον ελαττωματικό
φαινότυπο της αναπνευστικής ανεπάρκειας των κυττάρων ζύμης ∆pim1. Παρόλα αυτά, η έκφραση του At-Lon1 έδωσε ελάχιστη ανάπτυξη στα κύτταρα ∆pim1,
όταν αυτά αναπτύχθηκαν σε μη διεργασμένες πηγές άνθρακα στους 36°C. Tα
παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν εξελικτικά συντηρημένη λειτουργία
μεταξύ των πρωτεασών PIM1 και Lon1 από τη ζύμη και στο Arabidopsis, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η σύντηξη του γονιδίου με πρωτεϊνη φθοριμού (YFP) έδειξε ότι η Lon1 πρωτεάση τοποθετείται υποκυτταρικά στα μιτοχόνδρια καθώς και
η μορφολογία των μιτοχονδριών του μεταλλάγματος είναι ανώμαλη και μοιάζει
με αυτή των προμιτοχονδρίων σε αποξηραμένα σπέρματα.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

The majority of the species belonged in the genera Cladosporium, Penicillium,
Aspergillus and Alternaria which were the most common and in the highest
concentrations. The genera Acremonium, Arthrinium, Aureobasidium, Botrytis, Emericella, Epicoccum, Eurotium, Fusarium, Geotrichum, Mucor, Paecilomyces, Rhizopus, Scopulariopsis, Spiniger and Ulocladium appeared sporadically,
while the majority of the genera were found in the atmosphere very rarely. It
is important that 19 species for the whole world and almost all the species for
Greece, were found for the first time, as airborne. In addition, 92 species were
not previously reported from Greece, in any substrate.

Η ετερολογη εκφραση της AtLon1 πρωτεασης, συμπληρωνει
τον ελαττωματικο φαινοτυπο αναπνοης του μεταλλαγμενου
στελεχους ζυμης PIM1.

Key words: Lon πρωτεάση, πρωτεόλυση, PIM1, Saccharomyces cerevisiae, Arabidopsis thaliana
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AtLon1 heterologous expression complements the respiratory
deficient phenotype of the yeast PIM1 gene homolog.
Stamatis Rigas1, Gerasimos Daras1, Miriam Laxa2, Nikolas Marathias1, Constantinos Fasseas1, Lee J. Sweetlove2 and Polydefkis Hatzopoulos1
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1

Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens,
Iera Odos 75, Athens 118 55, Greece; 2Department of Plant Sciences,
University of Oxford, South Parks Road, Oxford, OX1 3RB, UK

Key words: Lon protease, proteolysis, PIM1, Saccharomyces cerevisiae, Arabidopsis
thaliana

Ρουμελιώτη Κ. και Σοφιανοπούλου Β.
Ινστιτούτο Βιολογίας, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ),
Αγία Παρασκευή 153 10, Αθήνα, Ελλάδα

Οι ευκαρυώτες προσλαμβάνουν αμινοξέα από το περιβάλλον τους μέσω της δράσης εξειδικευμένων διαμεμβρανικών πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταφορείς. Ο
ασκομύκητας A. nidulans χρησιμοποιεί την πλειονότητα των αμινοξέων σαν πηγές
αζώτου ή/και άνθρακα. Ο κύριος μεταφορέας προλίνης PrnB (1 και οι εντός αναφορές) και ο μεταφορέας όξινων αμινοξέων AgtA (2) αποτελούν τους εκτενέστερα μελετημένους μεταφορείς αμινοξέων του μύκητα, ενώ πρόσφατα απομονώθηκε ένας
σημαντικός αριθμός μεταλλαγών (aau; amino acid uptake,) που επηρεάζουν ειδικά
και πλειοτροπικά την πρόσληψη αμινοξέων από το μύκητα (Αποστολάκη, 2003).
Προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να χαρακτηριστούν πρωτεϊνικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη λειτουργία/ενδοκυτταρική κυκλοφορία μεταφορέων αμινοξέων, η μεταλλαγή aau1013 επιλέχτηκε για περαιτέρω μελέτη. Η μεταλλαγή αυτή επηρεάζει την ικανότητα του μύκητα να προσλάβει ένα μεγάλο
αριθμό αμινοξέων, καθώς και τη λειτουργία των μεταφορέων AgtA και PrnB
σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Μετασχηματισμός του στελέχους aau1013 με
γενομική βιβλιοθήκη οδήγησε στην απομόνωση ενός ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης (AN2875,3) που κωδικοποιεί για μία υποθετική αλδολάση της 1,6-δισφωσφορικής φρουκτόζης (FBA), η οποία συμπληρώνει το φαινότυπο του στελέχους-δέκτη. Η μεταλλαγή aau1013 είναι μία έλλειψη ~3,5 kb που χαρτογραφήθηκε στην 5΄ μη μεταφράσιμη περιοχή του γονιδίου fba, η οποία μειώνει τα
επίπεδα δυναμικής ισορροπίας του μηνύματός του. Βιβλιογραφικά δεδομένα
υποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη AN2875,3 μπορεί να εμπλέκεται στη ρύθμιση των
κυστιδίων στόχευσης των μεταφορέων AgtA και PrnB στην πλασματική μεμβράνη. Πρωταρχικές παρατηρήσεις με συνεστιακή μικροσκοπία laser έδειξαν
ότι χιμαιρικά aau1013 AgtA-GFP και aau1013 PrnB-GFP μόρια δε στοχεύονται
στην πλασματική μεμβράνη σε αντίθεση με αντίστοιχα μόρια άγριου τύπου,
συνηγορώντας υπέρ της παραπάνω υπόθεσης, η οποία εξετάζεται περαιτέρω.
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Maintenance of protein quality control and turnover is essential for cellular homeostasis. In plant organelles this biological process is predominantly
performed by ATP-dependent proteases. Despite the crucial role of selective
proteolysis in plant mitochondria, its physiological and developmental importance has not as yet been elucidated. A genetic screen was performed that led
to the identification of Arabidopsis Lon1 protease mutants that exhibit a postembryonic growth retardation phenotype. In order to investigate the potential
functional equivalence of the Arabidopsis Lon1 and yeast PIM1 proteases, we
carried out a complementation analysis of Saccharomyces cerevisiae. Yeast cells
lacking PIM1 gene accumulate lesions in the mtDNA. Since essential respiratory
chain components are encoded by the mitochondrial genome, pim1 mutants
are respiratory deficient and fail to grow on non-fermentable carbon sources
such as glycerol or ethanol. Functional analysis revealed that the Arabidopsis
Lon1 gene successfully complemented the respiratory deficient phenotype of
∆pim1 yeast cells. ∆pim1 cells were able to grow on medium containing glycerol as the sole carbon source due to the activity of the Arabidopsis homologous
Lon1 protease. However, the expression of At-Lon1 promoted minimal growth
of ∆pim1 cells on non-fermentable carbon sources at 36°C. Translational fusion
to YFP revealed AtLon1 subcellular localization in plant mitochondria. Lon1 is
highly expressed in rapid growing plant organs and in inflorescence that bear
increased mitochondria number per cell to fulfill the high energy requirements.
In lon1 mutants the transcription of oxidative phosphorylation electron transport chain components is normal, whereas the alternative respiratory pathway
is not activated. Morphology of mutant mitochondria is impaired reminiscent
to the promitochondria morphology occurring in dry seeds.

Mια υποθετικη αλδολαση της 1,6-δισφωσφορικης φρουκτοζης
εμπλεκεται στην τοπογενεση μεταφορεων αμινοξέων στον
Aspergillus nidulans.”

Βιβλιογραφία:
P. Kafasla, D. Bouzarelou, S. Frillingos and V. Sophianopoulou, 2007. The proline permease of
Aspergillus nidulans: functional replacement of the native cysteine residues and properties
of a cysteine-less transporter. Fungal Genet. Biol. 44(7): 615-626.
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Scazzocchio and V. Sophianopoulou. 2008. AgtA, the dicarboxylic amino acid transporter
of Aspergillus nidulans, is concertedly down-regulated by exquisite sensitivity to nitrogen
metabolite repression and ammonium-elicited endocytosis. Eukaryotic Cell (accepted for
publication).
Apostolaki, A., 2003. Topogenèse des transporteurs d’acides aminés chez le champignon
filamenteux Aspergillus nidulans. PhD thesis. Université Paris-Sud.
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Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 03/EΔ
158) στην Β.Σ.
Λέξεις-κλειδιά: αμινοξέα, μεταφορείς, αλδολάση της 1,6-δισφωσφορικής φρουκτόζης

“A putative fructose 1,6-diphosphate aldolase (FBA) is involved
in topogenesis of amino acids transporters in Aspergillus
nidulans.”
Roumelioti Κ. and Sophianopoulou V.
Institute of Biology, National Center for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD), Agia
Paraskevi 153 10, Athens, Greece

In an attempt to identify proteins involved in function and/or cellular trafficking
of amino acids transporters, one of these mutations named aau1013, affecting
the uptake of many amino acids as well as the function of both AgtA and PrnB
transporters, was studied. Transformation of the aau1013 mutant strain with
an Α. nidulans genomic library resulted in the identification of an open reading
frame (AN2875,3), the product of which complements the mutant phenotype
of the recipient strain. In silico analysis revealed that AN2875,3 codes for a putative fructose 1,6-diphosphate aldolase (FBA). Moreover, aau1013 was showed
to be a deletion of ~3,5 kb in the 5΄ UTR of the fba gene affecting its steady
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Αντισωματα «βαριας αλυσιδας»: Μια «μικρη-και-ομορφη»
εργαλειοθηκη πρωτεομικης
Ανδρέας Ν. Ρούσσης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, οΜΑΔΑ Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών, 15784 Αθήνα. Email: aroussis@biol.uoa.gr
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Lower eukaryotes are able to transport amino acids from their environment
using specific transmembrane proteins called transporters, and to utilise them
as nitrogen and/or carbon sources. In Aspergillus nidulans two amino acid
transporters, the major L-proline transporter (PrnB (1 and references therein))
and the L-glutamate/L-aspartate (AgtA (2)) transporter have been studied extensively at the molecular level. Recently, several mutations (aau; amino acid
uptake,) affecting specific and pleiotropically the uptake of amino acids have
been isolated in A. nidulans (Apostolaki, 2003 (3)).

state mRNA levels. Bibliographic data suggested that FBAs might function as
scaffolding proteins playing a crucial role in regulated trafficking of target vesicles of amino acid transporters. In agreement to that, chimeric AgtA-GFP and
PrnB-GFP transporters in aau1013 background do not translocate to the plasma membrane in contrast to their wild type counterparts as shown by confocal
laser microscopy. Experiments are in progress to further examine the above
hypothesis.

Το πεδίο της τεχνολογίας που αφορά στα ανασυνδυασμένα αντισώματα, έλαβε τα τελευταία 20 χρόνια τεράστια ώθηση λόγω του ενδιαφέροντος για τις
θεραπευτικές τους χρήσεις και τις δυνατότητες που αναπτύχθηκαν μέσω της
μοριακής εξελικτικής για τη βελτίωση της σταθερότητας, της έκφρασης/παραγωγής τους και της συνάφειας τους προς τα αντίστοιχα αντιγόνα. Επίσης, στην
κατεύθυνση αυτή εξαιρετικά σημαντική στάθηκε και η ανάπτυξη συστημάτων
«παρουσίασης» αντισωμάτων (display technologies). Η τυχαία ανακάλυψη ότι
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τα Camilideae παράγουν εκτός από το συμβατικό ανοσοποιητικό τους ρεπερτόριο, ένα ξεχωριστό που αποτελείται από αντισώματα από τα οποία απουσιάζουν οι ελαφριές αλυσίδες, αποτέλεσε κομβικό σημείο για το πεδίο. Και
αυτό γιατί, το Ν-τελικό άκρο των αντισωμάτων αυτών, που ονομάζονται VHH
ή Νανοσώματα®(Nanobodies®), δεσμεύει το αντιγόνο, χωρίς να απαιτείται συνδυασμός βαριάς-ελαφριάς αλυσίδας (domain pairing). Η παρουσίαση σε βακτηριοφάγους (phage display) θραυσμάτων από την μεταβλητή περιοχή των
VHH, αποτελεί μια αναδυόμενη πηγή φυσικών ανοσοδεσμευτικών domains με
τις οποίες μπορούν να ξεπεραστούν οι τεχνικοί περιορισμοί στην κατασκευή
βιβλιοθηκών αντισωμάτων μεγάλου βάθους, που οφείλονται στην «απαίτηση»
(σε συμβατικά ανοσοποιητικά ρεπερτόρια) για τυχαίο συνδυασμό των γονιδίων V που κωδικοποιούν τις βαριές και ελαφριές αλυσίδες.

Στην παρούσα φάση κατασκευάζουμε καινούργιες βιβλιοθήκες VHH από ανοσοποιημένα και μη, Llama glama και ενσωματώνουμε την τεχνολογία αυτή
στη μοριακή βιολογία φυτών. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μεσοπρόθεσμα τη συγκεκριμένη τεχνολογική πλατφόρμα σε επίπεδο service και
να παρέχουμε μέσα σε κάποια όρια τη δυνατότητα παράδοσης εξειδικευμένων
«μονοκλωνικών» αντισωμάτων VHH ενάντια σε πρωτεΐνες-στόχους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Roovers, R.C., G.A.M.S. Van Dongen, and P.M.P. Van Bergen En Henegouwen, Nanobodies
in therapeutic applications. Current Opinion in Molecular Therapeutics, 2007. 9(4): p. 327335.
2. Harmsen, M.M. and H.J. De Haard, Properties, production, and applications of camelid
single-domain antibody fragments. Applied Microbiology and Biotechnology, 2007. 77(1):
p. 13-22.
3. Verheesen, P., et al., Reliable and controllable antibody fragment selections from Camelid

202

4. Muyldermans, S., C. Cambillau, and L. Wyns, Recognition of antigens by single-domain
antibody fragments: The superfluous luxury of paired domains. Trends in Biochemical
Sciences, 2001. 26(4): p. 230-235.
5. Marks, J.D., et al., By-passing immunization: Human antibodies from V-gene libraries
displayed on phage. Journal of Molecular Biology, 1991. 222(3): p. 581-597.
6. Thomassen, Y.E., et al., Large-scale production of VHH antibody fragments by
Saccharomyces cerevisiae. Enzyme and Microbial Technology, 2002. 30(3): p. 273-278.
7. Hamers-Casterman, C., et al., Naturally occurring antibodies devoid of light chains.
Nature, 1993. 363(6428): p. 446-448.
8. Arbabi Ghahroudi, M., et al., Selection and identification of single domain antibody fragments
from camel heavy-chain antibodies. FEBS� Letters��
���������, 1997.
�������������������������
414(3): p����������
�����������
. 521-526.

Single-Domain antibody fragments: A «Small-and-Beautiful»
proteomics toolbox
Andreas N. Roussis
National & Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
GROUP OF Molecular Plant Physiology, 15784 Athens, Greece. aroussis@biol.uoa.gr

The field of recombinant antibody technology has been boosted the last two
decades because of the interest in their therapeutic use, the possibilities of improving their stability, affinity and expression levels by molecular evolution, as
well as, the�������������
development �����������
of display ��������������
technologies. ��������������
The discovery �����
that ���������
camelids
produce apart from their conventional immune repertoire an additional one,
devoid of light chains came as a further breakthrough, because their N-terminal domain (VHH or Nanobody®) binds antigens without the requirement
of domain pairing. The combination of phage display with fragments derived
from the variable domains of VHH is an emerging source of naturally occurring
antibody binding domains that can be utilized beyond the technical limitations
related to the random combination of conventional heavy and light chain Vgenes, and thus library depth.
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Έχουμε αναπτύξει στο πρόσφατο παρελθόν ένα πρωτόκολο απομόνωσης
εξειδικευμένων ανοσοθραυσμάτων VHH από βιβλιοθήκες phage display, βασισμένο στην εναλλακτική παρουσίαση του αντιγόνου σε διαδοχικούς κύκλους
σάρωσης της βιβλιοθήκης. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί την χρονοβόρο ανοσοποίηση του ζώου με το αντιγόνο που ενδιαφέρει, μπορεί να αυτοματοποιηθεί
ως ένα σημείο και είναι δυνατό να γίνονται παράλληλες σαρώσεις για πολλές
πρωτεΐνες-στόχους. Επιπλέον, η ευελιξία της στρατηγικής σάρωσης, περιλαμβανομένων της επιλογής επιτοπίου και τρόπου σάρωσης, καθιστά τα VHH και
τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα τους, ένα εξαιρετικό εργαλείο στην
πρωτεομική.

non-immune libraries for target validation. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and
Proteomics, 2006. 1764(8): p. 1307-1319.

In our previous work we developed a protocol to isolate specific antibody fragments from non-immune VHH phage display libraries by directional immobilization of the antigen during the first round of selection and passive adsorption
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of the antigen in the second round. As this procedure does not require timeconsuming immunization protocols and parallel selections for many antigens
are amenable to automation, large panels of antibody fragments can rapidly be
obtained. Moreover, the flexibility in selection strategy, including the choice of
epitope, the mode of selection (e.g ., biopanning, capturing, or epitope-masking) , renders these antibody fragments and their genetically modified derivatives useful tools for proteomics to correlate function to genomic alterations.
We are currently constructing new naïve and immune VHH libraries and we are
implementing this technology in plant research. We hope to be able to generate in the near future a VHH screening facility to assist intere�����
sted partners
��������� in
���
their research, by providing high affinity binders for their targets.
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Βασίλειος Ρούσσης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 15771.

Οι ωκεανοί καλύπτουν σχεδόν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας και φιλοξενούν περισσότερα από 500.000 είδη θαλάσσιων οργανισμών που ανήκουν
σε περίπου 30 φύλα. Οι αβιοτικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί
στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η υψηλή αλατότητα, η μεγάλη πίεση και η
σταθερή σχετικά θερμοκρασία, είναι αρκετά διαφορετικές από τις αντίστοιχες
του χερσαίου περιβάλλοντος. Συνεπώς είναι αναμενόμενο ότι οι φυτικοί και οι
ζωικοί οργανισμοί, αλλά και οι μικροοργανισμοί θα βιοσυνθέτουν μόρια με διαφοροποιημένες χημικές δομές για την κάλυψη των δικών τους οικολογικών
αναγκών. Από το 1970 που άρχισε η χημική μελέτη των θαλάσσιων οργανισμών
περισσότερα από 15.000 μόρια έχουν απομονωθεί με την πλειονότητα τους να
εμφανίζει σκελετούς ή δραστικές ομάδες που συναντώνται για πρώτη φορά.
Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι βιολογικές δράσεις των μεταβολιτών από θαλάσσια είδη.
Το ενδιαφέρον της ερευνητικής μας ομάδας εστιάζεται στην απομόνωση και
στο δομικό χαρακτηρισμό δευτερογενών μεταβολιτών από οργανισμούς των
Ελληνικών θαλασσών. Είναι αξιοσημείωτο το ποσοστό των νέων μεταβολιτών
που συνεχίζουν να απομονώνονται από οργανισμούς που έχουν συλλεχθεί από
το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος, αλλά και η δραστικότητα που έχουν
παρουσιάσει σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών δράσεων.

THE OCEANS: AN UNTAPPED RESOURCE OF NEW BIOACTIVE
METABOLITES
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4. Muyldermans, S., C. Cambillau, and L. Wyns, Recognition of antigens by single-domain
antibody fragments: The superfluous luxury of paired domains. Trends in Biochemical
Sciences, 2001. 26(4): p. 230-235.

ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΩΣ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΗΓΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ

Vassilios Roussis
University of Athens, School of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and
Chemistry of Natural Products, Panepistimiopolis Zografou, Athens, GR-15771, Greece

The oceans cover nearly 70% of the whole surface area of earth and more than
30 phyla and 500,000 species of marine organisms live in them. In the oceans
the circumstances are quite different from those on the land. The undersea environment is a closed system with high salinity, high pressure and relatively
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constant temperature. Animals, plants and microorganisms living in the ocean
therefore are expected to produce quite different secondary metabolites from
those produced by terrestrial organisms. Since the 1970s a great number of
new marine natural products have been isolated from various marine organisms. Most of these marine natural products possess a variety of unique chemical structures that have never been encountered among natural products of
terrestrial origins. The marine natural products frequently exhibit interesting
biological activity which may be of great importance to many fields of biological sciences.
In continuation of our studies towards the isolation of bioactive metabolites
from marine organisms we have investigated a number of alga and marine invertebrates found in the Greek Seas. Noteworthy is the number of novel structures that are isolated from the analysed organisms and the levels of activity
that have exhibited in a wide spectrum of biological assays.

Λέξεις-κλειδιά: υγρά απόβλητα ελαιουργείων, DGGE, μύκητες

Η επιδραση συνεχους αρδευσης με ΥΑΕ, παρουσια ή απουσια
αζωτουχου λιπανσης στην δομη της κοινοτητας των μυκητων
του εδαφους

1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας &Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26
και Αιόλου, 41221, Λάρισ, α2 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,
Ινστιτούτο Ελαίας και Οπ/κών Καλαμάτας, 24100 Καλαμάτα
3
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Η επίδραση συνεχούς εφαρμογής υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ) στην
δομή και στη σύσταση της κοινότητας των μυκήτων σε ένα πηλοαμμώδες και
ένα αμμοπηλώδες έδαφος μελετήθηκε μέσω PCR-DGGE. Τα ΥΑΕ εφαρμόστηκαν
ημερησίως ως υδατικά διαλύματα σε τρία επίπεδα συγκέντρωσης (0, 2 και 4%
κ.ο.) για περίοδο 3 μηνών. Η καθημερινή αυτή άρδευση οδήγησε στην συνολική εφαρμογή στα δύο εδάφη 900 και 1800 m3 ΥΑΕ ha-1. Οι ομάδες των μικροοργανισμών που μελετήθηκαν ήταν οι μύκητες συνολικά, οι βασιδιομύκητες και
οι ασκομύκητες. Τα αποτυπώματα DGGE αναλύθηκαν με principal coordinate
analysis (PCoA) και ακολούθως με canonical variate analysis (CVA). Η εφαρμογή
ΥΑΕ προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στην συνολική κοινότητα των μυκήτων

Effect of continuous olive mill wastewater applications, in
the presence and absence of N fertilization, on the structure
of the soil fungal community
Constantina Rousidou,1 Fotis Bekris,1 Dimitrios G. Karpouzas,1 Kalliope K.
Papadopoulou,1 Georgios Zervakis2 and Costantinos Ehaliotis3+
1
University of Thessaly, Department of Biochemistry & Biotechnology, 41221 Larisa
National Agricultural Research Fοundation, Institute of Kalamata, 24100 Kalamata
3
Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources and Agricultural
Engineering, Laboratory of Soils and Agricultural Chemistry, 11855 Athens
2

The effect of continuous application of olive mill wastewater (OMW) on the
structure of the soil fungal community of a loamy sand (LS) and a sandy loam
(SL) was investigated using a PCR-DGGE approach. OMW were applied on a
daily basis as aqueous solutions at three rates (0, 2 and 4% v/v) for a period of 3
months. This practice led to a total OMW load in the two soils of 900 and 1800
m3 ha-1. The microbial groups studied were total fungi, basidiomycetes and ascomycetes. The derived DGGE patterns were analyzed by principal coordinate
analysis, followed by canonical variate analysis. OMW applications resulted in
marked changes in the communities of total fungi and particularly basidiomycetes, which are favored by the nutritional status established in the soil after
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και ιδιαίτερα στους βασιδιομύκητες, οι οποίοι ευνοούνται από την ισορροπία
θρεπτικών συνθηκών που διαμορφώνεται στο έδαφος με την συνεχή εφαρμογή ΥΑΕ (δηλαδή περίσσεια οργανικών υποστρωμάτων συμπεριλαμβανομένων
και πολυφαινολικών ενώσεων, αλλά μειωμένη διαθεσιμότητα Ν). Αντίθετα, δεν
διαπιστώθηκε επίδραση στην κοινότητα των ασκομυκήτων από την προσθήκη
ΥΑΕ. Προσθήκη αζωτούχου λίπανσης στο έδαφος περιόρισε τις επιδράσεις των
ΥΑΕ στην κοινότητα των μυκήτων και ειδικότερα των βασιδιομυκήτων. Αντίθετα, η προσθήκη αζωτούχου λίπανσης σε συνδυασμό με προσθήκη ΥΑΕ προκάλεσε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κοινότητα των ασκομυκήτων. Συμπερασματικά, η επίδραση των ΥΑΕ στην δομή και στη σύσταση της κοινότητας
των μυκήτων του εδάφους οφείλεται στις μεταβολές που προκαλούνται στις
θρεπτικές συνθήκες του εδάφους (εμπλουτισμός σε οργανικά υποστρώματα
και χαμηλή διαθεσιμότητα Ν) παρά σε άμεση βιοτοξική επίδραση των φαινολικών συστατικών των ΥΑΕ στους μικροοργανισμούς.
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OMW addition (resulting in surplus of organic substrates including recalcitrant
polyphenolics, but reduced N availability). In contrast, ascomycetes were not
significantly affected by OMW additions. Supplementation of N fertilization
alleviated the effects of OMW on the soil communities of total fungi and basidiomycetes. For ascomycetes, however, N fertilization combined with OMW
addition had a drastic effect on their community. Overall, the impact of OMW
on the structure of the fungal communities was mostly a result of an indirect
effect of OMW on the nutritional status of the soil, which becomes enriched in
organic substrates and poor in available N, rather than a direct biotoxic effect
of its phenolic constituents on the microbial community.
Keywords: olive mill wastewater, DGGE, fungi

MICROORGANISMS OF THE GREEK ECOSYSTEM AND THEIR
BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS
A. Savvides, E.A. Katsifas, E.P. Giannoutsou, G. Kanini, G. Anasontzis,
P. Stathopoulou, D.G. Hatzinikolaou, A.D. Karagouni

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α. Σαββίδης, Ε.Α. Κατσίφας, Ε.Π. Γιανούτσου, Γ. Κανινή, Γ. Ανασοντζής, Π.
Σταθοπούλου, Δ.Γ. Χατζηνικολάου, Α.Δ. Καραγκούνη

Ο τομέας της Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου της Ομάδας Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής του ΕΚΠΑ.
Αξιοποιώντας το μεταβολικό δυναμικό ενδογενών βακτηριακών (Bacillus, Geobacillus, Streptomyces, κ.ά.) και μυκητιακών στελεχών (Fusarium, Aspergillus,
Paecilomyces, κ.ά.), η Ομάδα έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Διαχείριση αποβλήτων: Μικροβιακή
επεξεργασία και αξιοποίηση, ως χαμηλού κόστους πρώτες ύλες μικροβιακών
ζυμώσεων, των αποβλήτων από μια σειρά αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες όπως η βυρσοδεψία, η βιομηχανία ζάχαρης η βιομηχανία γαλακτοκομικών
προϊόντων και τα ελαιοτριβεία. 2) Βιοεξυγίανση: Αποκατάσταση των εδαφών
στις θέσεις ελεγχόμενης απόθεσης πετρελαϊκών αποβλήτων μέσω της ενίσχυσης της ενδογενούς χλωρίδας με επιλεγμένα μικροβιακά στελέχη. 3) Βιοέλεγχος: Μελέτη των μηχανισμών καταπολέμησης φυτοπαθογόνων μυκήτων από
ενδογενή στελέχη στρεπτομυκήτων. 4) Γενετικά Τροποποιημένοι Μικροοργανισμοί (ΓΤΟ): Εκτίμηση και πρόληψη κινδύνων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από τη χρήση ΓΤΟ. Ανάπτυξη και πιστοποίηση τεχνικών για την ποιοτική ανί-

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Biology, Faculty of Botany,
Microbiology Group, 15781 Athens, e-mail: akar@biol.yoa.gr

Microbial Biotechnology covers a big part of the work of the Microbiology
Research Group of the Department of Botany of the University of Athens. Exploiting the metabolic potential of indigenous bacterial (Bacillus, Geobacillus,
Streptomyces, etc) and fungal strains (Fusarium, Aspergillus, Paecilomyces, etc)
the Group has developed significant research activity towards the following
directions: 1) Waste treatment: Microbial processing and exploitation, as low
cost row materials of microbial fermentations, of the wastes from a series of
agro-industrial activities like tannage, sugar industry, baker industry and olivemills. 2) Bioremediation: Remediation of soils in oil industry land farms via the
enhancement of the indigenous microflora with selected strains. 3) Biocontrol:
Study of the treatment of phytopathogenic fungus with indigenous streptomycetes. 4) Genetically Modified Organisms (GMO): Estimation and prevention
of the risks for the environment and humans from the use of GMOs. Development and certification of techniques for the qualitative detection and quantitative determination of genetic modifications in food and plant tissues. 5) Detection, isolation and characterization of bioactive metabolites from indigenous
microbial strains of the Greek ecosystem. 6) Study of the biosynthesis and the
production of enzymes with commercial interest (ligno-cellulases, xylanases,
lipases, oxydoreductases). 7) Production of ethanol and other low molecular
metabolites through metabolic engineering approaches.
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χνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό γενετικών τροποποιήσεων σε τρόφιμα
και φυτικούς ιστούς. 5) Ανίχνευση, απομόνωση και χαρακτηρισμός βιοενεργών
μεταβολιτών από ενδημικά μικροβιακά στελέχη του Ελλαδικού οικοσυστήματος. 6) Μελέτη της βιοσύνθεσης και της παραγωγής ενζύμων με εμπορικό
ενδιαφέρον (λιγνινο-κυτταρινάσες, ξυλανάσες, λιπάσες, οξειδοαναγωγάσες). 7)
Παραγωγή αιθανόλης και άλλων μικρού μοριακού βάρους ενώσεων μέσω της
μεθοδολογικής προσέγγισης της μεταβολικής μηχανικής.

