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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητές και αγαπητοί Σύνεδροι,

Καλωσορίσατε

στο δέκατο τρίτο

Πανελλήνιο Συνέδριο

της Π.Ε.Β.

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) ξεκινά τις εργασίες 

του στους φιλόξενους χώρους του Κέντρου Διάδο-

σης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα 

διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2022. 

Το 13ο Συνέδριο, με κεντρικό θέμα: «Μια νέα εποχή 

για τη Βιολογία: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην μετά 

COVID εποχή», διοργανώνεται από την Π.Ε.Β. σε 

συνεργασία με:

το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης,

το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών,

το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας και

το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημο-

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο 

κατά την οποία αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε 

τόσο την επίδραση της πανδημίας cov�d-19 σε όλους 

τους τομείς της ζωής μας όσο και τη σημασία των 

Βιοεπιστημών στην κατανόηση των φαινομένων της 

ζωής, με τη Βιολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος όλης της ανθρωπότητας. 

Η πανδημία μας έδειξε πολλά και κυρίως το έλλειμμα 

στην κατανόηση του έμβιου κόσμου και τη σχέση 

μας με τη Βιολογία, την επιστήμη που έχει επιφορτι-

σθεί με τα φαινόμενα της ζωής, τις διαρκείς αλληλε-

πιδράσεις του γενοτύπου, του περιβάλλοντος και του 

φαινοτύπου.

Στο Συνέδριό μας θα συμμετάσχουν με κύριες ομιλί-

ες διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, ενώ σημαντικό βάρος θα δοθεί σε συνε-

δρίες στρογγυλών τραπεζών, προφορικών και αναρ-

τημένων ανακοινώσεων. 

Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του Συνεδρίου 

μας με την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα και τα διδάγ-

ματα του Συνεδρίου μας θα φανούν χρήσιμα στην 

έρευνα, την επιστήμη, την παιδεία, τον βιολογικό 

εγγραμματισμό, την κοινωνία των πολιτών, σε κάθε 

άνθρωπο για μια παγκόσμια υγεία και ευημερία, 

μέσα σε έναν υγιή πλανήτη.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Β.

Α. Βανταράκης

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Ζ. Σκούρας

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.

Ν. Ταβερναράκης
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Λίγα λόγια

για την

Πανελλήνια

Ένωση

Βιοεπιστημόνων

(ΠΕΒ):

1973―σήμερα

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) αποτε-

λεί τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των 

ελλήνων βιοεπιστημόνων (Αρ Πρωτοδικείου 

4505-4608/2004). Η ΠΕΒ ιδρύθηκε το 1973 από 

αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας με την επωνυ-

μία Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων συμπεριλαμβάνο-

ντας ως μέλη της τους αποφοίτους των Φυσιογνω-

στικών Τμημάτων αλλά και συναδέλφους άλλων 

τμημάτων εκτός της Ελλάδας με συναφή πτυχία που 

ασχολούντο αποδεδειγμένα με την Βιολογία.

Η σημερινή της μετονομασία σε Πανελλήνια Ένωση 

Βιοεπιστημόνων έγινε σχετικά πρόσφατα, στη Γενική 

Συνέλευση της 20-3-2004, ανταποκρινόμενοι στην 

ραγδαία εξέλιξη και στην ετερογένεια των ειδικότε-

ρων γνωστικών πεδίων της Βιολογίας, όπως αυτή 

αποτυπώνεται και με την δημιουργία αντίστοιχων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ελλάδα.

Η ΠΕΒ έχει εγγεγραμμένους στα μητρώα της περί 

τους 4.000 συναδέλφους, είναι μέλος της ECBA και 

εκπροσωπείται στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 

(ΕΣΥΠ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), 

που αποτελούν τους θεσμοθετημένους συμβούλους 

των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας αντίστοιχα.

Σήμερα τα μέλη της ένωσής μας διακρίνονται σε 

Τακτικά, Δόκιμα, Επίτιμα και Αρωγά.

Α. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται:

1. Απόφοιτοι Τμημάτων Βιολογίας και Βιολογικών 

Επιστημών (Β.Ε.Τ., Β.Β., Μ.Β.Γ.) Ελληνικών Πανεπιστη-

μίων, οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται εντός Ελλά-

δας ή στο Εξωτερικό.