Keywords: Microbial Biotechnology, indigenous bacteria and fungi, Greek ecosystem
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Χαρακτηρισμος αντιμικροβιακων ενωσεων που παραγονται από
το βακτηριο Pseudomonas fluorescens X

Characterization of antimicrobial metabolites produced by
the bacterium Pseudomonas fluorescens X

Νίκη Σάλαρη (1)*, Αναστάσιος Ν. Μαρκόγλου (2)
και Δημήτριος Γ. Γεωργακόπουλος (1)
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Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 118 55 Athens, Greece
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Department of Agricultural
Biotechnology
Laboratory of Pesticide Science, Department of Crop Science

Το έργο συγχρηματοδοτείται με 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το
Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Pseud�������������������
omonas fluorescens X is an efficient biological antagonist of soil borne
phytopathogenic fungi that cause damping-off of seeds and seedlings. In order to investigate the mechanism of its biological activity, mutants deficient
in the antifungal activity in vitro and in vivo were generated by mutagenesis
using the transposon Tn5. Fungitoxicity tests of bacterial extracts from solid
cultures of the wild type and mutant strains showed significant reduction of
mycelia growth of Pythium ultimum only in the case of the wild type. These results indicate that the possible mechanism of biological activity of P. fluorescens
is due to the production of antimicrobial metabolites. A method using semipreparative high performance liquid chromatography (HPLC), was developed
for the isolation of these substances. In vitro bioassays were followed to test the
isolated compounds for antifungal activity. Direct application of each of these
purified metabolites with Pythium ultimum, resulted in growth suppression of
fungi. Structure elucidation using atmospheric pressure chemical ionizationmass spectrometric detector (APCI-MSD) suggested that they are probably
antibiotics due to their low molecular weight. Chemical structure is currently
being analyzed by FT-IR.
This work is part of the 03ED320 research project, implemented within the framework of the “Reinforcement Programme of Human Research Manpower” (PENED)
and co-financed by National and Community Funds (25% from the Greek Ministry
of Development-General Secretariat of Research and Technology and 75% from
E.U.-European Social Fund).
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Το βακτήριο Pseudomonas fluorescens X είναι ένας ικανός παράγοντας βιολογικής καταπολέμησης φυτοπαθογόνων μυκήτων οι οποίοι προκαλούν προφυτρωτικές και μεταφυτρωτικές τήξεις σπορείων. Προκειμένου να διερευνηθεί ο
μηχανισμός της βιολογικής του δράσης δημιουργήθηκαν μεταλλαγμένα στελέχη του βακτηρίου με τη χρήση του μεταθετού στοιχείου Tn5. Τα στελέχη αυτά
δεν παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη του μύκητα τόσο in vitro όσο και in vivo. Εκχυλίσματα από την καλλιέργεια του άγριου τύπου και των μεταλλαγμάτων δοκιμάστηκαν ως προς την αντιμικροβιακή τους δράση. Μείωση της γραμμικής
ανάπτυξης του μύκητα Pythium ultimum παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση
του άγριου τύπου, γεγονός που αποκαλύπτει την παρουσία αντιμικροβιακών
ενώσεων οι οποίες εμπλέκονται με την καταστολή του παθογόνου ωομύκητα.
Για την απομόνωση των μεταβολιτών αυτών αναπτύχθηκε ημιπαρασκευαστική
μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC) και ακολούθησε
μελέτη της βιοδραστικής τους ικανότητας in vitro. Ορισμένοι από τους ύποπτους μεταβολίτες εμφάνισαν παρεμπόδιση της γραμμικής ανάπτυξης του μύκητα κατά τη βιοδοκιμή. Μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των αναλυτών
αυτών έγινε με υγρή χρωματογραφία φασματομετρία μαζών με την τεχνική
APCI-MSD, όπου φαίνεται πιθανό οι αντιμικροβιακές ενώσεις να ανήκουν στην
κατηγορία των αντιβιοτικών, λόγω του μικρού τους μοριακού βάρους. Η μελέτη της χημικής δομής γίνεται παράλληλα και με την τεχνική FT-IR.

Keywords: Biological control, antibiotics

Keywords: Βιολογική καταπολέμηση, αντιβιοτικά
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Συμβολη των –omics στην Μικροβιολογια Κρεατος
Σαμοΐλης1, Γ., Παραμιθιώτης2 Σ., Σκανδάμης2, Π., & Νυχάς1 Γ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, 11855, e-mail: gjn@aua.gr
2
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Αθήνα, 11855, e-mail: pskan@aua.gr
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1

Contribution of –omics in the Microbiology of Meat
Samoilis1, G., Paramithiotis2, S., Skandamis2, P., & Nychas1, G.
Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Technology,
Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Athens, 11855, e-mail:gjn@aua.gr
2
Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Technology,
Laboratory of Food Hygiene and Quality Control, Αθήνα, 11855, e-mail: pskan@aua.gr
1

The rapid technological advances achieved in the post-genomic era have
provided the researcher with a great number of molecular “tools” for highthroughput and in-depth analyses of biological systems. Approaches such as
proteomics and transcriptomics are now routinely being applied in many research laboratories with the aim to reveal the molecular basis underlying specific phenotypes. Moreover, it is now obvious that research is turning towards
the upcoming field of Systems Biology in which, every question or problem is
being examined in a more global manner within the frames of the biological
system being studied. The use of –omics approaches in this case is particularly
important, as these techniques can provide us with a global overview of the
molecules being analyzed, i.e. proteins in proteomics, mRNAs in transcriptomics etc. In the Department of Food Science and Technology of the Agricultural
University of Athens, a master plan has been developed which aims to utilize
such techniques in order to reveal the molecular basis of particularly important phenomena in the microbiology of meat. Specifically, these phenomena
include: (a) biofilm formation and their role in the contamination of industrial
surfaces, (b) the effect, at the molecular level, of various stresses and interventions that a microorganism will go through during preparation and packaging
of meat and its products, and (c) the communication and interaction between
microorganisms in terms of “quorum sensing”. Every intervention applied to
the microorganism and/ or the system being studied will have an effect at the
molecular level that could possibly be expressed in the phenotype too. Therefore, in all cases mentioned above comparative proteomics and trancriptomics
studies are potentially able to reveal those molecular differences that come up
between different treatments of our sample, both qualitatively and quantitatively. In this present study, the results from a series of experiments are being
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Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην μετα-γενομική εποχή έχουν εφοδιάσει τον ερευνητή με μια πληθώρα «εργαλείων» για μεγάλης κλίμακας, εις βάθος αναλύσεις των διαφόρων βιολογικών συστημάτων. Προσεγγίσεις όπως τα
proteomics και τα transcriptomics έχουν καθιερωθεί πλέον σε πολλά ερευνητικά εργαστήρια με σκοπό την άντληση εκείνων των πληροφοριών, σε μοριακό
επίπεδο, οι οποίες δικαιολογούν συγκεκριμένους φαινότυπους. Επιπλέον, είναι
φανερή πλέον η στροφή της έρευνας προς τον σχετικά καινούριο κλάδο των
Systems Biology στον οποίο το κάθε ζήτημα, ο κάθε προβληματισμός εξετάζεται σφαιρικά μέσα στα πλαίσια του συστήματος το οποίο μελετά ο ερευνητής.
Η χρήση των –omics προσεγγίσεων σε αυτή την περίπτωση είναι καταλυτικής
σημασίας, καθώς μας παρέχουν μια συνολική εικόνα των μορίων προς ανάλυση, δηλαδή των πρωτεϊνών στα proteomics, των mRNAs στα transcriptomics
κ.ο.κ. Στο Τμήμα Επις΄τημης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ έχει σχεδιαστεί
μια στρατηγική όπου με αυτές τις προσεγγίσεις θα επιχειρήσουμε να μελετηθεί
το μοριακό υπόβαθρο φαινομένων με ιδιαίτερη σημασία στη μικροβιολογία
του κρέατος. Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα αυτά περιλαμβάνουν: (α) τη δημιουργία βιοϋμενίων και το ρόλο τους στην επιμόλυνση βιομηχανικών επιφανειών, (β) την επίδραση σε μοριακό επίπεδο των διαφόρων καταπονήσεων
(stresses) αλλά και γενικότερα παρεμβάσεων (interventions) τις οποίες θα υποστεί ένας μικροοργανισμός είτε κατά τη διάρκεια της συσκευασίας του κρέατος
και των προϊόντων του και (γ) την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών μεταξύ τους μέσω της έννοιας της ‘απαρτίας των αισθήσεων’ ή του
“quorum sensing”. Κάθε παρέμβαση στον μικροοργανισμό και/ ή στο σύστημα
που μελετάμε θα έχει μια επίδραση σε μοριακό επίπεδο η οποία πιθανότατα
θα εκφραστεί και στον φαινότυπο. Έτσι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι
συγκριτικές proteomics και transcriptomics προσεγγίσεις δύνανται να αναδείξουν τις μοριακές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ διαφορετικών μεταχειρίσεων του δείγματος τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται για πρώτη φορά αποτελέσματα από μια σειρά
πειραμάτων στα οποία χρησιμοποιήσαμε την δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση, το
βασικό εργαλείο στα proteomics, για να αναλύσουμε το σύνολο των πρωτεϊ-

νών (πρωτέομα) από .κύτταρα που έχουν ή δεν έχουν υποστεί παρεμβάσεις,
δηλαδή εφαρμογή συνθηκών, που είναι διαφορετικές από τις συνήθεις τους
οικολογικές στρατηγικές που ακολουθούν.
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presented, in which we have used the basic “tool” in proteomics two-dimensional electrophoresis (2-DE), to analyze total protein (proteome) from cells
that have or not gone through interventions, i.e application of conditions that
are different from their physiological ecological niche.
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Ενiσχυση του μηχανισμοy RNA γονιδιακhς σiγησης: μια
νeα λειτουργiα των τyπου ΙΙΙ εκκρινoμενων πρωτεϊνων των
φυτοπαθογονων βακτηριων
Παναγιώτης Φ. Σαρρής, Κρίτων Καλαντίδης και Νικόλαoς Γ. Πανόπουλος
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 71409 Ηράκλειο, και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, PO Box
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Enhancement of RNA silencing in plants: a new effect of
phytobacterial type III effectors
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Πρωτεϊνες «τελεστες» των παθογονων ως «λειτουργικοι
δεικτες» στη γονιδιωματικη αναλυση και στη γενετικη
βελτιωση φυτων για ανθεκτικοτητας σε ασθενειες
Παναγιώτης Φ. Σαρρής και Νικόλαος Ι. Πανόπουλος
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 71409 Ηράκλειο, και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, PO Box
1527, Ηράκλειο 71110, Κρήτη, Ελλάδα.

Οι πρωτεϊνικοί παράγοντες παθογένειας όπως οι “πρωτεΐνες τελεστές” (effector���������
proteins)
�������� των φυτοπαθογόνων (βακτηρίων, ιών και μυκήτων) αναγνωρίζονται από τους ξενιστές μέσω πρωτεϊνικών υποδοχέων που είτε κωδικεύονται
από κλασσικά γονίδια ανθεκτικότητας (R) είτε από πρωτεΐνες “φρουρούμενες”
από αυτούς, διεγείροντας μηχανισμούς άμυνας στα φυτά, όπως η αντίδραση
υπερευαισθησίας (HR). Μη αναγνώριση των effectors από τους ξενιστές οδηγεί
στην μη επαγωγή ή την ενεργή καταστολή αμυντικών μηχανισμών του φυτού
και εκδήλωση ασθενειών. Στην παρούσα μελέτη ερευνούμε την δυνατότητα
της χρήσης των effectors ως «λειτουργικών δεικτών» στη γονιδιωματική ανάλυση φυτών, ως νέο εργαλείο σε προγράμματα συμβατικής γενετικής βελτίωσης της ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες και ως εργαλείο στην μελέτη
της ποικιλομορφίας ειδών αγρονομικού και αγρό-οικολογικού ενδιαφέροντος.
Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των «λειτουργικών δεικτών»
σε πατρικές σειρές και απογόνους διασταυρώσεων μεταξύ επιλεγμένων ειδών/
ποικιλιών καπνού με βακτηριακούς και ιικούς effectors συζητούνται. Προτεί-
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Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την μέτα-μεταγραφική επαγόμενη γονιδιακή σίγηση (������
PTGS��) �����������������������������������������������������
ως σημαντικό παράγοντα στις αλληλεπιδράσεις φυτών-βακτηρίων. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται δεδομένα για μια νέα λειτουργία
των βακτηριακών τύπου ΙΙΙ εκκρινόμενων πρωτεϊνών (T3SPs), που αφορά στην
ενίσχυση του μηχανισμού PTGS��������������������������������������������
������������������������������������������������
του ξενιστή. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας διερεύνησης του ρόλου των ������
T�����
3����
SPs� �����������������
(γνωστών και υποθετικών) στην ακδήλωση ασθενειών από βακτηριακά παθογόνα φυτών μέσω
της παρεμβολής τους στον μηχανισμό PTGS����������������������������������
��������������������������������������
του ξενιστή. Έχουμε προσδιορίσει
αρκετές Τ3�������������������������������������������������������������
SPs����������������������������������������������������������
που φαίνεται να επηρεάζουν τον προαναφερόμενο μηχανισμό.
Προτείνουμε τη χρήση των δοκιμών σίγησης ως εργαλείο στην λειτουργική γονιδιωματική των �������
T������
3�����
SPs��, ��������������������������������������������������
ως νέο εργαλείο προσδιορισμού των λειτουργιών των
T3SPs σε κυτταρικό επίπεδο, ιδιαίτερα χρήσιμο για πρωτεΐνες χωρίς προτεινόμενη βιοχημική, μοριακή ή κυτταρική λειτουργία.

Recent studies have shown that RNA mediated gene silencing appears as a new
player in the plant-bacteria interactions. In
��� this
����� report
������������������
we present evidence
��������� for
����
a novel phenotype, namely silencing enhancement, for certain bacterial type
III secreted proteins (TESPs). This work is a part of a larger screening of known
and putative bacterial T3SPs, for their ability to affect the host RNA mediated
silencing machinery. We have identified several effectors that interfered with
host silencing pathways. Furthermore, we propose the use of silencing assays
in functional genomics of phytobacterial effectors and as a novel means for
assigning cellular functions to T3SPs, which will be especially useful for those
with no suggested biochemical, molecular or cellular function.
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νουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο αιτιολόγησης και πρακτικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων της γονιδιωματικής ανάλυσης παθογόνων στη συμβατική γενετική
βελτίωση και τη διαχείριση φυτογενετικών πόρων.
Λέξεις-κλειδιά: λειτουγικοί δέικτες, γενετική βελτίωση, ασθένειες, παθογόνα
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Microbial Pathogenisity Effectors as Functional Markers
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Panagiotis F. Sarris, Nickolas J. Panopoulos
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Το βακτήριο Wolbachia είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο και μητρικά κληρονομούμενο βακτήριο που συμβιώνει με ένα μεγάλο εύρος ειδών ασπονδύλων όπως ακάρεα, αραχνοειδή, ισόποδα, νηματώδεις της φιλαρίασης και κυρίως έντομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το βακτήριο Wolbachia πιθανώς συμβιώνει
με το 70% όλων των ειδών των εντόμων, καθιστώντας το ως τον πιο διαδεδομένο συμβιωτικό οργανισμό του πλανήτη. Οι αλληλεπιδράσεις του βακτηρίου
με τον ξενιστή κυμαίνονται μεταξύ της αμοιβαίας συμβίωσης και της επαγωγής
αναπαραγωγικών ανωμαλιών όπως θηλυκοποίηση, παρθενογένεση, θανάτωση των αρσενικών ατόμων ή κυτταροπλασματική ασυμβατότητα. Παρά την
ευρεία εξάπλωση και τις επιδράσεις του βακτηρίου στη βιολογία του ξενιστή,
στην ειδογένεση και στην οικολογική ποικιλότητα, λίγα είναι γνωστά για τους
μοριακούς μηχανισμούς της αλληλεπίδρασης του ξενιστή με το συμβιωτικό βακτήριο. Η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος διαφορετικών στελεχών Wolbachia αποκάλυψε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες με επαναλήψεις των δομικών μοτίβων αγκυρίνης, τα οποία είναι
υπό μελέτη.
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Microbial pathogenicity factors or “Effector proteins”����������
���������
produced ���������������
by plant pathogens (bacteria, viruses and fungus) ����
are� �����������
recognized ���
by ���������������
matching plant �������
resistance (R) proteins ��������������������
or proteins guarded ���
by �����
them ���������
(“guard” ������������
hypothesis) ����
and ��������
trigger�
defense-associated responses such as the� hypersensitive
��������������� response
��������� (HR).
������ Failure
��������
to recognize pathogen-produced effectors results in disease susceptibility.� In
���
this study we are exploring the� ���������
concepts ���������
of using ����������
effectors ���
as ������
novel ���������
breeding
tools in conventional breeding for disease resistance, and as a tool in functional
genomics ����
and phylogenetic
������������� ���������
analysis ���
in �����������
especially ���
in ����������������
non-model plant ��������
species
of agronomic and agro-ecological interest. Preliminary results on screening of
parental lines and progeny from crosses between selected tobacco cultivars
with bacterial and viral effectors will be discussed. Our studies set a conceptual
framework and practical justification for valorization of pathogen effector genomics in the utilization and management of plant genetic resources.

Wolbachia: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΟΓΕΝΕΣΗ, Οικολογικη
ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ kai βιοτεχνολογικεσ καινοτομιεσ

Το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων αγκυρινών ελέγχθηκε με ανάλυση RT-PCR
σε δείγματα RNA διαφορετικών ιστών και αναπτυξιακών σταδίων από διαφορετικές συμβιωτικές σχέσεις. Επίσης, επιλεγμένες πρωτεΐνες με μοτίβα αγκυρίνης
εκφράστηκαν παροδικά σε κυτταρικές σειρές εντόμων σε σύντηξη με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP και ο υποκυτταρικός εντοπισμός τους αναλύθηκε με
συνεστιακή μικροσκοπία. Οι περισσότερες αγκυρίνες παρουσιάζουν ένα ακανόνιστο πρότυπο έκφρασης και υποκυτταρικού εντοπισμού. Η διαφοροποίηση
αυτή υποδηλώνει διαφορετικές λειτουργίες για τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες.
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Πληθυσμοί της Μεσογειακής μύγας Ceratitis capitata κατεστάλησαν με την
απελευθέρωση μολυσμένων αρσενικών ατόμων, υποδεικνύοντας ότι το η Wolbachia-επαγόμενη κυτταροπλασματική ασυμβατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον εργαλείο ελέγχου επιβλαβών εντόμων χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων.
Λέξεις-κλειδιά: Wolbachia, συμβίωση, αγκυρίνες

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Wolbachia safe sex: the triggering factor for speciation,
ecological diversity and applications
Aggeliki Saridaki1, Panagiotis Sapountzis1, Stefanos Siozios1,
Panagiotis Ioannidis1, Haralabia Boleti2, Sofia Zabalou3,
Charalambos Savakis3,4, Kostas Bourtzis1
1. Department of Environmental and Natural Resources
Management, University of Ioannina, Agrinio, Greece ,
2. Laboratory of Molecular Parasitology & Light Microscopy Unit,
Hellenic Institute Pasteur, Athens, Greece,
3. Department of Medical Sciences, Medical School, University of Crete, Greece,
4. Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation
for Research and Technology, Crete, Greece

The expression pattern of ankyrin genes in different Wolbachia strains was determined by RT-PCR analysis performed on RNA extracts from different developmental stages and tissues. Selected Ank-proteins were transiently expressed
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Laboratory cage populations of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata, a
major agricultural pest, were completely suppressed by single releases of Wolbachia-transinfected males, suggesting that Wolbachia-induced cytoplasmic
incompatibility could be used as a novel environmentally friendly tool for the
control of medfly populations.
Keywords: Wolbachia, symbiosis, ankyrins

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ
ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σαρτσίδης Α., Δροσοπούλου Ε & Σκούρας Ζ.Γ.
Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Η λίμνη της Καστοριάς βρίσκεται στον ομώνυμο νομό και έχει χαρακτηριστεί
ως υπερεύτροφη. Στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου εμφανίζεται στη λίμνη
το φαινόμενο της «άνθισης του νερού», δηλαδή, της συσσώρευσης πλαγκτικών
κυανοβακτηρίων στην επιφάνεια. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν την παρουσία
στη λίμνη των γενών Microcystis και Anabaena, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
σύνθεσης της μικροκυστίνης, μιας έντονα δραστικής ηπατοτοξίνης που μπορεί
να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια ή ακόμα και άμεσο θάνατο. Η μικροκυστίνη συντίθεται μη ριβοσωμικά από τα προϊόντα του οπερονίου βιοσύνθεσης της
μικροκυστίνης (συστάδα γονιδίων mcyABCDEFGHIJ).

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Wolbachia are obligatory intracellular and matternally-inherited bacteria that
are found in association with a wide variety of invertebrate species, including
mites, spiders, crustaceans, filarial nematodes and especially insects. Surveys
have indicated that Wolbachia may be symbiont of up to 70% of all insect species, rendering Wolbachia the most ubiquitous intracellular symbiotic organism on Earth. Wolbachia-host interactions range from mutualistic symbioses
to reproductive alterations such as feminization, parthenogenesis, male-killing
or cytoplasmic incompatibility. Despite their common occurrence and major
effects on host biology, speciation and ecological diversity, little is known on
the molecular mechanisms that mediate Wolbachia-host interactions. The sequencing of the genomes of different Wolbachia strains that infect insect hosts
revealed an unusually large number of genes encoding proteins with ankyrin
repeat domains that are currently under investigation.

in insect cells as GFP chimeras and their subcellular localization was analysed
by confocal microscopy. Most ankyrins present patchy localization and expression patterns. The variation in the subcellular localization of the Ank-proteins
analysed suggests different possible functions.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη γρήγορων και αξιόπιστων
μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση εν δυνάμει τοξικών στελεχών κυανοβακτηρίων σε δείγματα φυτοπλαγκτού. Δειγματοληψίες επιφανειακού νερού πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη της Καστοριάς σε μηνιαία βάση
κατά το διάστημα Ιούλιος 2005 – Ιούλιος 2006. Ενισχύθηκε τμήμα του γονιδίου
mcyA (mcyA-Cd) του οπερονίου σύνθεσης της μικροκυστίνης με τη μέθοδο της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε
είτε απομονωμένο DNA είτε ολικά κύτταρα με ή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία
(whole-cell PCR). Σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν ανιχνεύθηκε η περιοχή
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mcyA-Cd αποδεικνύοντας την παρουσία εν δυνάμει τοξικών κυανοβακτηρίων
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Πραγματοποιήθηκε RFLP ανάλυση του προϊόντος της PCR, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία εν δυνάμει τοξικών στελεχών
των γενών Microcystis και Anabaena. Τέλος, μετά από κλωνοποίηση του προϊόντος της PCR, απομονώθηκε και προσδιορίστηκε η πρωτοταγής αλληλουχία
τμήματος του γονιδίου mcyA, το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ανάλυσης, προέρχεται από στέλεχος του γένους Microcystis.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Λέξεις κλειδιά : Καστοριά, τοξικά κυανοβακτήρια, μικροκυστίνη

DETECTION AND GENETIC IDENTIFICATION OF
TOXIC CYANOBACTERIA IN THE LAKE OF KASTORIA
Sartsidis A., Drosopoulou E. & Scouras Z.G.
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University, 54124 Thessaloniki

The aim of this study is the development of quick and reliable molecular methods for detection and identification of potentially toxic strains of cyanobacteria
in phytoplankton samples. Surface water samplings were performed monthly
at the lake of Kastoria between July 2005 and July 2006. In order to detect potentially toxic strains of cyanobacteria, a part of the mcyA gene (mcyA-Cd) was
amplified from extracted DNA or whole cells by the polymerase chain reaction
(PCR). The mcyA-Cd domain was detected in all samples analyzed, indicating
the presence of potentially toxic cyanobacteria in Kastoria lake throughout the
year. RFLP analysis showed that the potential microcystin producing strains belong to Microcystis and Anabaena genera. After PCR cloning, part of the mcyA
gene of a Microcystis strain was isolated and sequenced.
Key words: Kastoria, toxic cyanobacteria, microcystin
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Σαρτσίδης Α. 1, Δροσοπούλου Ε. 1, Γρηγορίου Μ. 2, Μαρδίρης Θ. 2, Γιάγκου Μ.
1
, Μπούρτζης Κ. 3, Κυρπίδης Ν. 4 & Σκούρας Ζ.Γ. 1
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς
3
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1

Οι μικροοργανισμοί εμφανίστηκαν στη γη πριν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια
χρόνια. Ωστόσο, η ύπαρξη τους έγινε γνωστή μόλις τα τελευταία 300 χρόνια,
ενώ φαίνεται να γνωρίζουμε μόνο το 1% των μικροοργανισμών του πλανήτη
μας. Η μελέτη τους, πέραν του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει από εξελικτικής άποψης, αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, όπως η παραγωγή
ενέργειας, η διαχείρηση του περιβάλλοντος, η γεωργία και η υγεία.
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ανακοινώνουμε την έναρξη
της συνεργασίας μας για τον προσδιορισμό της μικροβιακής βιοποικιλότητας
στη λίμνη της Καστοριάς. Στη συνεργασία αυτή, πέραν των Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και του DOE, σημαντική υποστήριξη θα υπάρξει και από την τοπική
κοινωνία και ιδιαίτερα από την ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς. Ο υπερευτροφισμός
της λίμνης, το γεγονός ότι η πόλη της Καστοριάς απλώνεται σε τμήμα της όχθης
της και η ύπαρξη γεωργικών εκτάσεων περιμετρικά της, την καθιστούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον οικοσύστημα για τη μελέτη της ποικιλότητας των μικροοργανισμών.
Για την καταγραφή και μελέτη της δυναμικής της μικροβιακής ποικιλότητας της
λίμνης σε χρονικό και χωρικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν εποχιακές δειγματοληψίες τόσο από τη στήλη του νερού όσο και από το ίζημα της λίμνης σε
επιλεγμένους δειγματοληπτικούς σταθμούς. Για την ταυτοποίηση των μικροβιακών στελεχών καθώς και τη σύγκριση της μικροβιακής ποικιλότητας θα
εφαρμοστούν διάφορες μοριακές τεχνικές όπως δημιουργία 16S βιβλιοθηκών,
DGGE, αλληλούχιση, βιοπληροφορική ανάλυση κ.α. Θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης της μικροβιακής ποικιλότητας και της δυναμικής που ενδεχομένως να
παρουσιάζει με φυσικούς και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

In the lake of Kastoria, which is characterized as hypereutrophic, the intense
phenomenon of “waterbloom” is observed during the summer months (May
– September). Previous studies have demonstrated the presence of bacterial
strains of Microcystis and Anabaena, which potentially produce microcystin,
a very harmful hepatotoxin known to cause liver tumor or death. Microcystin
is non-ribosomally synthesized by the products of the microcystin-synthesis
operon (genes mcyABCDEFGHIJ).

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λέξεις κλειδιά : Καστοριά, μικροβιακή ποικιλότητα
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MICROBIAL DIVERSITY IN THE LAKE OF KASTORIA
Sartsidis A. 1, Drosopoulou E. 1, Grigoriou M. 2, Mardiris T. 2,
Yiangou M. 1, Bourtzis K. 3, Kyrpides N. 4 & ScourasZ.G. 1
Department of Genetics, Development and Molecular Biology,
School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University, Thessaloniki
2
Environmental Education Center (EEC) of Kastoria
3
Department of Environmental and Natural Resources Management, School of Natural
Resources and Enterprises Management, University of Ioannina, Agrinio 4DOE, JGI, USA

Bacterial Species isolated from untreated OLIVE mill
wastewaters reduce toxic load and produce
high added value antioxidants
Skandalis, N.1,2, Spanou, Z1. Mavrakis, T.3 , Saloustrou, K.1,
Xenos, C.1, Theophilou, S.2, Piceno, Y.4, Kouvarakis, A.3,
Andersen, G.4 , Stefanou, E. 3, Panopoulos, N. J. 1,2

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1

Microorganisms appeared on earth about 3.8 billion years ago. Nevertheless,
their presence was ignored until 300 years ago and yet only 1% of them have
been characterized. The remarkable diversity of microorganisms renders them
a valuable tool for studying and understanding the evolution process as well
as for the development of biotechnological applications in energy production,
environmental manipulation, agriculture and health.

Samplings will be performed seasonally in both surface water and sediment at
selected stations. For the identification of the microbial strains and the comparison of microbial diversity, modern molecular approaches will be applied
(16S clone libraries, DGGE, sequencing, bioinformatics, etc). The correlation
of microbial diversity and physical or anthropogenic parameters affecting the
lake ecosystem will be examined.
Key words: Kastoria, microbial diversity
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Olive mill wastewater (OMW), a byproduct of olive oil extraction, constitutes a
significant agroindustrial byproduct and an important environmental pollutant due to its high organic load, low pH and presence of biotoxic substances
(polyphenols) that are difficult to degrade. A specific group of the OMW phenolic profile called secoiridoids has antimicrobial activity and act as antioxidants, thus having a health-beneficial role. This group includes tyrosol as well
as hydroxytyrosol. A group of bacterial strains that grew with ease on untreated
OMW were isolated based on their ability to bioremediate and thus decrease
total organic carbon (Folin-Ciocalteau method) and phenolic concentration
(e.g. vanillic, π-coumaric feroulic and syringic acids) in diluted OMW (GC spectrophotometer). Furthermore, they were found to produce significant amounts
of hydroxytyrosol and tyrosol (Reverse-phase HPLC). The selected strains were
characterised based on their 16S rRNA gene sequence and the microbial flora
of OMW was investigated by means of 16s rDNA array probing. Phylochip analysis showed that OMW is a substrate for a number of bacterial phyla, with abundance of Cyanobacteria, and γ-Proteobacteria of the Enterobacteriaceae. The
microbial load varies depending on its treatment/area of olive tree cultivation.
Two bacterial species, an uncultured isolate of Enterobacteria and a Gram+
species were able to decrease the total organic load, in some cases as much
as 69% in 24-48 hours and significantly decreased phenolic concentration. In
addition, a 7h incubation in diluted OMW yielded an almost 100% increase in
its tyrosol/hydroxytyrosol content. Based on remediation treatments and the
phylogenetic status of these bacteria we discuss alternative tools for sustainable OMW management

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

In the context of the Hellenic Initiative MikroBioKosmos we announce our collaboration in a project aiming to determine the microbial diversity in the lake
of Kastoria. This collaboration will be supported, not only by University foundations and DOE, but also by the local community and especially the Environmental Education Center (EEC) of Kastoria. The lake of Kastoria has been characterized hypereutrophic. It is an important ecosystem which is endangered
by several anthropogenic activities, such as the presence of Kastoria city on the
coast and excessive use of fertilizers in the surrounding area.

Department of Biology, University of Crete, Heraklion, Greece;
Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Heraklion, Greece; 3Department
of Chemistry, University of Crete, Heraklion, Greece, The Lawrence Berkeley National
Laboratory, CA, USA, panopoul@imbb.forth.gr
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Βακτηριακοι ενδοβιωτες στο θαλασσιο πολυχαιτο Hermodice
carunculata Pallas 1766
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Μαγουλάς Α.2 και Πανταζίδου Α.1
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ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1

Οι θαλάσσιοι πολύχαιτοι ενώ αντιπροσωπεύονται από μεγάλο αριθμό ειδών,
δεν είναι επαρκώς μελετημένοι ως προς τα ενδοβιωτικά τους βακτήρια.

Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη επισκόπηση της βακτηριακής ποικιλότητας
σε σειρά ιστών (βράγχια, καρούνκουλο, φάρυγγα) διαφορετικών ατόμων του
Hermodice carunculata από τις ακτές της βόρειας Κρήτης, με PCR ενίσχυση του
γονίδιου 16S rRNA.
Οι αλληλουχίες που απομονώθηκαν ομαδοποιήθηκαν κυρίως με τις βακτηριακές
ομάδες: γ- και α-Proteobacteria με μεγάλη ομοιότητα, 98-99%, ενώ με τις ομάδες εProteobacteria και Bacteroidetes με μικρότερη ομοιότητα, 94-95%. Τέλος υπήρξαν
και αλληλουχίες όπου η κοντινότερη συγγενική αλληλουχία στη βάση δεδομένων
NCBI είχε 82-87% και ανήκαν στις ομάδες δ- Proteobacteria και Spirochaetes
Προβλέπεται να αναλυθούν, όσον αφορά στη μικροβιακή ποικιλότητα, εκτός
των προαναφερθέντων και είδη ιστών όπως έντερο και δευτερογενή μεταβο-
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Bacterial symbiosis in marine polychaete Hermodice
carunculata Pallas 1766
Skaraki K.1,2, Kotoulas G.2, Nicolaidou A.3,
Magoulas A.2 and Pantazidou A.1
1
Department of Ecology and Taxonomy, School of Biology,
National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, 157 84, Athens
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Institute of Marine Biology and Genetics, Hellenic Centre
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3
Department of Zoology and Marine Biology, School of Biology,
National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, 157 84, Athens

e-mail: skaraki@her.hcmr.gr

Marine Polychaetes have very high species diversity with practically very few
studies on symbiotic bacteria.
This study was focused on the voracious polychaete Hermodice carunculata Pallas 1766 (Annelida, Amphinomidae). The fireworm Hermodice carunculata feed
on soft and hard corals, anemones, and small crustaceans on alternative foods
in captivity. They reach up to 35.6cm in length and they took their name from
their bristles that are filled with venom. They dwell in quite diverse habitats, in
coral reefs and beneath stones in rocky areas or even in seagrass areas and on
some muddy bottoms. They are distributed from tropical waters to the Mediterranean and they can often be found in coastal ecosystems.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας του
αδηφάγου και πτωματοφάγου πολύχαιτου Hermodice carunculata Pallas 1766
(Δακτυλιοσκώληκες, Amphinomidae). Το Hermodice carunculata τρέφεται με
μαλακά και σκληρά κοράλλια, ανεμώνες και μικρά καρκινοειδή, ενώ κατά την
αιχμαλωσία και με εναλλακτικά είδη τροφής,. Μπορεί να φθάσει μέχρι τα 35.6
εκατ. μήκος και πήρε την κοινή του ονομασία, fireworm, από τις σκληρές τρίχες του που εκκρίνουν δηλητήριο Απαντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα. όπως σε
κοραλλιογενείς υφάλους, κάτω από κροκάλες ή λιβάδια φανερόγαμων, ακόμα
και σε, λασπώδη ιζήματα. Έχει εξάπλωση από τις τροπικές περιοχές έως τη Μεσόγειο και είναι σύνηθες σε παράκτια οικοσυστήματα.

λικά όργανα, σε ξενιστές από διαφορετικές δειγματοληπτικές περιοχές, τόσο
για τη συσχέτιση της βακτηριακής ποικιλότητας με συγκεκριμένα ενδιαιτήματα
και γεωγραφικές περιοχές, όσο και για την ανίχνευση ενδεχόμενων πραγματικών συμβιωτικών βακτηρίων. Οι συγκρίσεις των προτύπων της μικροβιακής
ποικιλότητας μεταξύ των δειγμάτων θα αναλυθούν με T-RFLPs και θα επιβεβαιωθούν, με παρατήρηση των ιστών σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, διέλευσης και
ανάλυση FISH, η οποία αναμένεται να δώσει έμφαση στις πιο διακριτές εκφάνσεις της βακτηριακής ποικιλότητας του Hermodice carunculata.

This study started from rocky coasts in Crete. In a first screen, bacterial DNA
could be amplified by PCR for the gene 16S rRNA, of most tissues (gills, pharynx,
caruncule) of the Hermodice carunculata individuals, investigated.
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The sequences isolated were grouped mainly with the bacterial groups: γ- and
α-Proteobacteria with very high similarity, 98-99%, while groups like ε-Proteobacteria and Bacteroidetes had smaller resemblance, 94-95%. Finally were
found sequences which the closer relatives in the NCBI database had 82-87%
similarity and affiliated with groups δ Proteobacteria and Spirochaetes

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

In the future is planed the analysis of the microbial diversity of more tissues
(intestine, secondary metabolic organs), as well as to compare the diversity of
individuals from different habitats. The comparisons between the patterns of
microbial diversity among samples will be analyzed by T-RFLPs and the results
will be emphasized under transmission electron microscopy and FISH.

Ανάπτυξη βιομάζας μικροοργανισμών ειδικά για την παραγωγή ενέργειας: Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί όπως φύκη (�������
algae��) ή
�������������������������
φωτοσυνθετικά βακτήρια (κυανοβα���������
κτήρια), για να αναπαραχθούν, δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Πολλοί από τους μικροοργανισμούς αυτούς περιέχουν υψηλό ποσοστό λιπιδίων,
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για υγρά καύσιμα όπως το βιοντήζελ.
Στην ομιλία θα δωθούν παραδείγματα για τους παραπάνω τρόπους με τους
οποίους οι μικροοργανισμοί μπορούν να παίξουν κύριο ρόλο στη παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας.

Keywords: symbiotic bacteria, polychaetes, 16S rRNA clone libraries

Microorganisms in the production of Energy
Οι μικροοργανισμοι στην παραγωγη ενεργειας

Zacharias Skouras
Ζαχαρίας Σκούρας

Τομέας Γενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια σε μεγάλες
ποσότητες χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρίς να διακόπτουν
τον εφοδιασμό τροφίμων. Εάν αναλογιστούμε την εξάπλωση, ανθεκτικότητα
και αποδοτικότητα τους εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν ιδανική πηγή παραγωγής ενέργειας.
Η παραγωγή ενέργειας μπορεί να επιτελεστεί με δύο-συμπληρωματικούς –τρόπους:
Χρησιμοποίηση της βιομάζας: Κοινότητες αναερόβιων μικροοργανισμών μετατρέπουν το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας σε κοινωνικά χρήσιμες μορφές
βιοενέργειας: μεθάνιο (φυσικό αέριο), υδρογόνο, ηλεκτρισμό. Η βιομάζα μπορεί να προέρχεται από γεωργικά, ζωικά, βιομηχανικά ή και ανθρώπινα απόβλη-

Department of Genetics, Faculty of Biology, Aristotelian University of Thessaloniki

Microorganisms have unique capabilities, like consuming and producing energy in any form, growing with or without oxygen, adaptation under diverse
environmental conditions, etc (i.e., they know how to solve many of the big
problems our society faces). They provide energy to plants through nitrogen
fixation and oxygen to all leaving creatures for billion years.
Microorganisms can produce renewable energy in large quantities without any
damage to the environment and without interrupting the food chain. Considering their world-wide presence, resistance to harmful agents and productivity
efficiency they may be the ideal source for the production of energy.
This production of energy may be achieved in two-complementary ways |: Biomass Utilization : Anaerobic microbe communities convert the biomass/biological energy sources into socially useful forms of bio-energy, like natural gas
(methane), hydrogen and electricity. The sources of biomass are extremely variable and may derive from agricultural, industrial, municipal, human or animal
wastes, in which case, the production of energy from these wastes is accompanied by the “biological cleaning” of the environment.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Οι μικροοργανισμοί διαθέτουν μοναδικές ικανότητες, όπως λήψη και απόδοση
ενέργειας-σχεδόν σε οποιαδήποτέ της μορφή, δυνατότητα ανάπτυξης με ή χωρίς οξυγόνο, προσαρμοστικότητα σε κάθε είδους περιβαλλοντικές συνθήκες
(«γνωρίζουν ήδη πως να λύσουν» πολλά από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα). Προσφέροντας άζωτο στα φυτά και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα διατηρούν κάθε είδους ζωής πάνω στη Γη δισεκατομμύρια χρόνια
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τα. Στην περίπτωση αυτή η δέσμευση της ενέργειας αποτελεί παράλληλα και
τρόπο καθαρισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Biomass accumulation especially for the production of energy : Photosynthesizing microorgnasims like algae or cyanobacteria, receive sun light energy and
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convert it into biological energy for their own reproduction. Many of these contain high levels of lipids int their cytoplasm and membranes which can be used
as raw material for the production of biodiesel.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

The talk is designed as such, that will provide examples for all the above and
several other ways of using microorganisms as tools for the production of renewable energy aiming to a sustainable environment.

Εργαστhριο Μοριακhς Γενετικhς Μικροοργανισμvν Ινστιτοyτο
Βιολογiας ΕΚΕΦΕ «Δημoκριτος»
Β. Σοφιανοπούλου
vicky@bio.demokritos.gr

1. Μελέτες διαμεμβρανικών μεταφορέων αμινοξέων-νευροδιαβιβαστών
στο πρότυπο σύστημα του Aspergillus���������
nidulans
��������
Τα τελευταία 13 χρόνια αναπτύχθηκαν στο εργαστήριό μας γενετικά και μοριακά εργαλεία τα οποία ανέδειξαν τον μη παθογόνο ασκομύκητα Aspergillus�
nidulans σε πρότυπο σύστημα μελέτης μηχανισμών πρόσληψης, μεταβολισμού
και ανακύκλωσης (τοπογένεσης) αμινοξέων.

α) Μελέτη μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασης μεταφορέων αμινοξέων (προλίνης, γλουταμικού) σε μεταγραφικό επίπεδο κατά την ανάπτυξη του μύκητα και σε απόκριση σε φυσιολογικά σήματα (περίσσεια ή/και έλλειψη πηγών
αζώτου, παρουσία ή/και έλλειψη αμινοξέων, τοξικών παραγόγτων αμινοξέων,
στρες κλπ), καθώς και σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο σε απόκριση στην παρουσία ιόντων αμμωνίου και άλλων αμινοξέων.
β) Διερεύνηση σχέσεων δομής-λειτουργίας-εξειδίκευσης μεταφορέων αμινοξέων μέσω μοριακών και γενετικών προσεγγίσεων.
γ) Μελέτη μηχανισμών ενδοκύτωσης και υποκυτταρικής ανακύκλωσης μεταφορέων αμινοξέων.
δ) Χρήση του A�����������
. ���������
nidulans� ως απλό σύστημα έκφρασης και λειτουργικού χαρακτηρισμού γονιδίων που κωδικοποιούν πιθανούς μεταφορείς πουρινών από
φυτά και ασκορβικού οξέος (βιταμίνης C��
���) από
�����������������
τον άνθρωπο.
ε) Θεωρητική μοντελοποίηση πρωτεϊνών μεταφορέων γλουταμικού.
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2. Μελέτη των μοριακών μηχανισμών αναδιαμόρφωσης του κυτταρικού
τοιχώματος του Aspergillus���������
nidulans
��������
Κατευθύνσεις:
α) Απομόνωση παραγόντων αναδιοργάνωσης του κυτταρικού τοιχώματος του
μύκητα.
β) Διερεύνηση της πιθανής συμμετοχής παραγόντων του κυτταρικού τοιχώματος σε σαπροφυτικές και φυτοπαθογόνες σχέσεις.
Χρήση: πιθανός εντοπισμός νέων αντι-μυκητικών φαρμάκων.
3. Μελέτες αντιμεταφορέων ��
Na+/�
H+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus
elongatus�
Κατευθύνσεις:
Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός αντιμεταφορέων ��
Na+/�
H+ του κυανοβακτηρίου Synechococcus elongatus�
Κατανόηση των μηχανισμών απόκρισης οργανισμών του γλυκού νερού σε
στρες αλατότητας και pH����������������������������������������������
������������������������������������������������
με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε
φυτά οικονομικής σημασίας.
Αναφορές:
1. Z��. Erpapazoglou, P. Kafasla and V. Sophianopoulou, 2006. The product of the SHR3
orthologue of Aspergillus nidulans has restricted range of amino acid transporter targets.
Fungal Genet. Biol. 43(4): 222-33
2. P. Kafasla, D. Bouzarelou, S. Frillingos and V. Sophianopoulou, 2007. The proline permease
of Aspergillus nidulans: functional replacement of the native cysteine residues and properties
of a cysteine-less transporter. Fungal Genet. Biol. 44(7): 615-626.
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Κατευθύνσεις:

Χρήση: πιθανός εντοπισμός νέων φαρμακολογικών στόχων και φαρμάκων
υψηλής στόχευσης.

3. D. Bouzarelou, M. Billini, K. Roumelioti and V. Sophianopoulou. 2008 EglD, a putative
endonuclease, with an expansin-like domain is localized in the conidial cell wall of Aspergillus
nidulans.
4. M. Billini, K. Stamatakis and V. Sophianopoulou, 2008. Two members of a network of putative
Na+/H+ antiporters are involved in salt and pH tolerance of the freshwater cyanobacterium
Synechococcus elonggatus. J. Bacteriol. 190(19): 6318-29.
5. A. Apostolaki, Z. Erpapazoglou, L. Harispe, M. Billini, P Kafasla, D. Kizis, M. Peñalva, C.
Scazzocchio and V. Sophianopoulou. 2008. AgtA, the dicarboxylic amino acid transporter
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of Aspergillus nidulans, is concertedly down-regulated by exquisite sensitivity to nitrogen
metabolite repression and ammonium-elicited endocytosis. Eukaryotic Cell (under minor
revision).

Προκαλουν μεταβολες στη μικροβιακη κοινοτητα του εδαφους
τα γεωργικα φαρμακα βοτανικης προελευσης;
Iωάννα Σπύρου,1 Νικολέττα Γ. Ντάλλη1, Δημήτριος Γ. Καρπούζας,2
Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,
Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Θεσσαλονίκη 54124
2
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας,
Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Λάρισα 41221
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1

Λέξεις Κλειδιά: γεωργικά φάρμακα βοτανικής προέλευσης, PLFAs, μικροβιακή
κοινότητα εδάφους

Do botanical pesticides alter the structure of the soil
microbial community
Ioanna Spyrou,1 Nikoletta G. Ntalli,1
Dimitrios G. Karpouzas,2 Urania Menkissoglu-Spiroudi1+
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture,
Laboratory of Pesticide Science, Thessaloniki 54124, Greece
2
University of Thessaly, Department of Biochemistry – Biotechnology,
Ploutonos 26 & Aiolou Str., Larisa 41221, Greece
1

The effects of synthetic pesticides on the soil microbial community have been
thoroughly investigated in the past. However, most studies were conducted
at microcosms providing an unrealistic exposure scheme for soil microbial
communities. On the other hand, little are known regarding effects of botanical pesticides like quillajia and azadirachtin on the soil microbial community.
Therefore, a laboratory and a field study were conducted to investigate the
effects of synthetic (metham sodium (MS), sodium tetrathiocarbonate (SoTe)
and fosthiazate) and botanical pesticides (azadirachtin, quillajia and Melia azedarach dried-milled fruits) on the soil microbial community using phospholipids fatty acid (PLFA) analysis. Principal component analysis (PCA) of the results of the laboratory study indicated that among treatments with botanical
pesticides, only the application of milled-dried fruits of Melia azedarach tree
resulted in significant changes in the soil microbial community. This was attributed to the proportional increase in the concentration of fatty acids 18:1ω9cis/
trans and 18:2ω6 which are indicators of fast-growing gram negative bacteria
and fungi, respectively. This response was due to the release in the soil of large
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Σημαντικός αριθμός μελετών ως σήμερα έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση
των επιδράσεων συνθετικών γεωργικών φαρμάκων στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των παραπάνω μελετών έχει
πραγματοποιηθεί σε επίπεδο μικροκόσμων που είναι γνωστό ότι απέχουν
σημαντικά από τα ρεαλιστικά επίπεδα έκθεσης της μικροβιακής κοινότητας
σε επίπεδο πεδίου. Ελάχιστα είναι ως σήμερα γνωστά για την επίδραση των
γεωργικών φαρμάκων βιολογικής προέλευσης στη μικροβιακή κοινότητα του
εδάφους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα εργαστηρίου και
αγρού με σκοπό την αξιολόγηση των επιδράσεων συνθετικών μη καπνιστικών
(fosthiazate), καπνιστικών (metham sodium MS, sodium tetrathiocarbonate
SoTe) και φυσικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως γεωργικά φάρμακα
(azadirachtin, quillajia, ξηροί αλεσμένοι καρποί του φυτού Melia azedarach)
στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους με ανάλυση των PLFAs (Phospholipid
Fatty Acid). Ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειράματος εργαστηρίου με τη
μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analyis, PCA), έδειξε ότι
μεταξύ των επεμβάσεων με φυσικά προϊόντα, μόνο η εφαρμογή καρπών Melia
οδήγησε σε σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους. Οι
μεταβολές αυτές εμφανίστηκαν ως σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση των
λιπαρών οξέων 18:1ω9cis/trans και 18:2ω6 που αποτελούν δείκτες r-strategists
αρνητικών κατά gram βακτηρίων (Pseudomonads) και μυκήτων, αντίστοιχα. Οι
μεταβολές αυτές πιθανότατα προήλθαν ως αποτέλεσμα της ελευθέρωσης από
τους ξηραμένους-αλεσμένους καρπούς του φυτού Melia περίσσειας οργανικής
ουσίας και θρεπτικών διαθέσιμων στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους.
Σε αντίθεση, το καπνιστικό MS προκάλεσε σημαντική αναστολή των αρνητι-

κών κατά gram βακτηρίων και των μυκήτων, ενώ τα fosthiazate, quillajia και
azadirachtin δεν προκάλεσαν σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή κοινότητα. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στο πείραμα αγρού όπου τα
καπνιστικά MS και SoTe προκάλεσαν σημαντικές μεταβολές στη σύσταση της
μικροβιακής κοινότητας με το πρώτο να έχει μεγαλύτερη επίδραση. Συμπερασματικά, τα γεωργικά φάρμακα βοτανικής προέλευσης δεν φαίνεται να προκαλούν μεταβολές στη σύσταση της μικροβιακή κοινότητας του εδάφους σε επίπεδο εργαστηρίου και αγρού όταν εφαρμοστούν στις προτεινόμενες δόσεις.
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amounts of organic substrates and nutrients by the milled-dried fruits of Melia.
On the other hand, MS significantly inhibited soil fungi and fast-growing gram
negative bacteria, while the organophosphate fosthiazate and the botanicals
quillajia and azadirachtin did not impose significant changes on the microbial
community. Similar results were obtained from the field study where application of the fumigants MS and SoTe significantly altered the structure of the soil
microbial community with the former having a more prominent effect. Overall,
botanical pesticides, when applied at the recommended dose, did not show
any effects on the structure of the soil microbial community in contrast with
fumigants which showed significant effects at the recommended dose in the
field.