2. Οι πτυχιούχοι ισότιμων και ομοταγών Τμημάτων 

Βιολογικών Επιστημών του Εξωτερικού, κατόπιν της 

αναγνώρισης του πτυχίου από κρατικό φορέα, οι 

οποίοι/ες δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδας ή στο 

Εξωτερικό.

Β. Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι φοιτητές όλων των 

ετών Τμημάτων Βιολογίας και Τμημάτων βιολογικών 

επιστημών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Εγγράφο-

νται τακτικά μέλη, πληρώνουν ετήσια συνδρομή και 

αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγε-

σθαι μετά την απόκτηση πτυχίου τους και την κατάθε-

ση των αντίστοιχων προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Γ. Επίτιμα μέλη

Ύστερα από σχετική πρόταση η Γενική Συνέλευση 

των μελών της Ένωσης μπορεί να ανακηρύξει Επίτι-

μα μέλη του Συλλόγου πρόσωπα που προσφέρουν ή 

πρόσφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες για την 

υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Τα μέλη αυτά 

είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Δ. Αρωγά Μέλη της Ένωσης εγγράφονται:

Όλοι οι πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

που απασχολούνται ή εργάζονται αποδεδειγμένα 

πάνω σε θέματα σχετικά με τις βιολογικές επιστήμες, 

καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

ή Διδακτορικού βιολογικών επιστημών Ελληνικών και 

ξένων Πανεπιστημίων, εφ’ όσον το Διοικητικό 

Συμβούλιο κρίνει ότι δεν μπορούν μέσα από άλλο 

συνδικαλιστικό φορέα να διεκδικήσουν τα δικαιώμα-

τά τους. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα συμμετο-

χής στις Επιτροπές και δράσεις της Π.Ε.Β., χωρίς το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Η ΠΕΒ είναι η μοναδική Ένωση, η οποία αποτελεί τον 

επίσημο συνδικαλιστικό φορέα των Βιοεπιστημόνων 

σε όλα τα επαγγελματικά αντικείμενα (Περιβάλλον, 

Υγεία, Εκπαίδευση, Βιομηχανία, Έρευνα). Η δράση 

μας εξαρτάται αποκλειστικά από την εθελοντική εργα-

σία των μελών της και την οικονομική τους συνδρομή. 

Η ενεργή συμμετοχή σας και η οικονομική σας συνει-

σφορά αποτελεί τη διαπραγματευτική ισχύ της ΠΕΒ.

Σας καλούμε να εγγραφείτε στην ΠΕΒ και ακόμη 

περισσότερο να πλαισιώσετε τις επιτροπές της 

(Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Τροφίμων, 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, Πανελλήνι-

ου Διαγωνισμού Βιολογίας), ώστε η δραστηριότητά 

μας να εμπλουτιστεί από τον ενθουσιασμό και την 

εμπειρία σας. Οι δραστηριότητες της ΠΕΒ καταγρά-

φονται στην ιστοσελίδα της

www.pev.gr
Χέυδεν 13, Αθήνα 10434

τηλ/fax 2105224632

grammate�a@gma�l.com
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οργάνωση ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Σκούρας Ζαχαρίας

Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής, Τμήματος Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Άνθης Λεωνίδας

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Βανταράκης Απόστολος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Γαλάνης Αλέξης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καζάνης Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατωπόδης Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Λαδουκάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαυραγάνη Μαρία

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Παπαδοπούλου Καλλιόπη

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παφίλης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολύζος Αθανάσιος

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Ταμίας Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Στάικου Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τσιαφούλη Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φίλιου Μιχαέλα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χατζηδημητρίου Αναστασία

Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ)

Τεχνική υποστήριξη Συνεδρίου-Ιστοσελίδα

Καρτσιώτης Θοδωρής, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Γραμματεία Συνεδρίου

Μπογδάνου Μαρίνα, Γραμματέας Π.Ε.Β.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Ταβερναράκης Νεκτάριος

Βιολόγος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΤΕ, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Αδαμάκης Γιάννης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αλεξόπουλος Χάρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλειάδης Σωτήρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βουλτσιάδου Ελένη

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιάγκου Μηνάς

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιακουντής Aντώνης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ζάχος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ζούρος Ελευθέριος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Καζάνης Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλαντίδης Κρίτων

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καρακάσης Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καρπούζας Δημήτριος

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κόλλια Παναγούλα

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κολοβός Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κοντογιάννης Δημήτριος