Λέξεις κλειδιά : Ριβονουκλεάση Ρ, ριβοένζυμο, Zymomonas mobilis

Key-words: botanical pesticides, PLFAs, soil microbial community

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ Ρ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΘΑΝΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ
ZYMOMONAS MOBILIS
Βασιλική Σταματοπούλου1, Χρυσαυγή Τουμπέκη1, Μαριάνθη Τσιτλαΐδου1,
Αναστάσιος Βουρεκάς1, Μαρία Μπίκου1, Αμαλία Αφένδρα2, Κωνσταντίνος
Δραΐνας3 και Διονύσιος Δραΐνας1

Η ριβονουκλεάση Ρ (RNase P) είναι ένα πανταχού παρόν ένζυμο, το οποίο είναι
υπεύθυνο για την ενδονουκλεολυτική θραύση των πρόδρομων μεταγράφων
tRNA προκειμένου να παραχθούν τα 5’ ώριμα άκρα τους. Οι περισσότερες μορφές του ένζύμου είναι ριβονουκλεοπρωτεΐνες. Δραστικότητα RNase P έχει απομονωθεί από βακτήρια, αρχαία, ευκαρυωτικά, καθώς και από υποκυτταρικά οργανίδια. Η RNA υπομονάδα των βακτηρίων καθώς και η αντίστοιχη υπομονάδα
από ορισμένα αρχαία και ευκαρυοτικά παρουσιάζουν ενζυμική δραστικότητα
in vitro, απουσία πρωτεΐνης σε υψηλές ιοντικές συνθήκες.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον καθαρισμό και χαρακτηρισμό της
ριβονουκλεάσης Ρ από το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis.
Το ένζυμο καθαρίστηκε με ανιοντοανταλλακτική χρωματογραφία. Το βέλτιστο
pH και η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 8 και 37οC αντίστοιχα. Το ολοένζυμο έχει
βέλτιστη καταλυτική δραστικότητα παρουσία 100 mM NH4Cl και 25 mM MgCl2.

SUBUNIT COMPOSITION AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF
RIBONUCLEASE P (RNase P) FROM THE ETHANOLOGENIC BACTERIUM
ZYMOMONAS MOBILIS.
Vassiliki Stamatopoulou1, Chrisavgi Toumpeki1,
Marianthi Tsitlaidou1, Anastassios Vourekas1, Maria Bikou1,
Amalia Afendra2, Constantinos Drainas3 & Denis Drainas1
Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, Greece
Department of Biological Applications and Technologies, University of Ioannina, Greece
Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece

Ribonuclease P (RNase P) is a ubiquitous enzyme that endonucleolytically cleaves
all precursor tRNA transcripts to produce the mature 5΄ ends. Most forms of RNase
P enzymes are ribonucleoproteins. RNase P activity has been identified in bacteria,
archaea, and eucarya and in subcellular organels. In vitro, the RNA subunit of the
bacteria as well as the relevant subunit of some archaea and eykaryotes is catalytically active in the absence of protein at high ionic conditions.
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Επίσης χαρακτηρίσαμε την RNA και πρωτεϊνική υπομονάδα του ενζύμου. Το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί την RNA υπομονάδα κλωνοποιήθηκε σε κατάλληλο
φορέα, εκφράστηκε σε κύτταρα Escherichia Coli και διερευνήθηκαν οι βέλτιστες
συνθήκες pH και θερμοκρασίας καθώς και οι απαιτήσεις σε ιόντα της αναμενόμενης καταλυτικής δραστικότητας της RNA υπομονάδας. Επιπλέον η πρωτεϊνική υπομονάδα κλωνοποιήθηκε και υπερεκφράστηκε σε ένα ετερόλογο σύστημα. Με σκοπό να εξετάσουμε τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του
ενζύμου πραγματοποιήσαμε πειράματα ανασύστασης χρησιμοποιώντας την
RNA και πρωτεϊνική υπομονάδα από το Z. Mobilis καθώς και από το E. Coli.

Here we report, the purification and characterisation of RNase P from the ethanologenic bacterium Zymomonas mobilis. The enzyme was purified using anion exchange chromatography. pH and temperature optima were determined as 8 and
37oC respectively. The holoenzyme shows optimal activity in the presence of 100
mM NH4Cl and 25 mM MgCl2. Inhibition of Z. mobilis RNase P by proteinase K and
micrococcal nuclease strongly indicates that the activity requires both protein and
RNA components. We also characterized both the RNA and the protein subunit of
the holoenzyme. The gene which encodes the RNA subunit of the bacterial RNase
P was cloned in the appropriate vector and expressed in Escherichia coli cells. The
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expected catalytic activity of the RNA subunit was explored by screening of temperature, pH, and ionic requirements. Furthermore the protein subunit of the enzyme
was cloned and overexpressed in a heterologous system. In order to study the structural and functional attributes of the enzyme, reconstitution experiments have taken place using the RNA and protein subunit from Z. mobilis as well as from E. coli.

συμπύκνωση με θειικό αμμώνιο, μελετήθηκε το θερμοκρασιακό άριστο, η θερμοσταθερότητα καθώς και το άριστο pH δράσης για τις αντίστοιχες λιπολυτικές
ενεργότητες. Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίστηκε ένας αριθμός βακτηριακών στελεχών με ικανότητα παραγωγής εξαιρετικά θερμοσταθερών λιπασών
οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν βιοτεχνολογικής αξιοποίησης.

Key words : Ribonuclease P, ribozyme, Zymomonas mobilis

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υποστηρίζεται μέσω της χορήγησης υποτροφίας εσωτερικού στη Π.Μ.Σ. από το Ι.Κ.Υ για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΑ ΛΙΠΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΦΙΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Παναγιώτα Μ. Σταθοπούλου, Γιώργος Ε. Ανασοντζής,
Αμαλία Δ. Καραγκούνη και Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου
Ομάδα Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθήνας,
Πανεπιστημιούπολη, 157 81 Ζωγράφου. e-mail: xatzidim@biol.uoa.gr

Οι λιπάσες καταλύουν τόσο την υδρόλυση (παρουσία νερού) όσο και τη σύνθεση (απουσία νερού) των εστέρων μεταξύ γλυκερόλης και μακράς αλυσίδας
λιπαρών οξέων και θεωρούνται πολύμορφα εργαλεία για τη βιοτεχνολογία. Η
ικανότητα των απομονωθέντων βακτηριακών στελεχών να παράγουν λιπάση
ελέγχθηκε τόσο σε στερεές όσο και σε υγρές καλλιέργειες (με μοναδική πηγή
άνθρακα το ελαιόλαδο). Στις στερεές καλλιέργειες η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη χρωστικής η οποία αντιδρά με τα παραγόμενα λιπαρά
οξέα (ροδαμίνη) ενώ στις υγρές μετρήθηκε η ενζυμική ενεργότητα στο εξωκυτταρικό υγρό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Από τη σάρωση αυτή προέκυψε
ένας αριθμός βακτηριακών στελεχών με αυξημένη ικανότητα έκκρισης λιπάσης τα οποία και επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη.
Τα επιλεγμένα στελέχη καλλιεργήθηκαν σε υγρές καλλιέργειες με ελαιόλαδο
ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας. Στο εξωκυτταρικό υγρό, μετά από
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THERMOSTABLE LIPOLYTIC ENZYMES PRODUCED BY THERMOPHILIC
BACTERIA ISOLATED FROM Α VOLCANIC ENVIRONMENT
Panayota M. Stathopoulou, Giorgos E. Anasontzis, Amalia D. Karagouni
and Dimitris G. Hatzinikolaou
Microbiology Group, Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens,
Zografou Campus, 157 81 Attica, Greece, e-mail: xatzidim@biol.uoa.gr

The availability of thermostable enzymes for use in various industrial processes (detergents, drugs, toxic wastes removal, food and paper industry etc.)
has emerged a number of new biotechnological applications. Advances in this
area have been accomplished through the isolation of thermophilic microorganisms from different ecological zones and subsequent evaluation of their
enzymic profile. The aim of the present study was the detection of thermostable hydrolytic enzymes (mainly lipases) from bacteria (Bacillus, Geobacillus) that
have been isolated from volcanic habitats in Santorini.
Lipases catalyze the hydrolysis (in the presence of water) as well as the synthesis (in the absence of water) of the esters between glycerol and long chain
fatty acids and are considered as versatile tools in biotechnology. The ability
of isolated bacteria to produce lipases was determined on both solid and liquid cultures with olive oil as sole carbon source. In solid cultures, the detection
was effected through the aid of a specific fluorescent dye (rhodamine) able to
react with fatty acids, whereas in liquid cultures by the measurement of lipolytic activity in the extracellular liquid at different time periods. This screening
resulted in the identification of a number of bacteria with the ability to produce
elevated lipase levels which were selected for further investigation.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η διαθεσιμότητα θερμοσταθερών ενζύμων για χρήση σε ποικίλες βιομηχανικές διεργασίες (απορρυπαντικά, φάρμακα, απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων,
τρόφιμα, επεξεργασία χάρτου κ.α.) ανέδειξε ένα μεγάλο αριθμό νέων δυνατοτήτων. Η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται με την απομόνωση θερμόφιλων μικροοργανισμών από διαφορετικές οικολογικές ζώνες της γης με στόχο τη μελέτη
του ενζυμικού τους προφίλ. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός
θερμοσταθερών υδρολυτικών ενζύμων (κυρίως λιπάσες) από βακτηριακά στελέχη (Bacillus, Geobacillus) τα οποία απομονώθηκαν από διαφορετικές οικοθέσεις του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης.

Λέξεις κλειδιά: Λιπάσες, θερμόφιλα βακτήρια, θερμοσταθερότητα
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The selected isolates were grown in liquid cultures using olive oil as sole carbon
and energy source. Culture supernatants were concentrated and optimum pH
and temperature as well as pH and temperature stabilities of the corresponding
lipolytic activities were determined. This process yielded a number of strains
capable to produce extremely thermostable lipases that could be applied to a
number of biotechnological applications.
This study is being supported by a personal scholarship to P.M.S. by the State
Scholarships Foundation.
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Keywords: Lipases, thermophilic bacteria, thermostability

Συγκριση νιτροποιητων, απονιτροποιητων και συνολικων
μικροβιακων κοινοτητων σε δυο τεχνητους υγροβιοτοπους και
δυο συστηματα προσκολλημενης βιομαζας
Στέλιος Τερζάκηςα,β,γ*, Νικολέτα Παπαγεωργίουα, Μιχάλης Φουντουλάκηςα,
Νικόλας Καλογεράκηςβ, Θρασύβουλος Μανιόςα και Αντώνης Χατζηνώταςγ

Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η σύγκριση της μικροβιακής ποικιλότητας σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά των συμβατικών συστημάτων ενεργού ιλύος.
Οι πιλοτικές μονάδες που εξετάστηκαν περιλάμβαναν δυο τεχνητούς υγροβιότοπους, συγκεκριμένα ένα υγροβιότοπο ελεύθερης επιφάνειας ύδατος και
έναν υποεπιφανειακής ροής. Εξετάστηκε επιπλέον ένα σύστημα με τεχνολογία
προσκολλημένης βιομάζας και ανακυκλοφορία ιλύος, και ένα σύστημα με βιομάζα σε εμβαπτιζόμενους βιοδίσκους. Όλες οι μονάδες δέχονταν παράλληλα τα ίδια αστικά απόβλητα, υπό τις ίδιες συνθήκες. Δείγματα λήφθηκαν από
ιζήματα, από τις απορροές, ενώ συμπεριλήφθηκαν πιθανόν ενεργά μεταβολικά
μικρο-περιβάλλοντα όπως η προσκολλημένη βιομάζα (ιλύς και βιο-υμένια) και
η ριζόσφαιρα. Ένας δευτερεύον στόχος που τέθηκε ήταν η συσχέτιση των μικροβιακών κοινωνιών στα διάφορα συστήματα, με ένα εύρος φορτίσεων και
ταχύτητες απομάκρυνσης ρύπων.
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Λέξεις κλειδιά: νιτροποιητές, απονιτροποιητές, επεξεργασία υγρών αποβλήτων
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Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα
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*
επικοινωνία: sterzakis@steg.teiher.gr
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Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης πολυμορφισμού μήκους (T-RFLP) με
χρήση περιοριστικών ενδονουκλεασών, για τη λήψη αποτυπωμάτων με βάση
rRNA συγκεκριμένων ομάδων (γενικά βακτηρίων, βακτηρίων που οξειδώνουν
την αμμωνία δηλ των νιτρωδοποιητών (ΑΟΒ) και ευκαρυωτικών οργανισμών)
ή αποτυπωμάτων δεικτών για λειτουργικά γονίδια που σχετίζονται με την νιτροποίηση (αμμωνιακή μονοοξυγενάση), και την απονιτροποίηση (αναγωγάση
του νιτρώδους οξέος). Επιπλέον με τη βοήθεια qPCR προσδιορίστηκε η σχετική
αφθονία των AOB και των απονιτροποιητών. Αυτές οι δύο ομάδες είναι πρωτεύουσας σημασίας στην επεξεργασία των αποβλήτων και στον κύκλο του Ν. Τα
συστήματα προσκολλημένης βιομάζας χαρακτηρίζονταν από μια μεγαλύτερη
ποικιλομορφία και αφθονία νιτρωδοποιητών και απονιτροποιητών από τους
τεχνητούς υγροβιότοπους και έτσι έδειξαν ένα υψηλό δυναμικό απομάκρυνσης
αζώτου, επιπρόσθετα η συνολική βακτηριακή κοινότητα τους αποδείχτηκε πιο
σταθερή στις αλλαγές των λειτουργικών παραμέτρων επεξεργασίας. Η ανάλυση σε ομάδες (cluster analysis) των αποτυπωμάτων από την T-RFLP, έδειξε μια
μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ των πληθυσμών των ΑΟΒ από συστήματα με
παραπλήσια χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, βαθμό αερισμού ή ταχύτητα
απομάκρυνσης COD, ενώ η κατανομή και η αφθονία των απονιτροποιητών στα
ακινητοποιημένα σημεία των συστημάτων παρέμειναν αμετάβλητες στις διαφορετικές λειτουργικές παραμέτρους που εφαρμόστηκαν. Γενικά η ανάλυση
με T-RFLP έδειξε όχι μόνο διαφορές μεταξύ των συστημάτων που εξετάστηκαν
αλλά και διαφορές μεταξύ διαφορετικών σημείων στο ίδιο σύστημα (δηλαδή
από δείγματα που λήφθηκαν τόσο από κινητές όσο και από ακινητοποιημένές
φάσεις στο κάθε ένα σύστημα). Η επίδραση των διαφορών αυτών στη λειτουργία και απόδοση των συστημάτων θα συζητηθεί.
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Comparison of nitrifying, denitrifying, and overall microbial
communities in two constructed wetlands and two compact
attached biomass reactors

different sections of some plants (i.e. suspended and immobilized material).
Implications for the functioning of the plants will be discussed.
Keywords: nitrifying bacteria, denitrifying bacteria, wastewater treatment
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a

Terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) was used to obtain either rRNA-based profiles of selected groups (bacteria, eucarya, ammonia
oxidising bacteria (AOB)) or profiles of functional gene markers for nitrification
(ammonia monooxygenase) and denitrification (nitrous oxide reductase). Furthermore qPCR was used to estimate the relative abundance of AOB and denitrifiers. These two functional groups are essential for wastewater processing
and recovery of nitrogen. Attached biomass reactors were characterized by a
higher diversity and abundance of AOB and denitrifiers than the CW thus indicating a higher nitrogen removal potential; in addition overall bacterial community turned out to be more stable upon changing operating parameters.
Cluster analysis of the AOB T-RFLP profiles showed a greater similarity between
the AOB populations among systems with similar low oxygen content, aeration
or COD removal rates, whereas denitrifiers in all of the systems’ immobilized
parts remained unaffected by pollutant loadings. In general, T-RFLP profiles
revealed not only differing populations between the reactors but also within
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) - Κρήτης, Ηράκλειο-Κρήτης
*
Επικοινωνία : ververidis@teicrete.gr

Η ελευρωπαΐνη, μαζί με άλλες ουσίες της ομάδας των σεκοϊριδοειδών, ενώ αποτελούν τα κύρια πολυφαινολικά συστατικά της ελιάς, είναι και φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Τα στέμφυλα, ως παραπροϊόν της
οινοποίησης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του συνολικού βάρους
των σταφυλιών. Είναι πλούσια σε πολυφαινολικές ουσίες κυρίως προερχόμενες από τον μεταβολισμό των φαινυλπροπανοειδών και κατατάσσονται στις
υποομάδες των στιλβενοειδών, των φλαβονολών καθώς και ισοφλαβονοειδών.
Μπορούν να δράσουν ως αντιμικροβιακοί παράγοντες (φυτοαλεξίνες), ως εντομοαπωθητικές ουσίες (προστασία από εχθρούς), ως προσελκυστικά (φυτικές
χρωστικές), ως προστατευτικά από την ακτινοβολία UV, κ.ά.. Στις δραστηριότητες μας υπήρξαν 2 στρατηγικές που είχαν ως απώτερο σκοπό την εξέταση της
αντιμικροβιακής δράσης των φυτοχημικών αυτών που προέρχονται από: ι) φυτικούς ιστούς (ελιά, αμπέλι) και ιι) μικροοργανισμούς μοντέλα (Saccharomyces
cerevisiae, Escherichia coli) ύστερα από την γενετική τροποποίηση του μεταβολισμού τους με τα κατάλληλα φυτικά γονίδια. Ο αντιμικροβιακός έλεγχος
επικεντρώθηκε στην καταστολή ανάπτυξης διάφορων φυτοπαθογόνων τόσο
in vitro όσο και in vivo σε φυτικές καλλιέργειες και καρπούς ενώ αφορούσε τη
χρήση: 1) της ελευρωπαΐνης (απομονώθηκε από φύλλα ελιάς), 2) εκχυλίσματος
κατσίγαρου πλούσιου σε πολυφαινολικές ουσίες όπως υδροξυτυροσόλη, 3) εκχυλίσματος στέμφυλων επίσης πλούσιου σε πολυφαινόλες, όπως ρεσβερατρόλη και 4) εκχυλίσεις από γενετικά τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη υγρών καλλιεργειών και στις οποίες ελέγχθηκαν τα επίπεδα παραγωγής ουσιών όπως η ρεσβερατρόλη (στιλβενοειδές),
η γενιστεΐνη (ισοφλαβονοειδές) και οι καμφερόλη και κερκετίνη (φλαβονόλες).
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The main objective of this study was to compare the microbial diversity in
wastewater treatment set-ups that can be used as an alternative to conventional wastewater treatment plants. Study sites included two constructed wetland (CW) pilot plants, i.e. a free water surface and a vertical subsurface flow
wetland, an attached biomass reactor with a circulation tank, and a rotating
biodisk contactor, all treating in parallel the identical domestic wastewater under the same conditions. Samples were obtained from the sediments and the
effluents, including also potentially metabolically active micro-environments
such as attached biomass (sludge and biofilms) and the rhizosphere. A secondary objective was to correlate microbial community structure with a range of
wastewater pollutant loadings and pollutant removal rates.

Αντιβιοτικος ελεγχος φυτοπαθογονων οργανισμων ειτε με τη
χρηση βιοενεργων φυτοχημικων ελιας και σταφυλιων ή μετα
απο τη βιοτεχνολογικη παραγωγη τους απο ΓΤ ζυμη
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Στην τελευταία περίπτωση (4) ελέγχθηκαν τα επίπεδα αναστολής της ανάπτυξης ορισμένων σημαντικών φυτοπαθογόνων οργανισμών παρουσία των βιοενεργών αυτών σκευασμάτων, προερχόμενων από την καλλιέργεια του σακχαρομύκητα.. Ορισμένα από τα σκευάσματα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν
ως φυτοπροστατευτικά μέσα με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.
Ευχαριστίες: Συνεργασία με τις Ομάδες του κ. Ν. Πανόπουλου Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης και του κ. Λ. Σκαλτσούνη Τμήματος Φαρμακευτικής του
ΕΚΠΑ. Η εργασία αυτή χρηματοδοτείται από τα ερευνητικά πρόγραμματα ι)ΠΕΝΕΔ
03 με κωδικό ΕΔ 776, που αφορά συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου με τελικό αποδέκτη τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και ιι) «ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ» και κωδ ΚΡ-19,
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ-Κρήτης
2006) και Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Περιφέρεια-Κρήτης με Τελικό Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Antibiotic control of plant pathogens with either the use of
bioactive phytochemicals from olives and grapes or after
their heterologous biosynthesis from GM yeast

Plant Biochemistry & Biotechnology Laboratory, Department of Plant Sciences,
Technological and Educational Institute (TEI) of Crete, Heraklion-Crete, Greece
*
E-mail correspondence:ververidis@teicrete.gr

Oleuropein, together with other substances of secoiridoids, a specific group
of Oleaceae, constitute the main polyphenolic profile of olive (Olea europae),
while are natural antioxidants, exerting antimicrobial activity, thus possessing
consequently a health-beneficial role. Grape pomace, a by-product of wine
making represents as much as 20% of total grape weight and is rich in polyphenols derived from phenylpropanoid metabolism belonging to stilbenoids, flavonoids and isoflavonoids. Those phytochemicals have also been shown to
exert beneficial effects for human health and plants as antimicrobial agents
(phytoalexins in some cases), feeding repellants (insect and herbivore protectants), photoreceptors, visual attractors (flower pigments), UV protectants, etc.
In the approaches we followed two strategies targeting to prove eventually
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Πολυλειτουργικα Οξυγαλακτικα Βακτηρια – Το Παραδειγμα της
Μικροχλωριδας των Ελληνικων Τροφιμων
Έφη Τσακαλίδου

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Trantas Emmanouil, Mavrakis Titos,
Strataridaki Argyro and Ververidis Filippos*

the level of antimicrobial activity of the above phytochemicals isolated from i)
plant tissues (olive, grapes) and ii) model-microbes (Saccharomyces cerevisiae,
E.coli) after genetically modifying their metabolism with the appropriate plant
genes. The antimicrobial control was focused in against various plant pathogens through their growth either in vivo or in vitro through the use of 1) oleuropein (isolated from olive leaves, 2) Olive mill waste extract rich in polyphenols
such as hydroxytyrosol, 3) grape pomace extract also rich in polyphenols, such
as resveratrol and 4) extracts of genetically modified yeast strains that were
grown in liquid cultures in which we estimated the production levels of resveratrol (stilbenoid), genistein (isoflavone) and kaempferol and quercetin (flavonols). In the last case (4), we are testing those phytochemicals derived from
the gm yeast growth, against the growth of various important plant pathogens
in vitro. Some of these phytochemicals can be considered as commercially viable phytoprotectants and can possibly be able to use them in plant protection
protocols.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Η Ελλάδα έχει μια μακρόχρονη παράδοση στα τρόφιμα ζύμωσης, τα οποία
χαρακτηρίζονται από την υψηλή διατροφική τους αξία και τις ιδιαίτερες οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται στις ιδιαιτερότητες των πρώτων υλών, οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από
τις γεω-κλιματικές συνθήκες της χώρας και άρα από τη ποικιλότητα της αυτόχθονης πανίδας και χλωρίδας. Οι ίδιοι παράγοντες διαμόρφωσαν σταδιακά και
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τη μικροβιακή ποικιλότητα των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης της χώρας
μας. Οι αυτόχθονες αυτοί μικροοργανισμοί με τη σειρά τους παίζουν έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στο οργανοληπτικό αλλά και διατροφικό προφίλ των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης.
Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε το 1986 την πρώτη συστηματική καταγραφή της «άγριας» μικροχλωρίδας
των παραδοσιακών Ελληνικών τροφίμων. Έτσι, δημιουργήθηκε η πρώτη Ελληνική οργανωμένη τράπεζα μικροοργανισμών που καθιερώθηκε διεθνώς με το
ακρωνύμιο ��������
ACA�����
-����
DC��, ����������������������������������������������
και που σήμερα συντηρεί περίπου 1000 στελέχη, κυρίως
�������
οξυγαλακτικών βακτηρίων, αλλά και προπιονικών βακτηρίων και ζυμών. Αξίζει
να αναφερθεί, ότι, μέχρι στιγμής, έχουμε περιγράψει δύο νέα είδη οξυγαλακτικών βακτηρίων για στελέχη που απομονώθηκαν από Ελληνικά παραδοσιακά
τρόφιμα. Τον Streptococcus������������
macedonicus
����������� για στελέχη από παραδοσιακό Κασέρι,
και τον Lactobacillus zymae για στελέχη από παραδοσιακό προζύμι. Πρόσφατα,
απομονώθηκαν από παραδοσιακή Κοπανιστή δύο νέα, και μάλλον ασυνήθιστα για το οικοσύστημα των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλόφιλα είδη του
γένους Lactobacillus, συγκεκριμένα ο Lactobacillus ��������
rennini� και ο Lactobacillus
α����������
cidipicis�.
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Fermented foods have a long tradition in Greece and are characterised by their
high nutritional value and particular sensorial properties. These are due to the
quality of the raw materials used, which, in turn, is determined by the geoclimatological conditions of the country and thus the flora and fauna diversity. The same parameters have gradually shaped the microbial diversity of the
Greek traditional fermented foods. The members of this indigenous microbiota
play a crucial role in the development of the nutritional and sensorial profile of
these foods.
The Laboratory of Dairy Research at the Agricultural University of Athens started in 1986 the first systematic survey of the “wild” Greek food microbiota. Thus,
an open culture collection has been created, with the acronym ACA-DC, including 1000 isolates, which represent mainly lactic acid bacteria, but also propionibacteria and yeasts. It should be stressed that, so far, we have described two
new species for strains deriving from Greek naturally fermented foods. Streptococcus macedonicus for isolates from Kasseri cheese and Lactobacillus zymae for
isolates from sourdough. Recently, two, rather unusual for a dairy ecosystem,
halophile Lactobacillus species, namely Lactobacillus rennini and Lactobacillus
αcidipicis, have been isolated from Kopanisti cheese.
New isolates are identified using phenotypic along with advanced molecular
methods. Moreover, functionalities of the strains, which are related to food quality and safety as well as human health, are investigated. Strains are screened
for technologically interesting biochemical properties, such as proteolytic and
lipolytic activities, production of antimicrobial compounds, mainly bacteriocins, and production of secondary metabolites, with emphasis on flavour compounds. Additionally, the physiology of lactic acid bacteria under stress conditions prevailing in food fermentations, such as low pH, high temperature and
high salt content, is also studied. The technological performance of selected
bacteria and yeast strains is assessed in experimental food fermentations and
under real food production conditions. In recent years, we also focus on the
probiotic potential of lactic acid bacteria. Strains are evaluated in vitro and in
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Όλα τα στελέχη ταυτοποιούνται με φαινοτυπικές αλλά και μοριακές μεθόδους.
Επί πλέον, μελετώνται οι λειτουργικότητες των στελεχών σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και την υγεία του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, μελετώνται η παραγωγή πρωτεολυτικών και λιπολυτικών ενζύμων, η
παραγωγή αντιμικροβιακών ενώσεων, κυρίως βακτηριοσινών, και η παραγωγή
μεταβολιτών που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Παράλληλα, διερευνάται η φυσιολογία των βακτηρίων
κάτω από συνθήκες στρες, όπως αυτές απαντώνται κατά την επεξεργασία των
τροφίμων, δηλαδή ακραίες συνθήκες ����
pH��, θερμοκρασίας
����������������������������������
και αλατότητας. Μελετάται επίσης η τεχνολογική απόδοση επιλεγμένων βακτηρίων και ζυμών, τόσο
σε πειράματα προσομοίωσης σε ζυμωτήρα, όσο και σε πραγματικές συνθήκες
παρασκευής τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια δίνεται επίσης έμφαση στα λεγόμενα προβιοτικα βακτήρια. Μελετάται, in������
vitro
����� και in�����
vivo,
���� η ικανότητα των βακτηρίων να επιβιώνουν στις συνθήκες του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος,
να παρεμποδίζουν παθογόνα για τον άνθρωπο βακτήρια, και να ρυθμίζουν το
ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παρούσα εργασία θα δώσει μερικά παραδείγματα πολυλειτουργικών οξυγαλακτικών βακτηρίων απομονωμένων από
Ελληνικά τρόφιμα ζύμωσης.

Multifunctional Lactic Acid Bacteria – The Example of the
Greek Foods’ Microbiota
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vivo for their potential to survive passage through the human gastrointestinal
tract, to inhibit human pathogens and to regulate the human immune system.
The present work will give some examples of multifunctional lactic acid bacteria isolated from Greek fermented foods.
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Πως ο ανεξερευνητος Εθνικος μας Βιολογικος Πλουτος
δημιουργει και πραγματικο «Θησαυρο» : Αποψεις – στρατηγικη
για επιτυχη μεταφορα βιοτεχνολογικων γνωσεων και αναπτυξη
επιχειρησεων που βασιζονται σε βιο-διεργασιες.
Μ.Τσαμπουλα
Πρόεδρος Αστικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας, Βιοεπιστημών & Πολιτισμού (BIONOVA),
Εθνικό Σημείο Επαφής για 7ο Π.Π., Γενική Γραμματέας της Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος.

Maria Tsamboula,
Regional Officer, European Federation Biotechnology, President of
BIONOVA, Secretary General of the Biotechnology Union of Greece.

The awareness, growth and development of the Greek microbial ecosystem’s
value may be implemented through a two-stage process: the identification
and analysis of microbial biodiversity, followed by the strategic planning for
the scientific and corporate exploitation of the knowledge obtained. Through
efficient tech-transfer, the basic academic activity will be strengthened and expanded within the scientific community, before being brought into the scope
of business development through strategic alliances with the industry. Simultaneously, the provision of legal aid, promotion of successful collaborations
based on the national potential for development through the appropriate organizations, as well as on the international level taking into account current
trends demonstrated by the activities of corresponding European bodies, will
lead to the organized and sustained development of such initiatives. The development of CLUSTERS, is an interesting proposal that ensures the establishment
of a strong foundation for the future of related efforts.

PhyloChip�������������������������������������������
: ενα καινοτομο εργαλειο για τη μελετη της
μικροβιακης ποικιλοτητας σε ακραια περιβαλλοντα.
Γιώργος Τσιάμης1, Κατερίνα Κατσαβέλη1, Σπύρος Ντούγιας2, Νίκος
Κυρπίδης3, Gary Andersen4, Yvette Piceno4, Κώστας Μπούρτζης1
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη
2, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100, Ελλάδα , 2Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, Εθνικό
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Λακωνικής 87, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, Ελλάδα
3
Department of Energy Joint Genome Institute, Genome Biology Program, 2800 Mitchell
Drive, Walnut Creek, USA, 4Lawrence Berkeley National Laboratory, Center for Environmental
Biotechnology, 1 Cyclotron Road, Mail Stop 70A-3317, Berkeley, CA 94720, USA
1
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Η γνώση, συνειδητοποίηση, ανάδειξη και ανάπτυξη της αξίας του μικροβιόκοσμου στην Ελλάδα υλοποιείται μέσω δύο σταδίων μελέτης: την καταγραφή
και ανάλυση, πρωτίστως, της μικροβιακής βιοποικιλότητας, και ακολούθως το
στρατηγικό σχεδιασμό επιστημονικής και επιχειρηματικής της αξιοποίησης.
Μέσω αποτελεσματικών δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, θα επιτραπεί η
ενίσχυση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και τη διασύνδεσή της με την επιστημονική κοινότητα στο πρώτο στάδιο, ενώ κατά το δεύτερο θα προωθηθεί
η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω στρατηγικών συμμαχιών με
τη βιομηχανία. Παράλληλα, η κατάλληλη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου,
η παροχή νομικής βοήθειας και η προώθηση επιτυχημένων συνεργασιών βασισμένες στο εγχώριο δυναμικό ανάπτυξης μέσω των κατάλληλων επιτροπών
και ενώσεων καθώς και τις τάσεις και πρόοδο σε διεθνές επίπεδο μέσω αντίστοιχων Ευρωπαϊκών φορέων θα έχουν ως αποτέλεσμα την οργανωμένη και
αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σύγχρονη
τάση δημιουργίας CLUSTERS αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση για τη σωστή
θεμελίωση των αναφερθέντων πρωτοβουλιών.

How our unexplored National Wealth creates Real Wealth :
Strategic views on successful biotech transfer and bio-business development

Η μελέτη και η κατανόηση των οργανισμών που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα,
όπως οι αλυκές, είναι χρήσιμη τόσο για την ανάδειξη της μικροβιακής ποικιλότητας που απαντά σε αυτά τα οικοσυστήματα όσο και για πιθανές βιοτεχνο-
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λογικές εφαρμογές. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός της
προκαρυωτικής ποικιλότητας στα τέσσερα λειτουργικά στάδια των αλυκών
Μεσολογγίου χρησιμοποιώντας μια υψηλής πυκνότητας μικροσυστοιχία DNA�
����
(���������������
PhyloChip������
). Το ��������������������������������������������������������
PhyloChip�����������������������������������������������
επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση και μελέτη της πληθυσμιακής δυναμικής 9,000 ανεξάρτητων ταξινομικών ομάδων
(������������
operational� taxonomic��������
�����������������
�������
units��, OTUs��
������).

Λέξεις κλειδιά: αλόφιλοι, μικροσυστοιχίες, PhyloChip
���������

Keywords: halophiles; prokaryotic diversity; PhyloChip

Application of a 16S rDNA oligonucleotide microarray
(PhyloChip) for profiling prokaryotic diversity and
community shifts from the Messolonghi solar saltern.

MicrobeGR: “Υποστηριξη του Ερευνητικου Δυναμικου
της Δυτικης Ελλαδας στην Περιβαλλοντικη Μικροβιολογια και
Βιοτεχνολογια”

George Tsiamis1, Katerina Katsaveli1, Spyridon Ntougias2, Nikos Kyrpides3,
Gary Andersen4, Yvette Piceno4, Kostas Bourtzis1
Department of Environmental and Natural Resources Management,
University of Ioannina, 2 Seferi St., Agrinio, T.K. 30100, Greece
2
Institute of Kalamata, National Agricultural Research Foundation, Lakonikis 87, T.K. 24100
Kalamata, Greece3Department of Energy Joint Genome Institute, Genome Biology Program,
2800 Mitchell Drive, Walnut Creek, USA
4
Lawrence Berkeley National Laboratory, Center for Environmental Biotechnology, 1
Cyclotron Road, Mail Stop 70A-3317, Berkeley, CA 94720, USA
1
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Η χρησιμοποίηση του ��������������������������������������������������
PhyloChip�����������������������������������������
επέτρεψε το χαρακτηρισμό μιας πολύ μεγάλης προκαρυωτικής ποικιλότητας αποτελούμενη από τουλάχιστον 417 διαφορετικές οικογένειες. Στα τέσσερα δείγματα που μελετήθηκαν η κοινότητα των
αρχαίων αποτελείτο αποκλειστικά από μέλη των Crenarchaeota και Euryarchaeota εκτός από το ίζημα όπου μέλη των Crenarchaeota δεν ανιχνεύθηκαν.
Η βακτηριακή κοινότητα στο ίζημα αποτελείτο κυρίως από μέλη των γ��������
-�������
Proteobacteria και Actinobacteria. Αντίθετα τα α���������������
-��������������
Proteobacteria ήταν τα κύρια μέλη
της κορεσμένης άλμης και του ακατέργαστου αλατιού ακολουθούμενα από
γ���������������
-��������������
Proteobacteria, Actinobacteria και Firmicutes. Επίσης, μια μεγάλη ποικιλότητα
αποτελούμενη από μέλη των Bacteroidetes και των Verrucomicrobia αποκαλύφθηκε στη κορεσμένη άλμη ενώ τα δ���������������
-��������������
Proteobacteria και Cloroflexi� ήταν άφθονα
στο δείγμα του ακατέργαστου αλατιού. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν
ότι σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση της μικροβιακής ποικιλότητας μπορούν
να λάβουν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα υποδηλώνοντας ότι οι αλυκές
είναι ένα δυναμικό και γρήγορα προσαρμόσιμο βιώσιμο οικοσύστημα.

Solar salterns are well known as a habitat for halophiles. Αn understanding of
the microbial communities present in such hypersaline environments is highly
desirable due to their potential applications. The aim of the present study was
to determine the prokaryotic diversity at the four different functional stages
of an annual operation of a saltern located in the region of Messolonghi using
an innovative high-density oligonucleotide microarray (PhyloChip).
������������� The
���� Phylo������
Chip permits
�������������������
first-ever simultaneous
������������� monitoring
����������� of
��� the
������������������������
population dynamics
of almost 9,000 distinguishable prokaryotic taxa/operational taxonomic units
(OTUs). This approach enabled the discovery of a�����������������������������
great prokaryotic diversity
consisting of 417 subfamilies. ���
At ����
the �����
four �������
stages ���
of ��������
saltern ����������
operation ����������
analysed,
the archaeal community consisted of both Crenarchaeota and Euryarchaeota,
except of the sediment where Crenarchaeota were not detected. The bacterial
community in sediment consisted mainly of γ-Proteobacteria and Actinobacteria while in hypersaline water it was restricted to a few representatives of Bacteria. Members of α-Proteobacteria were the main constituents in saturated brine
and crude salt followed by γ-Proteobacteria, Actinobacteria and Firmicutes. A
large Bacteroidetes and Verrucomicrobia diversity was identified in saturated
brine while δ-Proteobacteria and Cloroflexi were abundant in crude salt. Significant changes in the microbial community structure ��������������
were detected ���������
during a
short time period������������
denoting a ��������
rapidly �����������������
adaptive dynamic ����������
ecosystem� and
���� a�� viable
�������
diversity��.� Prokaryotic
������������ members
�������� reported
��������� ����
for ����������
the first �����
time ���
in ������
solar ��������������
salterns were
identified.

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 2, Αγρίνιο, T.K. 30100, Ελλάδα

Το πρόγραμμα MicorbeGR (http://microbegr.env.uoi.gr) χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7. Είναι γνωστό ότι ερευνητικές μελέτες στο χώρο των «Επιστημών Ζωής» και «Βιοτεχνολογίας» συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων για την αξιοποίηση και την
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αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να βοηθήσουν
τόσο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος όσο και το σύνολο της χώρας μας να
θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη της Βιο-Οικονομίας.

MicrobeGR: “Supporting Environmental Microbiology and
Biotechnology Research Potential in Western Greece”
George Tsiamis, Aggeliki Saridaki, Athina Chamalaki, Kostas Bourtzis

Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου μας, στα πλαίσια του προγράμματος MicrobeGR, είναι:

Department of Environmental and Natural Resources Management,
University of Ioannina, 2 Seferi St., Agrinio, T.K. 30100, Greece

(α) Η αναγνώριση, ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός μικροβιακών πληθυσμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές
μοριακής μικροβιακής οικολογίας, γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής
μεταξύ των οποίων και μικροσυστοιχίες DNA (PhyloChip). Οι μελέτες εστιάζονται κυρίως σε μικροβιακούς πληθυσμούς που υπάρχουν σε φυσικά
οικοσυστήματα όπως λίμνες και ποτάμια καθώς και σε ακραία περιβάλλοντα (αλυκές, θερμές πηγές, τοξικά απόβλητα, ορυχεία, λατομεία, εδάφη με
ιδιότητες καταστολής ασθενειών). Σκοπός μας είναι να αποκαλύψουμε την
“κρυμμένη” μικροβιακή ποικιλότητα αυτών των οικοσυστημάτων και να
τη χρησιμοποιήσουμε για βιοτεχνολογικές εφαρμογές όπως η παραγωγή
ενζύμων και φαρμάκων, βιοενέργειας και καθαρισμού του περιβάλλοντος.
και

MicrobeGR (http://microbegr.env.uoi.gr) is a European project funded under
the FP7 scheme “Coordination and Support Actions”. It is well known that focus
on life sciences and biotechnology can enable the development of the appropriate scientific tools for the exploitation and the sustainable use of biodiversity. Such actions can help the prefecture of Western Greece and the country
as a whole to put the foundations for implementing relevant strategies for the
development of bio-economy.

Λέξεις κλειδιά: μικροβιακή ποικιλότητα, συμβίωση, MicrobeGR

(a) The detection, identification and characterization of microbial populations
in diverse environments using advanced molecular microbial ecology, genomics and post-genomics technologies including a novel DNA microarray system (PhyloChip). Our focus is on microbial communities present in
natural environments such as lakes and rivers as well as in extreme environments (solar salterns, hot springs, toxic wastes, mines, pits, caves and
disease suppressive soils). Our experimental goal is to unravel the microbial
diversity of these ecosystems as well as to use this “hidden” biodiversity for
biotechnological applications such as production of novel enzymes and
drugs, bioenergy, environmental cleanup. and
(b) The detection, identification and characterization of symbiotic microbial
populations in insect species. Symbiosis is a re-emerging research area
which, among others, can provide revolutionary novel, symbiont-based and
environment-friendly biotechnological approaches to improve crop pest as
well as livestock and human disease vector control. This can be achieved by
studying insect-symbiont interactions towards the development of symbiont-based interventions. Symbiosis is at the forefront of applied science
aimed at the benefit of mankind through food production, public health
and environment protection (including the production of bioenergy).
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(β) Η αναγνώριση, ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός συμβιωτικών μικροβιακών πληθυσμών σε έντομα. Η συμβίωση είναι ένα ερευνητικό πεδίο αιχμής
το οποίο προσφέρει καινοτόμα βιοτεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον πληθυσμό έλεγχο βλαβερών εντόμων και ασθενειών τόσο στα φυσικά οικοσυστήματα (δάση) όσο και στη γεωργία, την
κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία. Η ανάπτυξη αυτών των νέων και περιβαλλοντικά φιλικών βιοτεχνολογικών τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί με
τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εντόμων και συμβιωτικών βακτηρίων. Η μελέτη των συμβιωτικών σχέσεων εντόμων-συμβιωτικών μικροοργανισμών μπορεί να συμβάλλει τόσο στην προστασία της γεωργικής παραγωγής, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος όσο και στην ανάπτυξη
εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής βιοενέργειας.

The main aims of our laboratory in the frame of MicrobeGR are the following:

Keywords: microbial diversity, symbiosis, MicrobeGR
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Μελετη διακυτταρικης επικοινωνιας στο Zymomonas mobilis
Αλέξανδρος Τσούπρας*, Αγνή Δαμουλάκη*,
Ελένη Σταύρου και Κατερίνα Παππά

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα 15701
*ίση συμμετοχή

Το Zymomonas mobilis είναι α-πρωτεοβακτήριο που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικής κλίμακας παραγωγή βιοαιθανόλης. Το Ζymomonas έχει δοκιμαστεί σε
ζυμώσεις με άλλα βακτήρια ή μύκητες και φέρεται να δρα ανταγωνιστικά απέναντι σε εντεροβακτήρια ή ζύμες. Με σκοπό να διερευνηθούν τόσο η συμπεριφορά του Z. mobilis απέναντι σε άλλους οργανισμούς, όσο και ένα κρίσιμο θέμα
της φυσιολογίας του, μελετήθηκε η ικανότητα του βακτηρίου για διακυτταρική
επικοινωνία (quorum sensing, QS).

Το Z. mobilis δεν φάνηκε να εμπλέκεται σε AI-2 - τύπου επικοινωνία, καθώς δεν
ενεργοποίησε το σχετικό βιοαισθητήρα, δεν φέρει γονίδιο ομόλογο luxS συνθετάσης, ενώ αντίθετα φέρει γονίδιο SAH υδρολάσης, που συνηγορεί υπέρ της
αποικοδόμησης του προδρόμου του AI-2 στο βιοσυνθετικό μονοπάτι. Αντίθετα,
το Z. mobilis πιθανότατα παράγει AHL-τύπου φερομόνες, καθώς ενεργοποίησε
τους κατάλληλους βιοαισθητήρες και εμφάνισε περισσότερες από μία πιθανές
ενώσεις AHL- τύπου σε TLC και HPLC/GC-MS ανάλυση. Σε υγρές καλλιέργειες
μέγιστη βιοενεργότητα σημειώθηκε σε φάση έναρξης στασιμότητας, σε πλήρη
θρεπτικά μέσα και σε συνθήκες στατικής ή αερόβιας αύξησης. Στο γονιδίωμα
του ZM4 εντοπίστηκαν γονίδια ομόλογα ως προς AHL συνθετάση (hdtS) και λακτονάσες (attM, aiiA), ενώ το hdtS-ομόλογο ενισχύθηκε μέσω PCR, κλωνοποιήθηκε και εκφράστηκε επιτυχώς εντός E. coli βιοαισθητήρα. Συμπερασματικά, το
Z. mobilis πιθανότατα εμπλέκεται σε διακυτταρική επικοινωνία μέσω έκλυσης
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λέξεις - κλειδιά: διαβακτηριακή επικοινωνία (quorum sensing), βακτηριακές φερομόνες,
Zymomonas mobilis

Cell-cell signalling detection in Zymomonas mobilis
Alexandros Tsoupras*, Agni Damoulaki*,
Eleni Stavrou and Katherine Pappas
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology,
University of Athens, Ilissia, Athens 15701
* equal contribution

Zymomonas mobilis is an α-proteobacterium currently used as platform organism for large scale bioethanol production. Zymomonas is known to engage in
fermentations with other bacteria or fungi, whereas it has been reported to act
antagonistically against E. coli and yeast. In order to address both the behaviour
of Z. mobilis towards other organisms and an important trait of the bacterium
itself, its signalling properties were explored.
Production and release of proteobacterial acyl-homoserine lactone pheromones (AHLs) by Z. mobilis was assayed using A. tumefaciens, C. violaceum and E.
coli biosensors, by TLC and by HPLC/GC-MS (in collaboration with Prof. A. Eberhard, Cornell University). Growth-dependent AHL production was monitored
by reporter strain Miller assays. AI-2 signalling was tested using a V. harveyi (lux)
sensor. Presence of quorum sensing (QS)-related genes in the Z. mobilis ZM4
genome was queried by in silico search for conserved-motif harbouring proteins and by BlastP-ing with 80 characterized QS-related proteins.

SCIENTIFIC ABSTRAC TS

Η παραγωγή και έκλυση βακτηριακών φερομονών τύπου ακυλιωμένων λακτονονών ομοσερίνης (AHLs) εξετάστηκε με χρήση βιοαισθητήριων στελεχών A.
tumefaciens, C. violaceum and E. coli, καθώς και με TLC και HPLC/GC-MS ανάλυση (σε συνεργασία με τον Καθ. A. Eberhard, Cornell University). Ποσοτικοποίηση της έκλυσης AHLs κατά την ανάπτυξη του οργανισμού έγινε με δοκιμασίες
Miller. Η παραγωγή σήματος ΑΙ-2 ελέγχθηκε με χρήση V. harveyi βιοαισθητήρα.
Η παρουσία γονιδίων σχετικών με QS επικοινωνία στο κατατεθειμένο γονιδίωμα του Z. mobilis στελέχους ZM4 προσεγγίστηκε in silico, μέσω αναζήτησης
προϊόντων που φέρουν συντηρημένα μοτίβα και BlastP σύγκρισης με 80 χαρακτηρισμένες QS πρωτεΐνες.

(και πιθανής αποικοδόμησης) ενώσεων AHL-τύπου, ενώ δεν φαίνεται να φέρει
σύστημα γενικευμένης διαβακτηριακής επικοινωνίας AI-2-τύπου.

Z. mobilis does not seem involved in AI-2 signalling, as it failed to activate the
relevant sensor, lacks a luxS homolog and possesses an SAH hydrolase homolog,
indicating AI-2 precursor breakdown. Contrarily, Z. mobilis most likely produces
AHL-type pheromones, since it activated agonistic sensors, inactivated antagonistic ones and tested positive for more than one putative AHL species in TL
chromatography, corroborated by HPLC/GC-MS analysis. Peak culture bioactivity was detected in early stationary phase and rich medium growth, and was
not affected by culture aeration. In the ZM4 genome putative AHL synthase
(hdtS) and lactonase (attM, aiiA) homologs were detected, ��������
whereas ����
the hdtS
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homolog was PCR-amplified, cloned and expressed into an E. coli biosensor.
Accordingly, Z. mobilis seems to engage in cell-cell signalling through release
(and possible breakdown) of AHL-type compounds, whereas it does not appear
to possess the AI-2 interbacterial signalling system.
keywords: bacterial cell-cell signalling (quorum sensing), bacterial pheromones,
Zymomonas mobilis

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Επιδραση υγρων αποβλητων ελαιουργειων στην κοινοτητα και
λειτουργια των δενδροειδων μυκορριζικων μυκητων

Λέξεις κλειδιά: υγρά απόβλητα ελαιουργείων, δενδροειδείς μυκόρριζες, DGGE

Effects of Olive Mill Wastewaters on the Community and
Function of Arbuscular Mycorrhizal Fungi

Ιωάννης Υψηλάντης 1 , Δημήτρης Γ. Καρπούζας 1 ,
Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης 2 , Καλλιόπη K. Παπαδοπούλου 1
1
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου,
41221, Λάρισα 2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Ioannis Ipsilantis,1 Dimitrios G. Karpouzas,1+
Constantinos Echaliotis,2 K. Κ. Papadopoulou1
University of Thessaly, Department of Biochemistry-Biotechnology, Ploutonos 26 and
Aiolou str., 41221 Larisa, Greece 2 Agricultural University of Athens, Department of Natural
Resources and Agricultural Engineering, Iera Odos 75, 11851 Athens, Greece
1

Olive mill wastewaters (OMW) pose a significant environmental concern for
the Mediterranean countries due to their large quantities produced during the
olive oil extraction process and their phenol related toxicity. However, OMW
are rich in nutrients (particularly P, K) and organic matter and may be used as
soil amendments particularly in Mediterranean soils, which are generally poor
in organic matter. We investigated the effects of OMW soil application on the
structure and function of the community of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi.
A compartmentalized pot system with a 20 μm mesh net allowing fungal hyphae, but not roots, to pass was used. Vicia faba L., with or without AM fungi,
was grown in one part (feeder) and OMW were applied in the other (receiver).
At 0, 10, and 30 days after OMW treatment (DAT) V. faba seedlings were planted
in the receiver compartment. At harvest shoot and root dry weights, soil hyphal
length, and AM fungal root colonization were recorded, and OMW effects on
AM fungal diversity were studied by PCR-DGGE fingerprinting. Plant growth
and AM fungal colonization was inhibited by OMW, however there was no difference with time. Soil hyphal length increased with OMW and decreased with
time to eventually no difference by day 30. Application of OMW had a significant impact on structure of the AM fungal community in the roots of the plants
in the receiver compartment which were seeded immediately after OMW application. Cluster analysis and Principal Coordinate analysis showed that these
effects were alleviated 30 days after OMW application. Cloning and sequencing
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Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ) αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό
πρόβλημα για τις Μεσογειακές χώρες. Παρόλα αυτά, τα ΥΑΕ είναι πλούσια σε
θρεπτικά στοιχεία (ειδικά σε P, K) και οργανική ουσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά, ειδικά στα φτωχά σε οργανική ουσία μεσογειακά εδάφη. Η επίδραση των ΥΑΕ στη δομή και λειτουργία της κοινότητας των
δενδροειδών μυκορριζικών (ΔΜ) μυκήτων μελετήθηκε σε γλάστρες διαμερισματοποιημένες με 20 μm nylon δίχτυ που επέτρεπε στις υφές να το διαπερνούν αλλά όχι στις ρίζες. Φυτά βίκου (Vicia faba L.) εμβολιασμένα ή μη με ΔΜ
μύκητες αναπτύχθηκαν στο ένα μέρος (τροφοδότης) και ΥΑΕ εφαρμόστηκαν
στο άλλο μέρος (παραλήπτης) της γλάστρας. Μηδέν, 10, και 30 ημέρες μετά την
εφαρμογή ΥΑΕ, μη εμβολιασμένα φυτά V. faba φυτεύτηκαν στο διαμέρισμα-παραλήπτη και αναπτύχθηκαν για 4 εβδομάδες. Κατά τη συγκομιδή μετρήθηκαν
το ξηρό βάρος βλαστών και ριζών, το μήκος των υφών των μυκήτων (μυκορριζικών και μη) στο έδαφος, και το ποσοστό του αποικισμού των ριζών από
ΔΜ μύκητες. Τέλος, αξιολογήθηκε η επίδραση των ΥΑΕ στη σύσταση της κοινότητας των ΔΜ μυκήτων στις ρίζες των φυτών στο διαμέρισμα-παραλήπτη,
χρησιμοποιώντας την μέθοδο αποτύπωσης DGGE. Η ανάπτυξη των φυτών και
ο αποικισμός από ΔΜ μύκητες περιορίστηκε από τα ΥΑΕ, αλλά με την πάροδο
του χρόνου η ανασχετική αυτή δράση μειώθηκε. Το μήκος των υφών αυξήθηκε
με τα ΥΑΕ, και μειώθηκε με το χρόνο. Ανάλυση (cluster analysis και Principal
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Coordinate Analysis) των αποτυπωμάτων της κοινότητας των ΔΜ μυκήτων στις
ρίζες των φυτών έδειξαν ότι η προσθήκη ΥΑΕ προκαλεί σημαντικές μεταβολές
στην κοινότητα των ΔΜ μυκήτων, οι οποίες δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμες 30
ημέρες μετά την εφαρμογή. Αλληλούχιση επιλεγμένων ζωνών έδειξαν την επικράτηση μυκήτων του διαφορετικών ειδών του γένους Glomus.
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of particular DGGE bands showed that roots were dominated by different species of Glomus.
Keywords: olive mill wastewaters, DGGE, arbuscular mycorrhiza

Φυτοπροστατευτικa Προϊoντα και Μικροοργανισμοi

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Φ. Φλουρή
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Ιερά Οδός 75 118 55
e-mail: bmic7fof@aua.gr

Ερευνητικό Πλαίσιο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
1. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ωφέλιμα μικροβιακά συστήματα
- Επίδραση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στις ζύμες οινοποίησης
- Χρήση των μικροοργανισμών ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης
- Συμβατότητα φυτοφαρμάκων και βιολογικών σκευασμάτων λίπανσης και
φυτοπροστασίας
- Επίδραση των φυτοφαρμάκων σε μικροβιακούς δείκτες γονιμότητας του
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2. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μικροβιακή ποικιλότητα
- Επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρμάκων στη βιοποικιλότητα των φυσικών μικροβιακών πληθυσμών σε διάφορους τύπους οικοτόπων (π.χ.
έδαφος, έντομα)
3. Βιομετατροπή και βιοαποδόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Απομόνωση από τη φύση μικροοργανισμών που αποδομούν φυτοφάρμακα
- Χρησιμοποίηση μικροοργανισμών που αποδομούν φυτοφάρμακα για
την ανάπτυξη βιοαισθητήρων
- Διεργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική αποκατάσταση περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση από φυτοφάρμακα ή για
απόβλητα που περιέχουν φυτοφάρμακα (εμβολιασμός, κομποστοποίηση)
- Επαυξημένη βιοαποδόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιεργούμενα εδάφη και μέθοδοι πρόληψης του φαινομένου ή διαχείρησής του.
Λέξεις – κλειδιά: φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, βιοαποδόμηση