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λεονάρδος Γιάννης

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαραγκός Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαυρικάκη Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νταϊλιάνης Στέφανος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανίτσα Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, μέλος της Επιστημονικής και Διαχειριστικής επιτροπής του Βοτανικού Μουσείου Πανεπιστημίου Πατρών

Παντερής Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπουτσοπούλου Σταματία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρμακέλης Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ραΐτσος Διονύσης

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ

Καθηγητής Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σαραφίδου Θεολογία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σγαρδέλης Στέφανος

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σιδηροπούλου Κυριακή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τοκατλίδης Γιάννης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τσίκου Δανιέλα

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χατζηδημητρίου Αναστασία

Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ)

Χλίχλια Αικατερίνη

Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ψαθά Νικολέττα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Halley John

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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πρόγραμμα
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09:00—10:00 Προσέλευση − Παραλαβή φακέλων

10:00—10:15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10:15—11:00 ΟΜΙΛΙΑ−1 (Με φυσική παρουσία)

 Βιολογική Εξέλιξη και Μοριακή Επιδημιολογία του Sars-CoV-2 στην Ελλάδα.

 Δημήτρης Θάνος 

 Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και Διευθυντής του Κέντρου Βασικής Έρευνας

 του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Απόστολος Βανταράκης

 Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

11:00—11:30 ΟΜΙΛΙΑ−2 (Με φυσική παρουσία)

 Μοριακές και μεταβολικές αποκρίσεις θαλάσσιων οργανισμών

 στην αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

 Βασίλειος Μιχαηλίδης

 Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αθανάσιος Τσίκληρας

 Kαθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11:30—13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−1 (Διαδικτυακή/Υβριδική)

 Γενομική και οι εφαρμογές της.

 Επιτροπή Υγείας Π.Ε.Β.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ελένη Ρίζου 

 Εργαστηριακή Γενετίστρια, Τμήμα Γενετικής ΓΟΝΚ O Άγιος Σάββας, μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

 Ευθύμιος Δημητριάδης MSc, Ph.D

 Εργαστηριακός Γενετιστής/Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενετικής, ΓΟΝΚ Ο Άγιος Σάββας

 "Η Εφαρμογή των Τεχνολογιών Ανάλυσης του Γενετικού Υλικού στην Ογκολογία"

 Ξένια Γουρζή Ph.D, ErCLG

 Εργαστηριακή Γενετίστρια, Μονάδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Ωνάσειο Νοσοκομείο

 "Η γενετική στη διάγνωση των κληρονομούμενων καρδιαγγειακών νοσημάτων"

 Μάρα Σιμοπούλου

 Sen�or Κλινικός Εμβρυολόγος-Γενετιστής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή,

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 "Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση: το χρωμοσωμικό προφίλ του εμβρύου"

 Ιωάννης Τρουγκάκος 

 Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

 "Νόσος COVID-19 και ant -SARS-CoV-2 mRNA εμβόλια"

13:00—15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 5’ λεπτη παρουσίαση Roche

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Το 13ο Συνέδριο διοργανώνεται από τη Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) σε συνεργασία με:

το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Υπό την αιγίδα:

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

ΧΟΡΗΓΟΙ

Μ Ε ΓΑ Λ Ο Ι   Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑΤ Ε Σ

Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι   Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Κ Υ Ρ Ι Ο Ι   Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ
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15:00—16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−2 (Διαδικτυακή)

 Ενωσιακές πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας.

 Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αριστείδης Παρμακέλης

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 “Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά”

 Σταυρούλα Πουλή 

 Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ/ΥΠΕΝ

 “Το LIFEPROFILE και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης”

 Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές ΕΜΠ

 “Η σημασία της χρήσης μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας ως εργαλείων για την πρόληψη

 και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας”

 Δρ. Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης

 Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΙΑΠΑΔ

 “Μέθοδος αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς. Μία ενδεικτική περίπτωση.”

 Κωνσταντίνος Τσολακίδης

 Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική

 "Ζημία στη βιοποικιλότητα & χρηματοοικονομικές εγγυήσεις με την οπτική του ΠΔ 148

 για την περιβαλλοντική ευθύνη: βήματα προόδου, τρέχουσες προκλήσεις."

16:30—17:00 COFFEE BREAK

17:00—18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−3 (Με φυσική παρουσία)

 Το παρόν και το μέλλον της κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας στην Ελλάδα.

 Ο ρόλος των Βιοεπιστημόνων.

 Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Νικολέττα Ψαθά

 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Νικόλαος Ανάγνου

 Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

 Μαρία Ρουμπελάκη

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Αναστασία Παπαδοπούλου

 Βιοχημικός, PhD, Γ.Ν.Θ. "Γεώργιος Παπανικολάου"

18:30—19:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ)

 Models, ev�dence, b�as and speculat�on: rev�s�t�ng the COVID-19 pandem�c.

 Ιωάννης Ιωαννίδης

 Stanford Prevent�on Research Center, Department of Med�c�ne and Departments of Ep�dem�ology and Populat�on Health

 of B�omed�cal Data Sc�ence, and of Stat�st�cs, Stanford Un�vers�ty, and Meta-Research Innovat�on Center at Stanford

 (METRICS), Stanford, CA, USA

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Απόστολος Βανταράκης

 Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022  |  Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ                                                                                                          

11:30—13:00 Συνεδρία−1 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Δροσοπούλου Ελένη

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Αντωνοπούλου Ευθυμία

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15:00—16:30 Συνεδρία−2 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Νικήτα Βενετία

 ΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

17:00—18:30 WORKSHOP 2 (Με φυσική παρουσία)

 Βασικά βήματα διερεύνησης μιας τροφιμογενούς επιδημίας – Ο ρόλος της εργαστηριακής επιτήρησης.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γεωργία Μανδηλαρά

 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

 Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελών, Σιγκελών και λοιπών τροφιμογενών

 παθογόνων μικροοργανισμών

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022  |  ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ                                                                                                                          

15:00—16:30 WORKSHOP-1Α (Με φυσική παρουσία)

 Καινοτόμες Μεθοδολογίες Next Generat�on Sequenc�ng – Εφαρμογές στην Έρευνα και τη Διάγνωση.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αναστασία Χατζηδημητρίου 

 Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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09:00—10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−4 (Διαδικτυακή/Υβριδική)

 Τα σχολεία πάνε μουσείο. Τα μουσεία των τμημάτων Βιολογίας συνδέονται με την τοπική κοινωνία.

 Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλίας Καζάνης

 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 Μαρία Πανίτσα

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, μέλος Επιστημονικής & Διαχειριστικής Επιτροπής Βοτανικού Μουσείου Πανεπιστημίου Πατρών

 Γιώργος Μήτσαινας

 Λέκτορας, μέλος της Επιστημονικής και Διαχειριστικής Επιτροπής του Ζωολογικού Μουσείου Πανεπιστημίου Πατρών

 Δημήτρης Καζάνης

 Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τομέα Οικολογίας-Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, πρώην Επιμελητής Βοτανικού Μουσείου,

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Διονύσιος Γιουλάτος, 

 Καθηγητής, Ζωολογική Συλλογή Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

 Ρεγγίνα Καρούσου, 

 Επίκουρη καθηγήτρια, Βοτανική Συλλογή Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

 Αθηνά Κουλοπούλου, 

 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βιολόγος, MSc, 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

10:00—11:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (Με φυσική παρουσία)

 Βιοηθική και Βιολογία.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κώστας Μπλιάτκας 

 Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Βιολόγος

 Χρύσα Αράπογλου 

 Δημοσιογράφος, Βιολόγος

 Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

 Απόστολος Βανταράκης

 Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

 Ζαχαρίας Σκούρας 

 Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΟΕ

11:00—11:30 COFFEE BREAK

11:30—12:00 ΟΜΙΛΙΑ−3 (Διαδικτυακή)

 Το σημείο ελέγχου της αποκοπής στην κυτταροκίνηση:

 ένας νέος προστάτης της σταθερότητας των χρωμοσωμάτων.

 Γεώργιος Ζάχος 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μανώλης Λαδουκάκης 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

12:00—13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−5 (Με φυσική παρουσία)

 Συνθετική Βιολογία: καινοτόμες λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

 Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλλιόπη Παπαδοπούλου

 Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 "Βιώσιμη Γεωργία βάσει σχεδιασμού"

 Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος

 Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 "Ο ρόλος της ΣΒ στην ανάπτυξη της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα"

 Σταματία Παπουτσοπούλου

 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 "Eμβόλια και Συνθετική Βιολογία"

 Δημήτριος Καρπούζας

 Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 "Συνθετική Βιολογία και μικροοργανισμοί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος”

13:30—14:00 ΟΜΙΛΙΑ−4 (Με φυσική παρουσία)

 Συνθετική Βιολογία και Βιο-χυτήρια: Από το γονότυπο στον φαινότυπο.