Pesticides and microorganisms
Flouri F.
Laboratory of Pesticide Science
Agricultural University of Athens
Iera Odos 75, 118 55
e-mail: bmic7fof@aua.gr

Background
Pesticides are designed and introduced into the environment in order to reach
the target organisms and control the pests. Although great progress has been
made in the production of highly specific pesticides, most of them can also affect a wide range of organisms. Microbes with their remarkable ubiquity, diversity and numbers, are present in all environments, naturally or even artificially
introduced, in which pesticides are used and in many ways interact with them
(action of microbes on pesticides, action of pesticides on microbes). In addition, microbes can be used as pesticides themselves (biological control agents).
The development of IPM strategies, requires information on these interactions,
while important biotechnological applications can derive by this research.
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Τα φυτοφάρμακα είναι σχεδιασμένα και εισάγονται στο περιβάλλον, προκειμένου να φθάσουν και να αντιμετωπίσουν τους οργανισμούς στους οποίους
στοχεύουν. Όμως, αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην παραγωγή φυτοφαρμάκων με εξειδικευμένη δράση, τα περισσότερα από αυτά μπορεί επίσης να επιδράσουν σ’ ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Οι μικροοργανισμοί με
την αξιοσημείωτη πανταχού παρουσία τους, την ποικιλομορφία και το μέγεθος
του πληθυσμού τους , βρίσκονται σε όλα τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα  είτε από μόνοι τους ή ακόμη και τεχνητά
εισαγόμενοι, και αντιδρούν ποικιλοτρόπως με αυτά (δράση των μικροβίων στα
φυτοφάρμακα , δράση των φυτοφαρμάκων στα μικρόβια). Επιπλέον, οι μικροοργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα (παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης). Η ανάπτυξη στρατηγικών Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Εχθρών και Ασθενειών απαιτεί πληροφορίες σχετικά
με αυτές τις αλληλεπιδράσεις, ενώ ταυτόχρονα από τη γνώση αυτή μπορεί να
προκύψουν σημαντικές βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

εδάφους
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Research  interests
1. Pesticides and beneficial microbial systems
- Impact of pesticides residues on yeast mediated wine fermentation.
- Use of microorganisms as biocontrol agents
- Compatibility of pesticides with biofertilizers and biopesticides
- Effect of pesticides on microbial indices of soil fertility.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

2. Pesticides and microbial diversity
- Effect of pesticides on biodiversity of natural microbial populations in different habitat types (e.g. soil, insects)
3. Pesticide biotransformation and biodegradion
- Isolation of pesticide degrading microrganisms from natural samples
- Use of pesticide degrading microorganism for developing biosensors
- Processes that may be used for bioremediation of pesticide polluted sites
or pesticides containing wastes (inoculation, composting)
- Enhanced biodegradation of pesticides in cultivated soils and ways to prevent or manage it
keywords: pesticides, beneficial microorganisms, biodegradation

Φωτιάδης Χ. και Α. Ταμπακάκη
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
e-mail:tampakaki@aua.gr

Tα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ (T3SSs) των βακτηρίων μεταφέρουν πρωτεϊνες-τελεστές (τελεστές τύπου ΙΙΙ) στα ευκαρυωτικά κύτταρα οι οποίες διαταράσσουν το μεταβολισμό του ξενιστή π.χ. καταστέλλουν αποκρίσεις άμυνας
του ξενιστή. Οι πρωτεϊνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ είναι παράγοντες παθογένειας που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση ασθενειών σε ανθρώπους,
ζώα και φυτά. Από την άλλη πλευρά, οι ευκαρυωτικοί ξενιστές έχουν αναπτύξει
στρατηγικές για να αναγνωρίζουν τις πρωτεϊνες αυτές προκειμένου να αντιλαμβάνονται την παρουσία των βακτηρίων. Τα τελευταία χρόνια, γονιδιωματικές
μελέτες έχουν αποκαλύψει την παρουσία T3SSs σε ριζόβια, σε μερικά ενδοσυμβιωτικά και σε μη παθογόνα επιφυτικά βακτήρια.

256

Λέξεις-Κλειδιά: εκκριτικό σύστημα τύπου III, Bradyrhizobium japonicum, συμβίωση

Functional analysis of the type III secretion system of
Bradyrhizobium japonicum
Fotiadis C. and A. Tampakaki
Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Athens.
e-mail:tampakaki@aua.gr

Type III secretion systems (T3SSs) from bacteria deliver effector proteins (type III effectors) into eukaryotic cells to manipulate the host metabolism, e.g. to suppress defense
responses. Type III effectors are virulence factors that play a key role in pathogenesis
of human, animals and plants. On the other hand, eukaryotic host cells developed
strategies to perceive type III effectors in order to “sense” the invading bacterium. In
recent years, genomic studies have revealed the presence of T3SSs in rhizobia, in certain endosymbionts and in some non-pathogenic plant-associated bacteria.
Aim of the present study is the functional analysis of candidate type III effectors
from Bradyrhizobium japonicum USDA110. Initially, we isolated two genes encoding proteins with weak similarity to AvrPphB protein of the bean pathogen
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. The candidate effector proteins were
studied for their ability to be translocated via a heterologous type III secretion
system as well as to induce the hypersensitive reaction in plants. Mutagenesis
analysis of the genes under study determined protein regions essential for the
protein delivery through the type III secretion system in plants and also for
their ability to trigger the hypersensitive reaction.
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Λειτουργικη αναλυση του εκκριτικου συστηματος τυπου ΙΙΙ του
Bradyrhizobium japonicum

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η λειτουργική ανάλυση υποψηφίων πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ του Bradyrhizobium japonicum USDA110. Αρχικά, απομονώθηκαν δύο γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεϊνες με μικρή ομοιότητα με
την πρωτεϊνη AvrPphB του παθογόνου της φασολιάς Pseudomonas syringae pv.
phaseolicola. Oι υπό μελέτη πρωτεϊνες-τελεστές μελετήθηκαν ως προς την ικανότητα τους να μεταφέρονται μέσω ενός ετερόλογου εκκριτικού συστήματος
τύπου ΙΙΙ, καθώς και να επάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας σε φυτά. Μελέτες μεταλλαξιγένεσης των υπό μελέτη γονιδίων συνέβαλαν στον προσδιορισμό των περιοχών των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά τους
μέσω του εκκριτικού συστήματος ΙΙΙ σε φυτά καθώς και την ικανότητα τους να
επάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας.

Keywords: type III secretion system, Bradyrhizobium japonicum, symbiosis
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ
ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ευστάθιος Φριλίγγος

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή

Στα περισσότερα γονιδιώματα, 5-10% των γονιδίων κωδικοποιούν για πρωτεΐνες μεταφοράς, υπεύθυνες στα κύτταρα για την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών,
εξώθηση τοξινών, ομοιοστασία ιόντων, νευροδιαβιβαστών, ορμονών, αντιοξειδωτικών ουσιών, ή φαρμάκων. Στον άνθρωπο, οι πρωτεΐνες μεταφοράς συνδέονται συχνά με γενετικές παθήσεις και είναι μόρια-στόχοι ορισμένων από τα
συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα (π.χ. Prozac). Η βασική έρευνα των
πρωτεϊνών αυτών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αποδοτικότερων κρυσταλλογραφικών μεθόδων για τις μεμβρανικές πρωτεΐνες, εξελίσσεται σήμερα σε
πεδίο αιχμής της μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας.1-5 Κεντρικό ερευνητικό αντικείμενο της ομάδας μας είναι ο χαρακτηρισμός και δομική-λειτουργική
ανάλυση πρωτεϊνών μεταφοράς από μικροοργανισμούς, με στόχο
(α) κατανόηση των συστημάτων ενεργού μεταφοράς βακτηρίων ή μυκήτων
σε σχέση με τις μεταβολικές τους προσαρμογές,

(γ) μελέτες εξέλιξης των μηχανισμών αυτών μεταξύ διαφορετικών ομολόγων,
(δ) πιθανές εφαρμογές για σχεδιασμό αντιμικροβιακών φαρμάκων.
Την τελευταία πενταετία, εστιαζόμαστε στη μελέτη των μεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων της εξελικτικά συντηρημένης οικογένειας NAT/NCS2
(nucleobase-cation symporters-2), που έχει >700 πιθανά μέλη, σε όλα τα βασίλεια οργανισμών, αλλά δεν έχει αναλυθεί ακόμη με κρυσταλλογραφία ή λεπτομερείς βιοχημικές αναλύσεις (http://www.membranetransport.org). Πρόσφατα, χαρακτηρίσαμε το ομόλογο YgfO, που λειτουργεί ως ειδικός συμμεταφορέας ξανθίνης:H+ στην E. coli και αξιοποιείται, στο εργαστήριό μας, ως πρότυπο
μοριακό σύστημα μελέτης των μεταφορέων αυτών, με μεταλλαξιγένεση κυστεϊνικής σάρωσης (Cys-scanning mutagenesis).6-8 Στα πλαίσια των εργασιών
αυτών, συνεργαζόμαστε για δοκιμασίες κρυστάλλωσης με την ομάδα του H. R.
Kaback (UCLA) και για πειράματα ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού
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Πρόσφατη έρευνά μας έχει χρηματοδοτηθεί από προγράμματα ΠΕΝΕΔ-03 και
NONEU-05 της Γ.Γ.Ε.Τ.
Αναφορές
Kaback et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:491 (2007); 2Forrest et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
105:10338 (2008); 3Zomot et al. Nature 449:726 (2007); 4Faham et al. Science 25:1177 (2008); 5Weyand et al.
Science, in press (2008); 6Karatza & Frillingos, Mol. Membr. Biol. 22:251 (2005); 7Karatza et al.
J. Biol. Chem. 281:39881 (2006); 8Papakostas et al. J. Biol. Chem. 283:13666 (2008); 9Tavoulari
& Frillingos, J. Mol. Biol. 376:681 (2008); 10Goudela et al. Mol. Membr. Biol. 22:263 (2005);
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Kafasla et al. Fung. Genet. Biol. 44:615 (2007); 12Lemuh et al. Protein Expr. Purif., in press
(2008); 13Kallimanis et al. Appl. Microb. Biotech. 76:709 (2007)
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TRANSPORTERS AS A TOOL TO STUDY EVOLUTION, NUTRIENT
EXPLOITATION AND SPECIFICITY
Stathis Frillingos
Laboratory of Biological Chemistry, University of
Ioannina Medical School e-mail:efriligo@cc.uoi.gr

In most genomes,
��������� 5-10%
������ of
��� the
����������
genes code
����� for
���� transport
��������������������
proteins, responsible
������������
in cells for uptake of nutrients, detoxification, homeostasis of ions, hormones,
antioxidants, or drugs. In human, transporters are often related to genetic diseases and are targets for some of the most widely prescribed drugs (e.g. Prozac). Basic research on active transport proteins, in conjunction with the development of more efficient crystallographic methods for membrane proteins,
emerges today as a frontline area in molecular biology and microbiology.1-5
Our major research interest is to characterize and analyze microbial transporters for structure-function relationships, aiming at
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(β) ανάλυση των κυτταρικών μηχανισμών αναγνώρισης, πρόσληψης, και εξειδίκευσης ως προς τα θρεπτικά και/ή τοξικά υποστρώματα,

(SDSL) με την ομάδα του J. C. Voss (UCDavis). Παράλληλες μελέτες της ομάδας μας αφορούν την ανάλυση των μηχανισμών εξειδίκευσης σε μεταφορείς
ολιγοσακχαριτών από εντεροβακτήρια,9 συνεργασίες για αναλύσεις σχέσεων
δομής-λειτουργίας σε μεταφορείς αμινοξέων και πουρινών του ασκομύκητα
Aspergillus nidulans,10-12 και χαρακτηρισμό των συστημάτων μεταφοράς πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων του Arthrobacter sp. Sphe3.13
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(a) understanding active transport systems in bacteria and fungi in relation to
their metabolic adaptations

Type(a): Περαιτερω χαρακτηρισμος του βακτηριου
Azotobacter vinelandii στελεχος Α
Χατζηπαυλίδης Ι.1, Βενιεράκη Α.2, Παπαδέλλη Μ.2,Κεφαλογιάννη Η.1,
Καραμπέρη Β.1, Δήμου Μ.2 και Π. Κατινάκης2*

(b) analyzing cellular mechanisms of recognition, uptake and specificity with
respect to their nutrient and/or toxic substrates

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, 2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιερά οδός 75, Βοτανικός , Αθήνα

1

(c) studying evolution of these mechanisms among different homologues

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

(d) possible applications for antimicrobial drug design.

Our recent research has been funded by the Greek Secretariat for Research and
Technology (GSRT), programs PENED-03 and NONEU-05.
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Λέξεις κλειδιά: ενεργός μεταφορά, ανάλυση κυστεϊνικής σάρωσης, νουκλεοτιδικές βάσεις

Έχει απομονωθεί από έδαφος που είχε εφαρμοστεί υγρό απόβλητο ελαιοτριβείων ή αλλιώς “κατσίγαρος”, ένας αριθμός αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων από
το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ. Ένα εκ των
στελεχών αυτών, επονομαζόμενο ως Α, με βάση την ανάλυση των λιπαρών
οξέων χαρακτηρίστηκε ως Azotobacter vinelandii. Περεταίρω μοριακός χαρακτηρισμός του 16S rRNA επιβεβαίωσε τη συγγένεια του με το τυπικό στέλεχος
Azotobacter vinelandii AvOP
Παράλληλα, στα πλαίσια του μοριακού χαρακτηρισμού ενισχύθηκαν τμήματα
των γονιδίων nifH, vnfH and anfH τα οποία κωδικοποιούν για τη γ υπομονάδα
της Mo- V- and Fe-νιτρογενάσης αντίστοιχα καθώς και των ρυθμιστικών περιοχών που προηγούνται αυτών των γονιδίων. Η αλληλούχιση των τμημάτων
αυτών μας έδωσε μια ομολογία της τάξης των 89,8-98,1% με το AvOP. Επίσης
ενισχύθηκε ένα τμήμα 1500 βάσεων του οπερονίου (algA, algF, algJ) που μετέχει στη βιοσύνθεση του αλγινικού οξέος, όπου η αλληλούχισή του έδωσε 98,7%
ομολογία με το στέλεχος AvOP. Η μελέτη της βιοσύνθεσης του άλατος αλγινικού οξέος στο Α.vinelandii στέλεχος Α έχει βασική και βιοτεχνολογική σημασία,
δεδομένου ότι το αλγινικοό οξύ είναι ένα βιομηχανικό πολυμερές με συγκεκριμένη σύσταση, το οποίο παρουσιάζει ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία
τροφίμων και φαρμάκων. Επίσης μελετήθηκε και η έκφραση της β-κετοθειολάσης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του βακτηρίου.
Το Azotobacter vinelandii στελέχος Α έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται και
να αζωτοδεσμεύει στα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, να προκαλεί μείωση της
φυτοτοξικότητας του αποβλήτου αλλά και να παράγει πολυσακχαρίδια και αυξητικούς παράγοντες αναπτυσσόμενο στο απόβλητο.
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Since 2003, we have focused on the evolutionarily conserved family of Nucleobase-Cation Symporters-2 (NAT/NCS2), which has >700 putative members, in
all life kingdoms, but had not been studied with crystallography or detailed
biochemical analyses in the past (http://membranetransport.org). We have
cloned and characterized the homologue YgfO, a specific xanthine:H+ symporter from E. coli, which we currently use as a model system to study NAT/NCS2
transporters, through Cys-scanning mutagenesis.6-8 In this context, as well, we
collaborate with H. R. Kaback (UCLA) for crystallization studies, and with J. C.
Voss (UCDavis) for site-directed spin labeling (SDSL). Parallel research studies
of our group include analysis of mechanisms underlying specificity in oligosaccharide:H+ symporters from enterobacteria,9 and collaborations for structurefunction analysis of amino-acid and purine transporters from the ascomycote
Aspergillus nidulans,10-12 and for characterization of the PAH-transporting systems of Arthrobacter sp. Sphe3.13

Η ικανότητα του στελέχους να προκαλεί μείωση της φυτοτοξικότητας του αποβλήτου θα μελετηθεί περεταίρω και θα δοθεί έμφαση στα γονίδια που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση φαινολικών ουσιών.
Λέξεις κλειδιά: αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, υγρό απόβλητο ελαιοτριβείων, Azotobacter
vinelandii στέλεχος A
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Type(a): Further characterization of
Azotobacter vinelandii strain A
Chatzipavlidis I.1, Venieraki A.2, Papadelli M.2, Kefalogianni I.1,
Karamperi V. 1, Dimou M.2 and P. Katinakis2*

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

1
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, 2Laboratory of Molecular Biology,
Dept. of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens

Several nitrogen fixing bacterial strains have been isolated from soil treated
with Oil Mile Wastewaters (OMW) by the laboratory group of General and Agricultural Microbiology of AUA. Based on the fatty acids analyses, one of these
strains (designated as strainA), was identified as Azotobacter vinelandii. Further
analyses based on the 16S rRNA gene nucleotide sequence confirmed that
strain A is closely related to Azotobacter vinelandii strain AvOP.

Azotobacter vinelandii strain A was able to grow and fix nitrogen when OMW
was used as a growth medium. The ability of strain A to grow and fix nitrogen
in OMW as well as its capacity reduces the toxic activity of the OMW in plants
and produce polysaccharides and growth factors when growing in OMW was
investigated.
The ability of strain to detoxify OMW will be further investigated and emphasis
will be placed on genes involved in phenolic degradation.
Key words: nitrogen fixing bacteria, Oil Mile Wastewaters (OMW), Azotobacter vinelandii
strain A
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Παύλος Χριστακόπουλος, Πέτρος Καταπόδης, Ευάγγελος Τόπακας, Χριστίνα
Βαβειάδη, Χαρίλαος Ξηρός, Μαρία Μουκούλη, Μαρία Δημαρόγκονα,
Ελισσάβετ Κούρτογλου
BIOtechMASS Unit, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780
URL: www.chemeng.ntua.gr/biotechmass

Τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτών αποτελούν το πλουσιότερο απόθεμα οργανικού άνθρακα στη βιόσφαιρα αγγίζοντας τους 1011 μετρικούς τόνους λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας ετησίως. Τα τοιχώματα αυτά συγκροτούν ένα
σπουδαίο βιομηχανικό υπόστρωμα ενώ τα μικροβιακά ένζυμα που δρουν στο
υπόστρωμα αυτό, χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη
χαρτοβιομηχανία καθώς και στη βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών. Καθώς το ενεργειακό περιεχόμενο της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας είναι ισοδύναμο με 640 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η εφαρμογή των ενζύμων
αυτών στον τομέα παραγωγής ενέργειας είναι πολύ σημαντική.
Η ερευνά μας που σχετίζεται με την βιομετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου
βιομάζας περιλαμβάνει τρείς κύριους τομείς:
α) Την παραγωγή λιγνινοκυτταρινολυτικών ενζύμων απο μεσόφιλους και θερμόφιλους μύκητες με καλλιέργειες διαλείποντος έργου και στερεάς κατάστασης καθώς και την ανίχνευση γονιδίων που εκφράζουν τις παραπάνω
ενζυμικές ενεργότητες από τα γονιδιώματα μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών.
β) Την ενζυμική παραγωγή βιολογικά ενεργών ενώσεων, πρεβιοτικών και αντιοξειδωτικών όπως είναι οι ουδέτεροι και οι όξινοι ολιγοσακχαρίτες, οι φερουλοποιημένοι ξυλοολιγοσακχαρίτες, φαινολικές ενώσεις και φαινολικοί
σακχαρο-εστέρες απο σάκχαρα και μονομερή που προέρχονται από λιγνινοκυτταρινούχες πρώτες ύλες.
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Amplification of the genes nifH, vnfH and anfH coding for γ subunit of Mo- Vand Fe- nitrogenase respectively also showed high homology (89,8-98,1%),
with the respective genes from AvOP. A 1500 bp fragment was also amplified which contains the algA, algF, algJ of the alginic acid gene complex and
showed 98,7% homology with the AvOP genomic region. Alginate polymers
are commercially important products, so Α. vinelandii strain A can be used for
their production. In addition, we studied the presence and expression of the
β-ketothiolase during bacterial growth.

Βιομετατροπη της λιγνινοκυτταρινουχου βιομαζας σε
προϊοντα υψηλης προστιθεμενης αξιας

γ) Παραγωγή βιοαιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα αγροτοβιομηχανικά παραπροϊόντα χρησιμοποιώντας το ενοποιημένο σύστημα του Fusarium oxysporum.
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Αναφορές
Moukouli M., Topakas E., Christakopoulos P. Cloning, characterization and functional
expression of an alkalitolerant type C feruloyl esterase from Fusarium oxysporum, Applied
Microbiology and Biotechnology 79, 245-254, 2008.

ΜΙΚΡΟΒΙOΚΟΣΜΟΣ

Xiros C., Topakas E., Katapodis P., Christakopoulos P. Evaluation of Fusarium oxysporum as
an enzyme factory for the production of ethanol by brewer’s spent grain, Industrial Crops
and Products, 28, 213-224, 2008.
Vardakou M, Palop CN, Gasson M, Narbad A., Christakopoulos P. In vitro three-stage
continuous fermentation of wheat arabinoxylan fractions and induction of hydrolase
activity by the gut microflora. International Journal of Biological Macromolecules, 41, 584589, 2007.

Bioconversion of lignocellulosic biomass to
added value products
Paul Christakopoulos, Petros Katapodis, Evangelos Topakas,
Christina Vafiadi, Charilaos Xiros, Maria Moukouli,
Maria Dimarogona, Elissavet Kourtoglou

The plant cell wall represents the most abundant reservoir of organic carbon
in the biosphere with 1011 tons synthesized annually. The plant cell wall represents an important industrial substrate and microbial enzymes that attack this
composite structure are widely used in the food, beverages, paper and pulp,
and detergent sectors, while the potential utility of these enzymes in the energy industry (the estimated energy content of sugars released annually from
plant cell wall degradation is equivalent to 640 billion barrels of oil) is significant.

b) Enzymatic production of biological active compounds, prebiotics and
antioxidants such as neutral and acidic xylooligosaccharides, feruloyl xylligosaccharides, phenolics and phenolic sugar esters produced from sugars
and components derived from lignocellulosic raw materials known to have
lignocellulosic degrading qualities.
c) Production of bioethanol from lignocellulosic agroindustrial wastes using
the Fusarium oxysporum consolidated system.
References
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mers via identifying novel enzyme activities by screening/genome mining
of mesophilic and thermophilic organisms.

Our research comprises, three major topics resulting in different types of deliverables:
a) Production of cell wall-degrading hydrolases by mesophilic and thermophilic fungi in submerged and solid-state cultivations and development of novel
enzymes for the hydrolysis of carbohydrate oligo/polysaccharides to mono264
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The ACA-DC Greek Collection of Microorganisms
Eugenia Manolopoulou, Marina Georgalaki, Rania Anastasiou, Marina Papadelli, Anastasios
Aktypis, Georgia Zoumpopoulou, Petros Maragoudakis, Ioanna Asteri, Konstantinos
Papadimitriou, George Kalantzopoulos and Effie Tsakalidou
Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Technology,
Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece
The Laboratory of Dairy Research started in 1986 the first systematic survey of the “wild”
Greek food microbiota. Main objective was to investigate and maintain in the form of a
collection, the foods’ microbial diversity in Greece. Today, the collection ACA-DC
comprises of 845 holdings, which derive from traditional fermented food products. All strains
are preserved as frozen and/or freeze-dried cultures. For the identification of strains,
phenotypic methods and physiological tests, along with the SDS-PAGE analysis of whole cell
proteins are applied. When necessary, molecular techniques like the species-specific PCR and
the RAPD-PCR analyses are incorporated in the identification scheme. Strains are screened
for technologically interesting biochemical properties and production of secondary
metabolites, such as flavor compounds and biogenic amines. The technological performance
of selected bacteria and yeast strains is assessed in experimental food fermentations and food
production. Recently we focus on the probiotic potential of lactic acid bacteria. Strains are
evaluated for their potential to survive passage through the human GI tract. They are also
examined for possessing pathogenicity traits, such as antibiotic resistance, haemolysis etc.
Furthermore, their antimicrobial activity against pathogens is examined both “in vitro” and
“in vivo”. Finally, we are interested in stress responses of lactic acid bacteria with respect to
their application in food processing. Detailed strain information is stored in a friendly
database.
Keywords: Collection, Lactic acid bacteria, Yeasts

H Eλληνική Συλλογή Μικροοργανισμών ACA-DC
Ευγενία Μανωλοπούλου, Μαρίνα Γεωργαλάκη, Ράνια Αναστασίου, Μαρίνα Παπαδέλλη,
Αναστάσιος Ακτύπης, Γεωργία Ζουμποπούλου, Πέτρος Μαραγκουδάκης, Ιωάννα Αστερή,
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Καλαντζόπουλος και Έφη Τσακαλίδου
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα
Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α. ξεκίνησε το 1986 την πρώτη συστηματική
καταγραφή της «άγριας» μικροχλωρίδας Ελληνικών τροφίμων. Κύριος σκοπός είναι να
μελετηθεί και να διατηρηθεί υπό μορφή συλλογής η μικροβιακή ποικιλότητα των Ελληνικών
προϊόντων ζύμωσης. Σήμερα η συλλογή με το ακρωνύμιο ACA-DC περιλαμβάνει 845
στελέχη, τα οποία προέρχονται από παραδοσιακά προϊόντα ζύμωσης. Όλα τα στελέχη
συντηρούνται υπό κατεψυγμένη ή/και λυοφιλιωμένη μορφή. Για την ταυτοποίηση των
στελεχών εφαρμόζονται φαινοτυπικές μέθοδοι και φυσιολογικές δοκιμές, σε συνδυασμό με
την

SDS-PAGE

ανάλυση

των

κυτταρικών

πρωτεϊνών.

Όπου

κρίνεται

αναγκαίο

περιλαμβάνονται στο σχήμα ταυτοποίησης μοριακές τεχνικές, όπως η PCR ανάλυση (speciesspecific και RAPD). Tα στελέχη μελετώνται ως προς τεχνολογικά ενδιαφέρουσες βιοχημικές
ιδιότητες και παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών, όπως αρωματικά συστατικά και
βιογενείς αμίνες. Εκτιμάται η τεχνολογική απόδοση επιλεγμένων βακτηρίων και ζυμών, τόσο
σε πειράματα προσομοίωσης σε ζυμωτήρα, όσο και σε πραγματικές συνθήκες παρασκευής
τροφίμων. Tα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες προβιοτικές
ιδιότητες των βακτηρίων. Αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να επιβιώνουν στις
συνθήκες του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος, καθώς και ως προς την αντιμικροβιακή
τους δράση έναντι παθογόνων μικροοργανισμών in vitro και in vivo. Μελετώνται επίσης ως
προς το αν διαθέτουν χαρακτηριστικά παθογένειας (ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά,
αιμόλυση κ.α.). Μας ενδιαφέρει τέλος, η φυσιολογία των βακτηρίων κάτω από συνθήκες
στρες, όπως αυτές απαντώνται κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Λεπτομερείς
πληροφορίες για κάθε στέλεχος καταχωρούνται σε μία φιλική για το χρήστη βάση
δεδομένων.
Λέξεις κλειδιά: Συλλογή, Οξυγαλακτικά βακτήρια, Ζύμες

Αξιοποίηση βαγάσσης σόργου για την παραγωγή βιοαιθανόλης
από το μύκητα Neurospora crassa
Ι. Δόγαρης, Σ. Καραπάτη, Ε. Αμούργη, Δ. Μαμμά, Ε. Καλογερής, Δ. Κέκος*
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15780, Αθήνα
*e-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της παραγωγής βιοαιθανόλης από τη
βαγάσση σόργου, η οποία αποτελεί το στερεό υπόλειμμα που απομένει μετά την
εκχύλιση των υδατοδιαλυτών σακχάρων από το γλυκύ σόργο. Η αποτελεσματική
αξιοποίηση του συγκεκριμένου υποστρώματος, που αντιπροσωπεύει περίπου το 30%
του νωπού βάρους του ενεργειακού φυτού, είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της
οικονομικότητας της διεργασίας παραγωγής βιοαιθανόλης από γλυκύ σόργο.
Η χημική ανάλυση έδειξε ότι η βαγάσση σόργου αποτελεί μία πηγή πλούσια σε
κυτταρίνη (40.4%) και ημικυτταρίνη (35.5%). Η in vitro υδρόλυση του υλικού από το
ενζυμικό σύστημα του αιθανολοπαραγωγού μύκητα Neurospora crassa DSM 112,
οδήγησε σε μερικό αποπολυμερισμό των πολυσακχαριτών. Η αποικοδόμηση της
κυτταρίνης και την ημικυτταρίνης ανήλθε σε ποσοστά 14.7% και 14.1%, αντίστοιχα.
Η ανάλυση των παραγόμενων μονο- και δι- σακχαριτών με Χρωματογραφία
Ανταλλαγής Ανιόντων Υψηλής Απόδοσης (High Performance Anion Exchange
Chromatography) ανέδειξε ως κύρια προϊόντα την ξυλοβιόζη και τη γλυκόζη.
Η μικροβιακή μετατροπή του υποστρώματος οδήγησε σε παραγωγή αιθανόλης με
μέγιστη συγκέντρωση 3.7 g l-1, που αντιστοιχεί σε απόδοση 4.7 g προϊόντος ανά 100
g υποστρώματος. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις άλλων μεταβολιτών (οξικού οξέος,
γλυκερόλης) απέδειξαν την ικανότητα περιορισμού των παραπροϊόντων από το
μικροοργανισμό. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων ξυλιτόλης και ξυλοβιόζης
κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης επιβεβαίωσε εγγενείς αδυναμίες του
μικροβιακού συστήματος, που σχετίζονται με την ανισορροπία του οξειδοαναγωγικού
δυναμικού κατά το μεταβολισμό της ξυλόζης, και με τα χαμηλά επίπεδα ενζυμικής
ενεργότητας β-ξυλοζιδάσης, αντίστοιχα.
Keywords: βαγάσση σόργου, βιοαιθανόλη, Neurospora crassa

Using Neurospora crassa cells for
production of ethanol from sorghum bagasse
I. Dogaris, S. Karapati, H. Amourgi, D. Mamma, E. Kalogeris, D. Kekos*
Biotecnology Laboratory, School of Chemical Engineering,
National Technical University of Athens, 15780, Athens
*e-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

The main objective of this study was to investigate the production of bioethanol
from sorghum bagasse, the solid residue obtained after extraction of water-soluble
carbohydrates from sweet sorghum. Effective incorporation of this valuable byproduct, comprising 30% of this energy crops (wet basis), into the sweet sorghum-toethanol bioconversion process would greatly improve its financial perspective.
Analysis of sorghum bagasse constituents showed that the substrate is rich in
cellulose (40.4%) and hemicellulose (35.5%). Hydrolysis of the material in vitro by
the enzymatic lignocellulolytic system of a natural ethanol producer fungus,
Neurospora crassa DSM 112, resulted in partial depolymerization of polysaccharides.
Cellulose and hemicellulose decomposition was 14.7% and 14.1%, respectively.
Determination of mono- and di- saccharides by High Performance Anion Exchange
Chromatography revealed that xylobiose and glucose were the main products.
The concentration of ethanol produced by fungal cells was as high as 3.7 g l-1,
corresponding to a yield that equals 4.7 g of product per 100 g of substrate. Using the
specific microorganism prevented extended generation of by-products, which was
reflected in low concentrations of other metabolites (acetic acid, glycerol).
Determination of xylitol and xylobiose concentrations, confirmed the weaknesses of
this microbial system with regard to an imbalanced redox potential formed during
xylose metabolism, and low β-xylosidase activities, respectively.
Keywords: sorghum bagasse, bioethanol, Neurospora crassa

Μικροβιακή αποικοδόμηση νιτροαρωματικών ενώσεων
Π. Μανιάτη, Δ. Μαμμά, Ε. Καλογερής, Δ. Κέκος*
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15780, Αθήνα
*e-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

Η εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη της βιοαποικοδόμησης νιτροαρωματικών
ενώσεων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
και αποτελούν πολύ τοξικούς ρύπους. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα
βρέθηκε ότι το βακτήριο P. putida DSM 12448 μπορεί να αποικοδομήσει την pνιτροφαινόλη (pNP) σε συγκεντρώσεις μέχρι και 675 mg.l-1, τιμή η οποία είναι η
μέγιστη που έχει αναφερθεί για αποικοδόμηση της τοξικής αυτής ουσίας σε διεργασία
διαλείποντος έργου. Ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης (μmax) σε συγκέντρωση pNP ίση με
86 mg.l-1 ήταν 0.304 h-1, ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε αύξηση
του ρυθμού αποικοδόμησης της pNP σε συνδυασμό με ανάσχεση του ρυθμού
ανάπτυξης του βακτηρίου. Η χρονική διάρκεια της λανθάνουσας φάσης βρέθηκε ότι
συνδέεται με εκθετική σχέση με την αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος,
αποτέλεσμα

που

συμφωνεί

με
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κυττάρων

ανάλογη

της

συγκέντρωσης του τοξικού ρύπου και έναρξη της αποικοδόμησής του μετά τη
δημιουργία μιας κρίσιμης συγκέντρωσης βιομάζας.
Κατά τη μελέτη της επίδρασης της πηγής αζώτου στη βιοαποικοδόμηση της
pNP, ο υψηλότερος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης παρατηρήθηκε όταν στο μέσο
προστέθηκε εκχύλισμα ζύμης, ενώ η μικρότερη χρονική διάρκεια της λανθάνουσας
φάσης όταν χρησιμοποιήθηκε χλωριούχο αμμώνιο. Η αφαίρεση της πηγής αζώτου
από το μέσο οδήγησε σε αρκετά μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης (0.176 h-1). Η τελική
συγκέντρωση των νιτρωδών ιόντων που απελευθερώνονται κατά την πλήρη
αποικοδόμηση της pNP από το βακτήριο P. putida DSM 12448 είναι μικρή. Το
αποτέλεσμα είναι συμβατό με εκτεταμένη αφομοίωσή τους από το βακτήριο ως πηγή
αζώτου, γεγονός σημαντικό για την πρόληψη της παραγωγής δευτερογενών ρύπων
από την αποικοδόμηση νιτροαρωματικών ενώσεων.
Keywords: νιτροφαινόλη, Pseudomonas putida, βιοαποικοδόμηση

Microbial degradation of nitroaromatic compounds
P. Maniati, D. Mamma, Ε. Kalogeris, D. Kekos*

Biotechnology Laboratory, School of Chemical Engineering,
National Technical University of Athens, 15780, Athens
*e-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

The aim of the present work was the microbial degradation of nitroaromatic
compounds which are important contaminants of the environment, mainly of
anthropogenic origin. Based on experimental results, P. putida DSM 12448 was able
to degrade p-nitrophenol (pNP) at concentrations as high as 675 mg.l-1, which is the
maximum value reported for batch biodegradation of this xenobiotic. The highest
value of maximum specific growth rate (0.304 h-1) was observed at 86 mg.l-1 pNP
concentration, while application of higher concentrations resulted in improved
degradation rates. An exponential relationship between the duration of the lag phase
and substrate concentration was disclosed. This complies with mortality of cells that is
proportional to pNP concentration and requirement for a critical biomass
concentration before degradation begins.
The type of nitrogen source had a significant effect on microbial growth and
pNP degradation; the highest growth rate was observed with yeast extract, while
supplementation of the medium with ammonium chloride was associated with a
shorter lag phase. In the absence of additional nitrogen sources, bacterial growth was
retarded (μmax= 0.176 h-1). The final concentration of the nitrites released from
complete degradation of pNP by P. putida DSM 12448 was very low. This is in
accordance with extended assimilation of nitrites by bacterial cells, which is very
important when considering minimization of secondary toxic compounds during
decomposition of nitroaromatics.
Keywords: nitrophenol, Pseudomonas putida, biodegradation

Ταχεία ανίχνευση της αλλοίωσης βόειου κρέατος µε την τεχνική
Φασµατοσκοπίας Υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FT-IR)
Αργύρη1, Α., Ταραντίλης2, Π.A., Παππάς Χ., Πανάγου1, Ε., Πολυσίου2, Μ., &
Νυχάς1 Γ-Ι.,Ε,
1

Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Επιστήµης &
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Εργαστήριο Χηµείας, Γενικό Τµήµα
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

H αλλοίωση του κρέατος είναι ένα οικολογικό φαινόµενο, που αποδίδεται σχεδόν
ολοκληρωτικά, στην µικροβιακή δραστηριότητα. Μέχρι τώρα περισσότερες από 50
διαφορετικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την ποιοτική και κυρίως ποιοτική καταγραφή
της αλλοίωσης. Βασικά προβλήµατα αυτών των µεθόδων τεχνικών είναι τα ετεροχρονισµένα
αποτελέσµατα, οι χρονοβόρες διαδικασίες κτλ. Προβάλλεται λοιπόν η ανάγκη καθιέρωσης
νέων γρήγορων µεθόδων/τεχνικών που θα επιτρέπουν τον άµεσο και σχετικά ακριβή
προσδιορισµό της αλλοίωσης του κρέατος.
Η φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (Fourier Transform Infrared
spectroscopy – FT-IR) είναι µια ταχεία αναλυτική τεχνική, κατά την οποία το δείγµα δεν
καταστρέφεται, µε αξιοσηµείωτη εν δυνάµει εφαρµογή στις βιοµηχανίες τροφίµων. Η τεχνική
FT-IR έχει εξεταστεί σε διάφορα είδη κρέατος και πρόσφατες µελέτες συσχετίζουν τη
µικροβιακή αλλοίωση ιστών κρέατος µε τις βιοχηµικές αλλαγές στο υπόστρωµά του κατά τη
συντήρησή του σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Σε αυτή τη µελέτη φιλέτα βόειου κρέατος συντηρήθηκαν υπό αερόβιες συνθήκες σε πέντε
διαφορετικές θερµοκρασίες (0, 5, 10, 15 και 20°C) και οι µικροβιολογικές αναλύσεις (Ολική
µικροβιακή χλωρίδα) πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα µε τις φασµατοσκοπικές αναλύσεις
FT-IR, τον οργανοληπτικό έλεγχο και τις µετρήσεις του pH. Τα φασµατικά δεδοµένα που
συλλέχθηκαν από το FT-IR αναλύθηκαν µε την τεχνική της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών
(Principal Component Analysis - PCA), µειώνοντας τον όγκο των δεδοµένων και στη
συνέχεια οι επιλεγµένες µεταβλητές (κυµαταριθµοί) αναλύθηκαν ακολούθως σε µία δεύτερη
PCA. Οι τελευταίες µεταβλητές που προέκυψαν αναλύθηκαν µε την τεχνική της
Παραγοντικής ∆ιακριτικής Ανάλυσης (Factorial Discriminant Analysis - FDA) µε σκοπό την
ποιοτική πρόβλεψη της αλλοίωσης ενός δείγµατος που είχε προηγουµένως χαρακτηρισθεί ως
Φρέσκο (Φ), Σχετικά Φρέσκο (ΣΦ) ή Αλλοιωµένο (Α). Αντίστοιχη ανάλυση
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την ποιοτική πρόβλεψη της θερµοκρασίας που συντηρήθηκε
κάθε δείγµα.
Η στατιστική ανάλυση (FDA) έδειξε σωστή κατηγοριοποίηση του 98.68% των δειγµάτων σε
σχέση µε την αλλοίωση τους (Φ, ΣΦ, Α) και 93.42% σε σχέση µε τη θερµοκρασία που
συντηρήθηκαν. Τα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν καλή συσχέτιση της οργανοληπτικής
ανίχνευσης της αλλοίωσης και της παρουσίας των χηµικών µεταβολιτών κατά την αλλοίωση
όπως και της διαφορετικότητας µεταβολικού προφίλ ανάλογα µε τη θερµοκρασία που
συντηρήθηκε το δείγµα, σύµφωνα µε το FT-IR. Από την άλλη πλευρά, η οργανοληπτική
ανίχνευση της αλλοίωσης δε συσχετιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις µε το ίδιο µικροβιακό
φορτίο το οποίο κατά την πρώτη ανίχνευση σηµείων αλλοίωσης (κρέας Σχετικά Φρέσκο),
αυξανόταν µε τη θερµοκρασία (π.χ. 4.01 cfu cm-2 για τους 0°C και 7.17 cfu cm-2 για τους
20°C).
Keywords: FTIR-ATR, αλλοίωση, κρέας, µεταβολίτες, χηµειοµετρία

Rapid detection of beef spoilage using Fourier Transform Infrared spectroscopy
(FT-IR)
Argyri, A. Tarantilis P.Α., Pappas, C., Panagou, E., Polysiou, M., & Nychas G-J
Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 11855, Greece
Quality is generally a subjective and sometimes elusive term. Freshness οf meat muscles are
generally considered the most important contributors to quality. It is therefore crucial to have
valid methods to monitor freshness and quality. Indeed, methods should be valid for
application by industry and consumers in order to obtain reliable information on freshness
status when merchandizing and purchasing products. Fourier Transform Infrared (FT-IR)
spectroscopy is rapid, non-destructive analytical technique with considerable potential for
application in the food and related industries. FT-IR has been tested for several muscle food
analyses and recent studies on meat tissues, stored in ambient temperature, correlate microbial
spoilage of meat with biochemical changes within the meat substrate.
Beef fillets were stored aerobically in five different temperatures (0, 5, 10, 15 and 20˚C) and
the microbiological analysis (Total Viable Counts) was performed in parallel with FT-IR
analysis, pH measurements and sensory analysis. The spectral data collected from the FT-IR
were subjected to a principal component analysis (PCA) to investigate differences between
samples and thus reduce the size of the data set. A second PCA with the selected variables
(wavenumbers) revealed the Principal Components (PCs) that significantly contributed to the
variance of the data set. These PCs were further subjected to factorial discriminant analysis
(FDA) in order to predict the quality of a sample that was pre-characterized as Fresh (F),
Semifresh (SF) or Spoiled (S) from the sensory analysis. A corresponding procedure was
followed in order to predict qualitatively predict the storage temperature of a sample.
The FDA exhibited a correct classification of 98.68% of the samples regarding their spoilage
status (F, SF, S) and 93.42% regarding their storage temperature. These data reveal a good
correlation between the sensory detection of the spoilage status and that of the chemical
metabolites during spoilage accordingly to the storage temperature, as detected from the FTIR. On the other hand, sensory evaluation of the spoilage was not always correlated with the
same microbial load at the time of the first sensorial detection of spoilage (meat characterized
as SF) which was increased with the temperature (e.g 4.01 cfu cm-2 for 0˚C and 7.17 cfu cm-2
for 20˚C).
Keywords: Chemometrics, FTIR-ATR, meat, metabolites, spoilage

Η επίδραση της συσκευασίας και της θερµοκρασίας συντήρησης του κρέατος στον
πληθυσµό των γαλακτικών βακτηρίων
∆ουλγεράκη, Α., Νησιώτου, Α., & Νυχάς Γ-Ι.Ε
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα επιστήµης & Τεχνολογίας
Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

Τα γαλακτικά βακτήρια (Lactic Acid Bacteria- LAB) είναι µια οµάδα µικροοργανισµών
που εµπλέκεται στην αλλοίωση του νωπού κρέατος κρέατος που συντηρείται

µε τις

λεγόµενες νέες τεχνολογίες όπως είναι οι τροποποιηµένες ατµόσφαιρες, µια συσκευασία που
εχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσµατική στην αύξηση του χρόνου ζωής του κρέατος. Συχνά
στις συσκευασίες αυτές αποτελεί την κυρίαρχη αλλοιογόνο χλωρίδα .
Για να εξετάσουµε την επίδραση της συσκευασίας και της θερµοκρασίας στην
επιβίωση των LAB κατά την αλλοίωση µοσχαρίσιου κρέατος, κιµάς συντηρήθηκε στους 0, 5,
10 και 15°C υπό αερόβιες συνθήκες και σε συσκευασία µε σύσταση 40% CO2 - 30% O2 30% N2. Για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισµό του πληθυσµού των γαλακτικών βακτηρίων
που επιβιώνουν κατά την συντήρηση του µοσχαρίσιου κιµά, χρησιµοποιήθηκαν

µέθοδοι

όπως η ηλεκτροφόριση εναλλασσόµενου πεδίου (PFGE) και η αλυσιδωτή αντίδραση
πολυµεράσης (PCR).
Η PFGE έδειξε ότι διαφορετικά είδη LAB επικρατούν στις διάφορες συνθήκες
συντήρησης

παρολό

που

παρατηρούνται

όµοιοι

πληθυσµοί,

ενώ

µια

µεγαλύτερη

παραλλακτικότητα στα είδη εµφανίζεται στις µικρότερες θερµοκρασίες και στην συσκευασία
µε τροποποιηµενη ατµόσφαιρα. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι
πληθυσµοί µόνο ως αριθµήσεις δεν είναι ικανοί να αποδώσουν την επίδραση των
περιβαλλοντικών συνθηκών στην σύνθεση της αλλοιογόνου χλωρίδα και ακολούθως την
αλλοίωση. Συµπερασµατικά, η γνώση των ειδών της ειδικής αλλοιογόνου χλωρίδας που
επικρατούν µπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη – επίλυση των προβληµάτων που αφορούν
στην διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά την εµπορία του κρέατος.

Λέξεις κλειδιά: Aλλοίωση, γαλακτικά βακτήρια, ηλεκτροφόρηση παλλόµενου πεδίου, κρέας

The influence of package and storage temperature of meat on lactic acid bacteria
population

Doulgeraki, A. Nisiotou, A., & Nychas, G-J.,
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods, Dept of Food Science &
Technology, Iera odos 75, Athens 11855, Greece
Lactic acid bacteria (LAB) are members of the microbial association that can
contribute in the meat spoilage while their role in meat stored under modified atmosphere
(MA) is detrimental, despite the fact that MA packaging system has been proved to be very
effective in extending shelf life of meat.
In order to exploit the influence of package and storage temperature on LAB
population during storage of minced beef, minced beef was stored at 0, 5, 10 and 15°C
aerobically and in a package consisted of 40% CO2-30% O2-30% N2. Molecular methods like
pulse field gel electrophoresis (PFGE) and polymerase chain reaction (PCR) were used to
identify and distinguish LAB community that developed the minced beef spoilage.
PFGE identification demonstrated that the fluctuations of the LAB populations were
depended on the packaging conditions (package, temperature), although similar viable counts
were found. Also, the diversity in genera seemed to increase in lower temperatures and in
mince stored under MAP. These findings strengthen the position that the viable counts alone
may be not enough to highlight the shifts of the bacterial communities according to
environmental changes and consequently, the spoilage. The assessment of microbial species
dominating in meat spoilage will be fundamental for unearthing – improving the weak link of
the chill chain for chilled meat products.

Key words: Lactic acid bacteria, meat spoilage, PFGE

Η αερόβια συσκευασία του νωπού κρέατος µε φιλµ χαµηλής διαπερατότητας
οδηγεί στην ανάπτυξη τροποποιηµένης ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της
συντήρησης λόγω της µικροβιακής αναπνοής
Κ. Π. Κουτσουµανής 1, Α. Π. Σταµατίου 2, Ε. Χ. ∆ροσινός 3, Γ. -Ι. Ε. Νυχάς 2
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Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η µεταβολή της µικροβιακής αλληλουχίας σε δείγµατα
χοιρινού κιµά σε τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες συντήρησης 0, 5, 10 και 15o C.
∆είγµατα χοιρινού κιµά (100g) συσκευάστηκαν µε δύο διαφορετικά πλαστικά φιλµ: α) µε ένα
κοινό φιλµ Υψηλής ∆ιαπερατότητας (Υ∆) και β) µε ένα φιλµ Χαµηλής ∆ιαπερατότητας
(Χ∆). Η µεταβολική δραστηριότητα των µικροοργανισµών και η χρήση του φιλµ Χ∆
οδήγησαν στην δηµιουργία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας µέσα στη συσκευασία κατά την
διάρκεια της συντήρησης. Η συγκέντρωση του Ο2 στα δείγµατα που ήταν αποθηκευµένα
στους 0o C µειώθηκε από 18,7% σε 7% (µετά από 15 ηµέρες αποθήκευσης) στις
συσκευασίες, µε φιλµ Χ∆ ενώ το CO2 αυξήθηκε από 3% σε 10% αντίστοιχα. Αντιθέτως στις
συσκευασίες µε το Υ∆ πλαστικό φιλµ δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφορά. Η
ανάπτυξη της τροποποιηµένης ατµόσφαιρας στις συσκευασίες µε το Χ∆ φιλµ οδήγησε σε
σηµαντική αναστολή της ανάπτυξης των pseudomonads η οποία ήταν περισσότερο εµφανής
στις χαµηλές θερµοκρασίες συντήρησης. Για παράδειγµα, κατά την διάρκεια συντήρησης
στους 0o C ο ρυθµός ανάπτυξης των Pseudomonads στα δείγµατα που ήταν συσκευασµένα
στο Χ∆ φιλµ µειώθηκε κατά 48,7% σε σχέση µε το Υ∆ φιλµ ενώ στους 10o C η αντίστοιχη
µείωση ήταν 13,7%. Επίσης το Χ∆ φιλµ επηρέασε σε µικρότερο βαθµό την ανάπτυξη του
Brochothrix thermosphacta. Η επίδραση της θερµοκρασίας συντήρησης στον ρυθµό
ανάπτυξης των Pseudomonads και του Brochothrix thermosphacta στα δείγµατα χοιρινού
κιµά στα δυο διαφορετικά φιλµ συσχετίστηκαν µε βάση την εξίσωση του Arrhenius. Η
ενέργεια ενεργοποίησης και για τα δυο βακτήρια ήταν µεγαλύτερη στο Χ∆ φιλµ. Αυτό
µπορεί να οφείλετε στην αύξηση της ανασταλτικής δράσης της τροποποιηµένης ατµόσφαιρας
στις χαµηλές θερµοκρασίες. Η εξίσωση του Arrhenius χρησιµοποιήθηκε και για τον
προσδιορισµό του χρόνου που απαιτείται ώστε τα δυο βακτήρια να φτάσουν σε πληθυσµό το
107 CFU/g. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όταν το Χ∆ φιλµ συνδυάζεται µε χαµηλές
θερµοκρασίες συντήρησης ο χρόνος µέχρι την στιγµή της µικροβιακής αλλοίωσης του
προϊόντος µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το Υ∆ φιλµ.
Λέξεις κλειδιά: διαπερατότητα, κρέας, µικροβιακή αναπνοή, τροποποιηµένη ατµόσφαιρα,
φιλµ
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Control of spoilage microorganisms in minced pork by a self-developed modified
atmosphere induced by the respiratory activity of meat microflora
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The changes in microbial flora of minced pork during aerobic storage at 0, 5, 10 and
15o C were studied. Minced pork samples (100 g) were packed using two types of
packaging films a) a common food film with high permeability (HPF) and b) a film
with low permeability (LPF). The respiratory activity of meat microflora and the use
of a LPF resulted in a modified atmosphere in the package headspace developed
during storage. Oxygen concentration decreased from 18.7% (after packaging) to 7%
(after 15 days of storage) in packages with LPF, stored at 0o C, while CO2 increased
from 3% to 10.5%, respectively. On the contrary, no significant atmosphere changes
were observed during storage of HPF packages. The self-developed modified
atmosphere in LPF packages resulted in a significant inhibition of pseudomonad
growth which was more pronounced at low storage temperatures. For example, during
storage at 0 oC, the growth rate of pseudomonads in meat packed with LPF was
reduced by 48.7% compared to HPF. At 10 oC the latter reduction decreased to
13.7%. LPF packaging was also found to inhibit growth of Brochothrix thermospacta
but this inhibition was weaker compared to pseudomonads. The effect of storage
temperature on the growth rate of pseudomonads and B. thermospacta in minced pork
packed with the different films was modeled using an Arrhenius equation. For both
bacteria, the activation energy was higher for LPF packaging. This can be attributed
to the increased inhibitory effect of the modified atmosphere at lower storage
temperature. The Arrhenius model was further used to evaluate the effect of
temperature on the time required by the two bacteria to reach a spoilage level of 107
cfu/g. The results showed that when LPF packaging is combined with effective
temperature control the time-to-spoilage can be significantly extended compared to
HPF packaging.
Keywords: film, meat, microbial respiratory, modified atmosphere package, MAP,
permeability