 Ρέννος Φραγκούδης

 Υπεύθυνος του Εd nburgh Genome Foundry

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλλιόπη Παπαδοπούλου

 Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

14:00—15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 5’ λεπτη παρουσίαση SB B�oAnalyt�ca

15:30—16:00 ΟΜΙΛΙΑ−5 (Με φυσική παρουσία)

 Ο ρόλος της γενετικής στην αιτιολογία των νευροαναπτυξιακών συνδρόμων -

 Το παράδειγμα του Συνδρόμου G�lles de la Tourette.

 Μαριάνθη Γεωργίτση

 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αλέξης Γαλάνης

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

16:00—17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−6 (Διαδικτυακή)

 Ο ιός SARS-CoV-2 ως ζωονόσος: η φυσική προέλευσή του

 και η δυναμική της δευτερογενούς μετάδοσής του σε ζώα.

 Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: John Halley 

 Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 “Η πανδημία μέσα από το πρίσμα της εξελικτικής οικολογίας”

 Κωνσταντίνος Σ. Κυριάκης

 Department of Pathob�ology, College of Veter�nary Med�c�ne, Auburn Un�vers�ty, USA

 “SARS-CoV-2 και ζώα”

 Γιώργος Παππάς 

 Ινστιτούτο Διαρκούς Ιατρικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

 “Η προέλευση του SARS-CoV-2- τι γνωρίζουμε πλέον, τι πρέπει ακόμη να μάθουμε”

 Σπύρος Λύτρας

 Υποψήφιος διδάκτορας, MRC-Un�vers�ty of Glasgow Centre for V�rus Research, Γλασκώβη

 “Η εξελικτική γονιδιωματική του SARS-CoV-2 και των συγγενικών του ιών”

17:30—18:00 COFFEE BREAK

14 15



ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β.

Το βράδυ μετά την

τελευταία ομιλία

θα ακολουθήσει

μουσική εκδήλωση

Jazz @ Blues

με τους Buddy Guys!

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β.

18:00—19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−7 (Με φυσική παρουσία)

 Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στις Βιοεπιστήμες.

 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αλέξης Γαλάνης

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 ‘’Συνεργασία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ με τη Β’ Εκπαίδευση

 και τα σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) του ν. Έβρου’’

 Αγλαΐα Παππά

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 ‘’Βασικές αρχές Υπεύθυνης Έρευνα και Καινοτομίας στις Βιοεπιστήμες’’

 Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

 Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 "Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στη βιολογική έρευνα για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα"

19:45—20:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (Με φυσική παρουσία)

 Ανταγωνισμός και συνεργασία από την εμφάνιση της ζωής μέχρι τις ανθρώπινες κοινωνίες.

 Ελευθέριος Ζούρος

 Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ζαχαρίας Σκούρας 

 Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΟΕ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022  |  ΦΟΥΑΓΙΕ ΚΕΔΕΑ                                                                                                                     

11:00—18:00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ − POSTER

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022  |  Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ                                                                                                            

09:00—10:30 Συνεδρία−3 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Παναγούλα Κόλλια

 Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Παπουτσοπούλου Σταματία

 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11:30—13:00 Συνεδρία−4 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

 Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 Βασιλειάδης Σωτήρης

 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

15:30—17:00 Συνεδρία−5 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Γεωργία Μανδηλαρά

 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας,

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελών,

 Σιγκελών και λοιπών τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών

 Τσίκου Δανιέλα

 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18:00—19:30 Συνεδρία−6 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

 Ελένη Ρίζου

 Εργαστηριακή Γενετίστρια, Τμήμα Γενετικής ΓΟΝΚ O Άγιος Σάββας, μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

 Γιακουντής Aντώνης

 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022  |  ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ                                                                                                                             

09:30—11:00 WORKSHOP-1Β (Με φυσική παρουσία)

 Καινοτόμες Μεθοδολογίες Next Generat�on Sequenc�ng – Εφαρμογές στην Έρευνα και τη Διάγνωση.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αναστασία Χατζηδημητρίου 

 Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β. ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β. ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12

13:15—14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−10 (Διαδικτυακή/Υβριδική)

 Επαγγελματικά Δικαιώματα Βιολόγων.