Τίτλος: Συµβολή των –omics στην Μικροβιολογία Κρέατος
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Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην µετα-γενοµική εποχή έχουν εφοδιάσει τον
ερευνητή µε µια πληθώρα «εργαλείων» για µεγάλης κλίµακας, εις βάθος αναλύσεις
των διαφόρων βιολογικών συστηµάτων. Προσεγγίσεις όπως τα proteomics και τα
transcriptomics έχουν καθιερωθεί πλέον σε πολλά ερευνητικά εργαστήρια µε σκοπό
την άντληση εκείνων των πληροφοριών, σε µοριακό επίπεδο, οι οποίες δικαιολογούν
συγκεκριµένους φαινότυπους. Επιπλέον, είναι φανερή πλέον η στροφή της έρευνας
προς τον σχετικά καινούριο κλάδο των Systems Biology στον οποίο το κάθε ζήτηµα,
ο κάθε προβληµατισµός εξετάζεται σφαιρικά µέσα στα πλαίσια του συστήµατος το
οποίο µελετά ο ερευνητής. Η χρήση των –omics προσεγγίσεων σε αυτή την
περίπτωση είναι καταλυτικής σηµασίας, καθώς µας παρέχουν µια συνολική εικόνα
των µορίων προς ανάλυση, δηλαδή των πρωτεϊνών στα proteomics, των mRNAs στα
transcriptomics κ.ο.κ. Στο Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων του ΓΠΑ έχει
σχεδιαστεί µια στρατηγική όπου µε αυτές τις προσεγγίσεις θα επιχειρήσουµε να
µελετηθεί
το µοριακό υπόβαθρο φαινοµένων µε ιδιαίτερη σηµασία στη
µικροβιολογία του κρέατος. Συγκεκριµένα, τα φαινόµενα αυτά περιλαµβάνουν: (α) τη
δηµιουργία βιοϋµενίων και το ρόλο τους στην επιµόλυνση βιοµηχανικών επιφανειών,
(β) την επίδραση σε µοριακό επίπεδο των διαφόρων καταπονήσεων (stresses) αλλά
και γενικότερα παρεµβάσεων (interventions) τις οποίες θα υποστεί ένας
µικροοργανισµός είτε κατά τη διάρκεια της συσκευασίας του κρέατος και των
προϊόντων του και (γ) την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των µικροοργανισµών
µεταξύ τους µέσω της έννοιας της ‘απαρτίας των αισθήσεων’ ή του “quorum
sensing”. Κάθε παρέµβαση στον µικροοργανισµό και/ ή στο σύστηµα που µελετάµε
θα έχει µια επίδραση σε µοριακό επίπεδο η οποία πιθανότατα θα εκφραστεί και στον
φαινότυπο. Έτσι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι συγκριτικές proteomics και
transcriptomics προσεγγίσεις δύνανται να αναδείξουν τις µοριακές διαφορές που
προκύπτουν µεταξύ διαφορετικών µεταχειρίσεων του δείγµατος τόσο σε ποιοτικό όσο
και σε ποσοτικό επίπεδο. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται για πρώτη φορά
αποτελέσµατα από µια σειρά πειραµάτων στα οποία χρησιµοποιήσαµε την
δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση, το βασικό εργαλείο στα proteomics, για να αναλύσουµε
το σύνολο των πρωτεϊνών (πρωτέοµα) από .κύτταρα που έχουν ή δεν έχουν υποστεί
παρεµβάσεις, δηλαδή εφαρµογή συνθηκών, που είναι διαφορετικές από τις συνήθεις
τους οικολογικές στρατηγικές που ακολουθούν.
Λέξεις κλειδιά: 2-DE, αίσθηση απαρτίας, βιοϋµένια, δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση,
πρωτεοµική, stress, intervention, -omics
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The rapid technological advances achieved in the post-genomic era have provided the
researcher with a great number of molecular “tools” for high-throughput and in-depth
analyses of biological systems. Approaches such as proteomics and transcriptomics
are now routinely being applied in many research laboratories with the aim to reveal
the molecular basis underlying specific phenotypes. Moreover, it is now obvious that
research is turning towards the upcoming field of Systems Biology in which, every
question or problem is being examined in a more global manner within the frames of
the biological system being studied. The use of –omics approaches in this case is
particularly important, as these techniques can provide us with a global overview of
the molecules being analyzed, i.e. proteins in proteomics, mRNAs in transcriptomics
etc. In the Department of Food Science and Technology of the Agricultural University
of Athens, a master plan has been developed which aims to utilize such techniques in
order to reveal the molecular basis of particularly important phenomena in the
microbiology of meat. Specifically, these phenomena include: (a) biofilm formation
and their role in the contamination of industrial surfaces, (b) the effect, at the
molecular level, of various stresses and interventions that a microorganism will go
through during preparation and packaging of meat and its products, and (c) the
communication and interaction between microorganisms in terms of “quorum
sensing”. Every intervention applied to the microorganism and/ or the system being
studied will have an effect at the molecular level that could possibly be expressed in
the phenotype too. Therefore, in all cases mentioned above comparative proteomics
and trancriptomics studies are potentially able to reveal those molecular differences
that come up between different treatments of our sample, both qualitatively and
quantitatively. In this present study, the results from a series of experiments are being
presented, in which we have used the basic “tool” in proteomics two-dimensional
electrophoresis (2-DE), to analyze total protein (proteome) from cells that have or not
gone through interventions, i.e application of conditions that are different from their
physiological ecological niche.

Keywords: 2-DE, biofilm, intervention, proteomics, quorum sensing, two-dimensional
electrophoresis, stress, -omics

Συμβίωση: επιστημονική συνύπαρξη συγκλινουσών επιστημών (nano-Bio-Info-cOgni
Science) για την συνεχή εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος κατά την
διάρκεια της αποθήκευσης και διανομής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Νυχά Γ-Ι.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα επιστήμης & Τεχνολογίας
Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερα Οδός 75, Αθήνα 11855

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συμβίωση» συνεργάζονται 14 εταίροι από 6 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , τις Η.Π.Α. και τη Νέα Ζηλανδία με σκοπό τη μελέτη της ασφάλειας
και ποιότητας του κρέατος. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση και η
ποσοτική αξιολόγηση εύχρηστων χημικών, βιοχημικών και μοριακών δεικτών καθώς και ο
έλεγχος της αξιοπιστίας τους στον προσδιορισμό της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος.
Για την πραγματοποίηση των στόχων θα εφαρμοστεί ένα πολυτομεακό σύστημα ευρείας
προσέγγισης βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες (βιοπληροφορική, νανο-τεχνολογία,
μαθηματικά μοντέλα) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την ασφάλεια του κρέατος. Η
γνώση αυτή θα μεταφραστεί σε πρακτικούς δείκτες και εύχρηστα μέσα προσδιορισμού της
ασφάλειας και ποιότητας. Στις βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται (i)
η ανάπτυξη και/ή ο έλεγχος αξιοπιστίας εύχρηστων χημικών/βιοχημικών μεθόδων (π.χ. βιοαισθητήρες, φθορισμός, FT-IR) και μοριακών μεθόδων (μικροσυστοιχίες DNA), (ii) η
ανάπτυξη κατάλληλης λογισμικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και την ενοποίηση
δεδομένων, (iii) η εφαρμογή πολυπαραγοντικών στατιστικών μεθόδων και μηχανικής
εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, γενετικοί αλγόριθμοι), (iv) η ενσωμάτωση
των αισθητήρων και της πλατφόρμας πληροφοριών για την ανάπτυξη συστήματος
αυτόματης μετατροπής δεδομένων που συλλέγονται από δείγματα σε «διάγνωση» της
ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος. Το σχέδιο υλοποίησης των ανωτέρω στόχων
οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες:
1. Μικροβιακός χαρακτηρισμός και περιγραφή των κύριων μεταβολικών και μοριακών
προτύπων των αλλοιογόνων βακτηρίων
2. Ανάπτυξη εύχρηστου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και
ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος
3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την απλή, αποτελεσματική και οικονομική αξιολόγηση
της ποιότητας και ασφάλειας του κρέατος στην βιομηχανία με την βοήθεια νέων
δεικτών ποιότητας και ασφάλειας βασισμένων στην ανίχνευση μεταβολιτών από
απλούς αισθητήρες, όπως καθορίζονται από φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό που
διευκολύνει την πρακτική χρήση των αναπτυσσόμενων μεθόδων
Παρέχοντας πρακτικούς δείκτες/ μέσα ανίχνευσης αλλά και θεμελιώδη γνώση σε θέματα
αλλοίωσης του κρέατος και των σχετιζόμενων κινδύνων το Πρόγραμμα θα ωφελήσει
σημαντικά την Ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην
εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας.
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια κρέατος, βιοπληροφορική, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYMBIOSIS,
μαθηματικά μοντέλα, νανο-τεχνολογία, ποιότητα κρέατος

Scientific sYnergisM of nano-Bio-Info-cOgni Science for an Integrated system to
monitor meat quality and Safety during production, storage, and distribution in the EU
Nychas, G-J.
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods, Agricultural University of Athens, Iera
odos 75, Athens 11855
The SYMBIOSIS-EU project will bring together 14 partners from 6 EU countries (plus one
each from NZ and US) to study meat safety & quality. The overall aim is to identify and
quantitatively evaluate practical and easy to use chemical, biochemical and molecular
indices and establish their applicability as quality monitors for inspection of meat safety and
quality. The project will apply a multidisciplinary system-wide approach relying on
converging technologies (bioinformatics, nanotechnology, modelling) to obtain knowledge
for meat safety that will be translated into simple devices and practical indicators of quality
and safety. The main objectives are (i) to develop and/or validate easy to use
chemical/biochemical methods (e.g. biosensors, fluorescence, FT-IR), molecular methods
(DNA microarrays), (ii) to develop a suitable software platform for data sharing and
integration, (iii) to apply multivariate statistical methods and machine learning (neural
networks, fuzzy logic, genetic algorithms) to identify robust multiple compound quality
indices, (iv) integration of the sensors and information platform and development of a
system to automatically transform data acquired from a sample into a “diagnosis” of meat
safety and quality. The project plan designed to meet these objectives comprises 3 pillars: 1
Microbial status and major metabolomic and molecular profiling of spoilage bacteria 2
Development of an easy to use integrated system to monitor meat safety and quality 3
Development of protocols for simple, effective and cheap evaluation of meat quality and
safety in industry, based on new indices of quality and safety relying on detection of
metabolites by simple sensors, driven by user friendly software that facilitates practical use
of the developed methods. The project will be of benefit to the EU meat industry, providing
useful tools and fundamental knowledge of the spoilage and hazard. It will also impact on
the research and informatics communities.

Key words: bioinformatics, meat quality, meat safety, modelling nanotechnology,
SYMBIOSIS-EU project

Kazachstania hellenica sp. nov., ένα νέο είδος ασκομύκητα από γλεύκη
σταφυλιών της Αττικής
Α.Α. Νησιώτου & Γ.-Ι.Ε. Νυχάς
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο
Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Ιερά οδός 75, 118 55, Αθήνα, τηλ./φαξ: 210
5294693

Περίληψη
Η ανακάλυψη νέων ειδών συμβάλλει σημαντικά στην πληρέστερη κατανόηση των
οικοσυστημάτων και των μηχανισμών που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους. Στο
αμπελο-οινικό

οικοσύστημα

οι

μικροοργανισμοί

και

ιδιαίτερα

οι

ζύμες

διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην
ποιότητα-ασφάλεια των οίνων. Με την εφαρμογή έμμεσων και άμεσων μοριακών
μεθόδων ταυτοποίησης για την καταγραφή της ενδογενούς ζυμοχλωρίδας γλευκών
από Ελληνικούς αμπελώνες (Nisiotou et al. 2007) ένα νέο είδος ασκομύκητα
απομονώθηκε από την αλκοολική ζύμωση βοτρυωμένων γλευκών της Αττικής. Η
φυλογενετική ανάλυση rDNA ακολουθιών (18S, 26S και 5.8S ITS) έδειξε ότι η ζύμη
αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό είδος μέσα στο γένος Kazachstania σε στενή σχέση
με τα είδη K. zonata και K. gamospora. Η περαιτέρω ανάλυση καρυότυπου και οι
μορφολογικοί-φυσιολογικοί

χαρακτήρες

υποστηρίζουν

την

κατάταξη

του

ασκομύκητα σε ένα νέο είδος για το οποίο προτείνεται το όνομα Kazachstania
hellenica sp. nov. Το νέο είδος είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του
γλεύκους/οίνου και βρίσκεται σε ανταγωνιστικούς πληθυσμούς στα ενδιάμεσα και
στα τελικά στάδια των ζυμώσεων. Η περιγραφή των αγνοούμενων ταξινομικών
μονάδων συμβάλλει στην κατανόηση της ειδογένεσης και εξέλιξης των ζυμών, ενώ
η ολοκληρωμένη αποτύπωση της βιοποικιλότητας αποτελεί την βάση για την
κατανόηση της σύνθετης μικροβιακής οικολογίας των τροφίμων.

Kazachstania hellenica sp. nov., a novel ascomycetous yeast from a Botrytisaffected grape must fermentation

A.A. Nisiotou & G.-J.E. Nychas
Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Department of Food Science and
Technology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 118 55 Athens, Greece

Abstract
The description of novel microbial species is fundamental towards understanding
ecosystems and their functions. Yeasts are indispensable in winemaking because
they conduct the alcoholic fermentation and also contribute towards the qualitysafety of wine. In a recent study on yeast biota residing grapes/wine ecosystem
(Nisiotou et al. 2007) a novel yeast species was isolated from Botrytis-affected
fermenting grape juice originating from Attica Province, Greece. Phylogenetic
analysis of rRNA gene sequences (18S, 26S and 5.8S-ITS) showed that the yeast
represents a distinct species within the genus Kazachstania in close relation to K.
zonata and K. gamospora. Electrophoretic karyotyping and physiological analysis
supported the affiliation of the yeast to a novel species for which the name
Kazachstania hellenica sp. nov. is proposed. K. hellenica reached high populations at
the middle and the final stages of fermentation, indicating that it is well-adapted in
the wine environment. The uncovering of missing taxa will shed more light on the
microbial evolution and speciation, while a thorough description of microbial
biodiversity will elucidate the complex microbial ecology of foods.

Μελέτη του βιο-υµενίου του παθογόνου βακτηρίου Listeria
monocytogenes και εναλλακτικοί τρόποι καταπολέµησής του µε τη
χρήση νανοτεχνολογιών και UV φωτός
Ν. Γ. Χωριανόπουλος1, Π. Φαλάρας2 και Γ.-Ι. Ε. Νυχάς1
1

Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά οδος 75, Αθήνα 11855, Ελλάδα, Τηλ.:
+30-210-5294938, e-mail: gjn@aua.gr
2
Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) έχει αποτελέσει πόλο έλξης για την βιοµηχανία
τροφίµων ως φωτοκαταλυτικό απολυµαντικό µέσο, ενώ έχει χρησιµοποιηθεί
ήδη για την αδρανοποίηση µιας µεγάλης γκάµας µικροοργανισµών. Στην
παρούσα

µελέτη,

αξιολογήθηκε

η

απολυµαντική

δράση

επιφανειών

επεξεργασµένων µε TiO2 (βιοµηχανικές επιφάνειες γυαλιού και ανοξείδωτου
χάλυβα µε TiO2) µετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UVA, µήκη
κύµατος 315–400 nm), κατά του βιο-υµενίου του παθογόνου βακτηρίου
Listeria monocytogenes. Η ποσοτικοποίηση των βιο-υµενίων έλαβε χώρα µε
τη µέθοδο στροβιλισµού µε σφαιρίδια και απαρίθµησης σε τρυβλία, και
εµµέσως µε µετρήσεις αγωγιµότητας (µέσω της µεταβολικής δραστηριότητας
των βιο-υµενικών κυττάρων). Όλες οι µεταχειρίσεις µε TiO2 οδήγησαν στην
ταχύτερη λογαριθµική µείωση του πληθυσµού του βιο-υµενίου σε σύγκριση
µε αυτή του µάρτυρα της µελέτης. Το βιο-υµένιο της Listeria monocytogenes
για την επιφάνεια FN1 (επιφάνεια γυαλιού µε TiO2) µειώθηκε κατά 3 log
CFU/cm2 µετά από UVA ακτινοβόληση για 90 λεπτά. Συνοψίζοντας, η χρήση
νανοτεχνολογιών (βιοµηχανικές επιφάνειες επεξεργασµένες µε TiO2 υπό
έκθεση σε UV ακτινοβολία) µπορεί να εισαγάγει εναλλακτικούς τρόπους
καθαρισµού επιµολυσµένων επιφανειών στη βιοµηχανία τροφίµων.
Λέξεις
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απολύµανση,

monocytogenes, TiO2
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Use of titanium dioxide as alternative mean for Listeria monocytogenes
biofilm disinfection
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ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO2) has attracted a great deal of attention as a
photocatalytic disinfecting material in the food and environmental industry.
TiO2 has been used to inactivate a wide variety of microorganisms in many
applications. In the present study, the disinfectant activity of different TiO2
nanoparticles was evaluated after irradiation by ultraviolet A (UVA;
wavelength of 315–400 nm) against Listeria monocytogenes bacterial biofilm.
The quantification of biofilms was performed using the bead vortexing
method, followed by agar plating and/or by conductance measurements (via
the metabolic activity of biofilm cells). All the TiO2 nanoparticles affected to
the fastest log-reduction of bacterial biofilm compared to the control test. The
biofilm of Listeria monocytogenes for the nanoparticle FN1 (glass surface with
TiO2) was found to have decreased 3 log CFU/cm2 after 90 min of irradiation
by UVA. In conclusion, the use of TiO2 as alternative mean of cleaning
contaminated surfaces presents an intriguing case which by further
development may provide potent disinfecting solutions.
Key words: biofilm, disinfection, Listeria monocytogenes, nanotechnology,
TiO2

Σύνθεση και δυναµική εξέλιξη της ζυµοχλωρίδας κατά τη φυσική ζύµωση του
ώριµου ελαιοκάρπου

Ασπασία Νησιώτου, Γεώργιος Σγούρος, Ευστάθιος Πανάγου, Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Επιστήµης &
Τεχνολογίας Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55,
e-mail: gjn@aua.gr
Η φυσική ζύµωση του ώριµου ελαιοκάρπου είναι µια από τις κυριότερες µεθόδους
επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς, που οφείλεται σε µια µικτή µικροχλωρίδα που
αποτελείται κυρίως από ζύµες, αρνητικά κατά Gram βακτήρια και γαλακτικά βακτήρια
σε µικρότερο βαθµό. Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος των ζυµών στην επεξεργασία του
ελαιόκαρπου έχει µελετηθεί τόσο από τη θετική (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) όσο
και από την αρνητική του διάσταση (υποβάθµιση της υφής, σχηµατισµός αεροθυλακίων),
ο χαρακτηρισµός και η ταυτοποίηση της ζυµοχλωρίδας δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, οι
δε υπάρχουσες ταξινοµικές εργασίες στηρίζονται σε κλασικές µεθοδολογίες. Ο σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισµός της βιοποικιλότητας της ενδογενούς
ζυµοχλωρίδας κατά τη φυσική ζύµωση του ώριµου ελαιοκάρπου ποικιλίας
«Κονσερβολιά». Για τον σκοπό αυτό, ώριµος ελαιόκαρπος επεξεργάστηκε µε την
κλασική αναερόβια µέθοδο ζύµωσης και δείγµατα άλµης αναλύθηκαν µικροβιολογικά
(ζύµες, εντεροβακτήρια, γαλακτικά βακτήρια) και φυσικοχηµικά (pH, ολική
ογκοµετρούµενη οξύτητα) για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών. Η βιοποικιλότητα των
ειδών αξιολογήθηκε µε ανάλυση πολυµορφισµού µήκους θραυσµάτων περιορισµού και
ανάλυση αλληλούχησης των 5.8S ITS και D1/D2 περιοχών του ριβοσωµικού DNA των
καλλιεργήσιµων ζυµών. Οι ζύµες που υποβλήθηκαν σε µοριακή ανάλυση αποµονώθηκαν
από την άλµη στην έναρξη, µέσο (13 ηµέρες) και τέλος της ζύµωσης (28 ηµέρες). Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ένα σχετικά ευρύ φάσµα βιοποικιλότητας της ζυµοχλωρίδας που
αποτελείτο από 8 γένη και 11 είδη. Στην έναρξη της ζύµωσης, ο πληθυσµός των ζυµών
ήταν 3,5 log10 CFU ml-1 µε επικρατέστερο είδος το Metschnikowia pulcherrima (50%
των ταυτοποιηθέντων στελεχών), ακολουθούµενο από τα Debaryomyces hansenii (11%),
Auerobasidium pullulans (11%), Pichia kluyveri (3%), Rhodotorula mucilaginosa (7%)
και Rhodosporidium diobovatum (18%). Ο πληθυσµός των ζυµών αυξήθηκε σταδιακά σε
4,7 και 4,1 log10 CFU ml-1 κατά το µέσο και τελικό στάδιο της ζύµωσης αντίστοιχα. Το
είδος P. membranifaciens αποµονώθηκε και ταυτοποιήθηκε σε ποσοστό 40-50% και
αποτέλεσε τον επικρατέστερο µικροοργανισµό και στα δύο στάδια της ζύµωσης.
Σηµαντική ήταν επίσης και η παρουσία των ζυµών P. anomala και Candida boidinii στη
σύνθεση της ζυµοχλωρίδας.
Λέξεις κλειδιά: Αυθόρµητη ζύµωση, ζύµες, κονσερβοελιά, µοριακή ταυτοποίηση,
φυσική µαύρη ελιά

Characterization of Yeast Heterogeneity and Succession During the Spontaneous
Fermentation of Natural Black Olives
Aspasia. A. Nisiotou, George Sgouros, Efstathios Z. Panagou, George-John E. Nychas
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods, Department of Food Science &
Technology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 118 55, e-mail:
gjn@aua.gr
Natural black olive fermentation is one of the most important elaboration processes based
on a complex microbial flora made up principally of yeasts, Gram negative bacteria, and
lactic acid bacteria. Despite the fact that the contribution of yeast community has been
investigated in both negative (softening, gas-pocket formation) and positive aspects
(organoleptic profile), the characterization and/or identification of this population has
been overlooked. The information on this issue is mainly based on conventional
taxonomic studies with classical methodologies. The purpose of this study was the
identification and characterization of the indigenous yeast population dynamics during
the spontaneous fermentation of natural black olives in brine. Natural black olives were
subjected to traditional anaerobic fermentation. Brine samples were routinely analyzed
microbiologically (yeasts, enterobacteria, lactic acid bacteria) and physicochemically
(pH, acidity) for a period of 30 days. Yeast diversity was evaluated by applying
Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and sequence analysis of the 5.8S
ITS and the D1/D2 ribosomal DNA regions of isolates. Yeasts subjected to molecular
analysis were isolated from the brines at the beginning (day 0), middle (day 13) and final
(day 28) stages of fermentation. Analysis revealed a relatively broad range of biodiversity
composed of 8 genera and 11 species. In the beginning of the process, yeasts were
enumerated at 3.5 log10 CFU ml-1 with Metschnikowia pulcherrima being predominant
(50% of isolates) followed by Debaryomyces hansenii (11%), Auerobasidium pullulans
(11%), Pichia kluyveri (3%), Rhodotorula mucilaginosa (7%) and Rhodosporidium
diobovatum (18%). A structural alteration of yeast community was observed as the
fermentation proceeded. Yeast population increased gradually to 4.7 and 4.1 log10 CFU
ml-1 in the middle and last stages, respectively. P. membranifaciens evolved as the central
microorganism in olive fermentation (40-50% of isolates), prevailing at both stages of the
process. P. anomala and Candida boidinii also counted for a significant proportion of the
total yeast population at these fermentation stages.
Key words: Konservoelia, molecular identification, natural black olive, spontaneous fermentation, yeasts

Πρόβλεψη της επιβίωσης του παθογόνου µικροοργανισµού Listeria monocytogenes σε
παραδοσιακό αλοιφώδες λευκό τυρί «Κατίκι» ∆οµοκού µε τη χρήση τεχνητών νευρωνικών
δικτύων

Όλγα Παπαδοπούλου, Ευστάθιος Ζ. Πανάγου, Γεώργιος-Ιωάννης Ε. Νυχάς
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Αντικείµενο της εργασίας ήταν η εφαρµογή ενός έµπειρου συστήµατος (expert system)
βασιζόµενο σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, για τον προσδιορισµό της κινητικής συµπεριφοράς
του βακτηρίου Listeria monocytogenes σε παραδοσιακό αλοιφώδες λευκό τυρί «Κατίκι»
∆οµοκού. ∆είγµατα τυριού ενοφθαλµίστηκαν µε µικτή καλλιέργεια πέντε διαφορετικών
στελεχών του βακτηρίου, µε αρχική συγκέντρωση 106 cfu/g. Τα δείγµατα συντηρήθηκαν σε
θερµοκρασίες 5, 10, 15 και 20°C για διάστηµα 40 ηµερών, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν
µικροβιολογικές αναλύσεις προκειµένου να διαπιστωθεί η κινητική συµπεριφορά του βακτηρίου.
Η ακρίβεια της πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου συγκρίθηκε µε τρία στατιστικά µοντέλα που
αναπτύχθηκαν στα ίδια πειραµατικά δεδοµένα. Για τη σύγκριση της προσαρµογής των µοντέλων
χρησιµοποιήθηκαν τρεις στατιστικοί δείκτες: η τετραγωνική ρίζα του µέσου σφάλµατος (ΤΡΜΣ),
ο συντελεστής συσχέτισης (R2) και το κριτήριο του F. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το
νευρωνικό δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της κινητικής συµπεριφοράς του
παθογόνου L. monocytogenes εξίσου καλά µε την υπάρχουσα προσέγγιση µέσω στατιστικών
µοντέλων. Η επικύρωση του νευρωνικού δικτύου έγινε µε δεδοµένα από ανεξάρτητα πειράµατα
που πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασίες 12 και 17°C και έδειξε ικανοποιητική ακρίβεια
πρόβλεψης συγκριτικά µε τα στατιστικά µοντέλα.

Λέξεις κλειδιά: Κατίκι, µικροβιολογία πρόρρησης, νευρωνικά δίκτυα, Listeria monocytogenes

Survival of Listeria monocytogenes in “Katiki” a traditional acid-curd soft spreadable
cheese: A neural network approach

Olga Papadopoulou, Efstathios Panagou, George-John Nychas
Laboratory of Microbiology & Biotechnology of Foods, Department of Food Science &
Technology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 118 55, e-mail:
stathispanagou@aua.gr
A radial basis function neural network was developed to determine the kinetic behavior of
Listeria monocytogenes in “Katiki”, a traditional white acid-curd soft spreadable cheese. The
applicability of the neural network approach was compared with the reparameterized Gompertz,
the modified Weibull, and the Geeraerd primary models. Model performance was assessed with
the root mean square error of the residuals of the model (RMSE), the regression coefficient (R2),
and the F test. Cheese samples were artificially inoculated with a five strain cocktail of L.
monocytogenes with an initial concentration of 106 CFU/g and stored at 5, 10, 15, and 20°C for a
period of 40 days. The developed neural network was able to describe the survival profile of L.
monocytogenes equally well or slightly better than the three statistical models. The performance
indices for the training sub-set of the network were R2 = 0.993, and RMSE = 0.214. The relevant
mean values for all storage temperatures were R2 = 0.981, 0.986, 0.985, and RMSE = 0.344,
0.256, 0.262, for the reparameterized Gompertz, modified Weibull, and Geeraerd models,
respectively. Both the neural network and primary models were validated under constant
temperature storage conditions (12 and 17°C). Results showed that the prediction performance of
the neural network approach was equally well to primary models at both validation temperatures.
The results of this work could increase the knowledge basis on the applicability of neural
networks as an alternative tool in predictive microbiology.
Key words: Katiki, Listeria monocytogenes, neural network, predictive microbiology