 Π.Ε.Β. & Τμήματα

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ζαχαρίας Σκούρας 

 Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΟΕ

 Απόστολος Βανταράκης

 Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

 Μηνάς Γιάγκου 

 Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Αριστείδης Παρμακέλης 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Πέτρος Μαραγκός 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Δημήτριος Καρπούζας 

 Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Στέφανος Νταϊλιάνης 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 Κρίτων Καλαντίδης 

 Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Γιάννης Τοκατλίδης 

 Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

14:45—15:00 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΦΑΤΟΣ−ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022  |  Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ                                                                                                               

09:30—11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−9 (Με φυσική παρουσία)

 Ο ρόλος, οι δυνατότητες και οι προοπτικές των βιολόγων στην διατήρηση και προστασία

 της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

 Επιτροπή Περιβάλλοντος Π.Ε.Β.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μαρία Τσιαφούλη

 ΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 Αθανάσιος Τσίκληρας

 Kαθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 "Θαλάσσια οικοκεντρική διαχείριση"

 Λυδία Αλβανού

 Βιολόγος MSc, PhD Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ΜΔΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 "Η διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών μέσα από τα μάτια μιας βιολόγου"

 Νικόλαος Κρίγκας

 Δρ. Βιολογίας, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,

 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

 "Από τη διατήρηση στην αειφορική αξιοποίηση αυτόχθονων φυτών της Ελλάδας:

 Εμπειρίες, προκλήσεις και ευκαιρίες"

 Γιώργος Μερτζάνης

 Δρ. Βιολογίας - Ζωολογίας / Επιστημονικός Υπεύθυνος Καλλιστώ

 “Ο ρόλος των μεγάλων θηλαστικών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας – η περίπτωση της καφέ αρκούδας”

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022  |  Αμφιθέατρο ΙΙ ΚΕΔΕΑ                                                                                                               

09:30—11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ−8 (Διαδικτυακή/Υβριδική)

 Η Έρευνα στην εποχή της Γονιδιωματικής.

 Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας Π.Ε.Β.

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αναστασία Χατζηδημητρίου 

 Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 Θοδωρής Λούπης

 Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΙΒΕΑΑ

 "Η αλληλούχηση νέας γενιάς στην ανακάλυψη νέων βιοδεικτών σε κακοήθειες"

 Πέτρος Κολοβός

 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 "Δυναμική του συνδυαστικού μεταγραφικού ρυθμιστικού δικτύου και ενεργοποίηση της αιμοποίησης"

 Φώτης Ψωμόπουλος

 Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 "Η πρόκληση της διαχείρισης δεδομένων στην εποχή της γονιδιωματικής"

11:00—11:30 ΟΜΙΛΙΑ−6 (Με φυσική παρουσία)

 Στοχευμένη αλληλούχηση υψηλής απόδοσης σε μικροβιακές κοινότητες:

 Κοινότυπες απαντήσεις σε ταξινομικά ερωτήματα ή απαραίτητο οικολογικό εργαλείο;

 Σάββας Γενίτσαρης

 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευφημία Παπαθεοδώρου

 Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11:30—12:00 COFFEE BREAK

 5’ λεπτη παρουσίαση ΑΝΤΙΣΕΛ

12:00—12:45 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (Με φυσική παρουσία)

 Μοριακοί μηχανισμοί γήρανσης και νευροεκφυλισμού.

 Ταβερναράκης Νεκτάριος

 Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,

 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ζαχαρίας Σκούρας 

 Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΟΕ

12:45—13:15 ΟΜΙΛΙΑ−7 (Με φυσική παρουσία)

 Ανθρώπινος πληθυσμός και θάλασσα στον αιώνα της κλιματικής αλλαγής.

 Ιωάννης Καρακάσης 

 Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αλεξάνδρα Στάικου 

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Β.περιλήψεις εργασιών

συνεδρία 1

Παρ 9/12

ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ Αριστοτέλης

ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ Κωνσταντίνος

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Νικολέττα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σπύρος

Η τσιπούρα και το λαβράκι παρουσιάζουν μεγάλη 

εμπορική αξία στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα. Ο ρυθμός αύξησης είναι ίσως το σημαντικό-

τερο χαρακτηριστικό για τα προγράμματα επιλογής 

στις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα γονίδια vgll3 και s�x6 έχουν 

προσφάτως βρεθεί ότι καθορίζουν την ωρίμανση και 

την αύξηση στα ψάρια και έχουν εξελικτικά συντηρη-

μένη λειτουργία. Στην εργασία αναλύονται DNA 

αλληλουχίες των γονιδίων vgll3 και s�x6 φυσικών και 

εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας (20 πληθυσμοί 

συνολικά) και λαβρακιού (18 πληθυσμοί συνολικά). 

Βρέθηκαν μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs) 

σε κάθε γονίδιο και σε κάθε είδος και διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση γονοτύπων 

μεταξύ φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών. Τα 

αποτελέσματα προσφέρουν μια πρώτη ένδειξη ότι τα 

εν λόγω γονίδια μάλλον σχετίζονται με την εκτροφή 

ή/και εξημέρωση (domest�cat�on) της τσιπούρας και 

του λαβρακιού. Συνεπώς, ο ενδεχόμενος ρόλος τους 

στην αύξηση και την ωρίμανση των ειδών αυτών 

χρήζει περαιτέρω μελέτης καθότι τα προγράμματα 

επιλογής στοχεύουν συνήθως σε χαρακτηριστικά 

αύξησης.

5. In v�tro συνθετική βιολογία: Ανάπτυξη ενός 

καινοτόμου πολυενζυμικού νανοβιοκαταλυτικού 

συστήματος για τη βιομετατροπή του CO
2
.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρχοντούλα

ΓΑΚΗΣ Χρήστος

ΣΠΥΡΟΥ Κωνσταντίνος

ΠΟΛΥΔΕΡΑ Αγγελική

ΓΟΥΡΝΗΣ Δημήτριος

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Χαράλαμπος

Η εφαρμογή καινοτόμων και αποτελεσματικών συστη-

μάτων βιομετατροπής του CO
2
 αποτελεί πρόκληση για 

τη μείωση των επιπέδων του CO
2
 στην ατμόσφαιρα. Η 

παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη και το 

χαρακτηρισμό ενός �n v�tro πολυενζυμικού συστήμα-

τος για τη βιομετατροπή του CO
2
 σε χημικά προστιθέ-

μενης αξίας (όπως το φορμικό οξύ, τη φορμαλδεΰδη 

ή τη μεθανόλη). Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν και 

μελετήθηκαν 5 ένζυμα διαφορετικής πηγής προέλευ-

σης, όπως η καρβονική ανυδράση, η αφυδρογονάση 

του φορμικού, η αφυδρογονάση του L-γλουταμικού, η 

αφυδρογονάση της φορμαλδεΰδης και η αλκοολική 

αφυδρογονάση. Τα προαναφερθέντα ένζυμα συν-α-

κινητοποιήθηκαν σε μια νέα κατηγορία νανοϋλικών, 

τα νανοϋλικά ιεραρχικά πορώδους άνθρακα (HPCs), 

τα οποία φέρουν την ικανότητα προσρόφησης και 

αποθήκευσης του CO
2
. Τα HPCs αποδείχτηκαν αποτε-

λεσματικοί φορείς για την συν-ακινητοποίηση των 

ενζύμων. Τα συστήματα που αναπτύχθηκαν, μελετή-

θηκαν ως προς τη δομική και λειτουργική τους σταθε-

ρότητα και αξιολογήθηκαν επίσης ως προς την δυνα-

τότητα επαναχρησιμοποίησης τους σε επαναλαμβα-

νόμενους κύκλους βιομετατροπής του CO
2
. 

6. Εποχικές αλλαγές των γονιδίων του κύκλου της 

γλυκόλυσης στο εκτρεφόμενο είδος Sparus aurata.

ΜΑΚΡΗ Βασιλική

ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

ΓΙΑΝΤΣΗΣ Α. Ιωάννης

ΓΟΥΓΟΥΣΗ Αντωνία

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κοσμάς

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος

Η ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό  ρόλο στην 

ανοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, μεταξύ των 

οποίων η θερμοκρασία, ως κύριος παράγοντας 

πίεσης, επηρεάζει τις φυσιολογικές διεργασίες. Στην 

παρούσα εργασία μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων 

που συνιστούν δείκτες του μεταβολισμού της γλυκό-

λυσης. Πραγματοποιήθηκαν εποχικές δειγματοληψίες 

τσιπούρας στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο και απομονώ-

θηκαν τέσσερις ιστοί (καρδιά, ήπαρ, ερυθρός και 

λευκός μυς). Εφαρμόστηκε η μέθοδος της αλυσιδω-

τής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

για τον προσδιορισμό της έκφρασης των γονιδίων 

αφυδρογονάση του γαλακτικού οξέος (L-LDH), 

κινάση του πυροσταφυλικού οξέος (PK) ενώ παράλ-

ληλα με την χρήση φασματοφωτομετρικής μεθόδου 

εκτιμήθηκε η ενζυμική δραστικότητα τους. Τα αποτε-

λέσματα έδειξαν έντονες μεταβολές στην έκφραση 

των γονιδίων σε επίπεδο mRNA συμβάλλοντας στη 

διερεύνηση της σχέσης της εποχικότητας με το μετα-

βολικό μονοπάτι της γλυκόλυσης.

7. Το δυναμικό της μιτοχονδριακής αναπνοής του 

θερμικά “hardened” είδους Myt�lus galloprov�nc�al�s.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Ιωάννης

ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

ΓΙΑΝΤΣΗΣ Ιωάννης A.

ΚΑΚΑΛΕ Ασημίνα

BOCK Chr�st�an

PORTNER Hans O.

SOKOLOVA Inna M

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος

Η θερμική ανοχή των ποικιλόθερμων οργανισμών 

μπορεί να αυξηθεί μετά από μια σύντομη έκθεση σε 

υποθανάτιες θερμοκρασίες, μια διαδικασία γνωστή 

ως “harden�ng”. Στη παρούσα μελέτη, εξετάσαμε 

αυτή την ικανότητα του Myt�lus galloprov�nc�al�s υπό 

την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών (24, 26 και 

28°C). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το 

“harden�ng” μπορεί να αυξήσει την θερμοανθεκτικό-

τητα, αντικατοπτρίζοντας ενισχυμένη μιτοχονδριακή 

δραστικότητα, μεταφορά οξυγόνου και αερόβια 

ικανότητα.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

11:30—13:00

Συνεδρία−1 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Δροσοπούλου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντωνοπούλου Ευθυμία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1. Δημιουργία στελεχών γενετικού διαχωρισμού 

φύλου σε έντομα της οικογένειας Tephr�t�dae.

ΣΠΑΝΟΜΗΤΡΟΥ Αντωνία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Τα Tephr�t�dae είναι έντομα μεγάλης οικονομικής 

σημασίας λόγω των ευρύτατων καταστροφών που 

προκαλούν σε πλήθος φρούτων και λαχανικών. 

Φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος ελέγχου είναι η 

μέθοδος του στείρου εντόμου (SIT), όπου μεγάλες 

ποσότητες αρσενικών εντόμων στειρώνονται, 

απελευθερώνονται στον αγρό και ζευγαρώνουν με 

άγρια θηλυκά. Έτσι, η ωοαπόθεση στείρων αυγών 

οδηγεί στη μείωση του φυσικού πληθυσμού. Η εξαπό-

λυση μόνο αρσενικών βελτιώνει εξαιρετικά την 

αποτελεσματικότητα της SIT καθότι τα θηλυκά, αν και 

στείρα, εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για ζευγά-

ρωμα και να προκαλούν βλάβη στον καρπό με την 

ωοαπόθεση.  Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη 

δημιουργία στελέχους γενετικού διαχωρισμού φύλου 

στη Μεσογειακή μύγα μέσω της μοντελοποίησης, 

σχεδιασμού και δημιουργίας θερμοευαίσθητων 

μεταλλάξεων στο αυτοσωμικό γονίδιο sh�b�re και 

μεταφοράς του αγρίου τύπου του γονιδίου στο Υ 

χρωμόσωμα των αρσενικών. Το αποτέλεσμα θα είναι η 

θανάτωση των θηλυκών ατόμων σε υψηλή θερμοκρα-

σία, ενώ τα αρσενικά που θα φέρουν το αγρίου τύπου 

γονίδιο θα επιβιώνουν.

2. Χαρακτηρισμός της γενετικής δομής και

καταγωγής των ελληνικών φυλών προβάτων

με χρήση της μικροσυστοιχίας Ov�neSNP50 

Genotyp�ngBeadCh�p.

ΤΣΑΡΤΣΙΑΝΙΔΟΥ Βαλεντίνα

ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ Κωνσταντίνος

ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΟΥ Μαρία

ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ Αριστοτέλης

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Νικολέτα

ΒΟΥΡΑΚΗ Σωτηρία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Αγγελική

ΜΠΑΝΟΣ Γεώργιος

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ Δημήτρης

ΑΡΣΕΝΟΣ Γεώργιος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος

Η εκτροφή των μικρών μηρυκαστικών αποτελεί σημα-

ντική οικονομική δραστηριότητα της ελληνικής κτηνο-

τροφίας διαθέτοντας μία από τις πλουσιότερες γενε-

τικές δεξαμενές από πολυάριθμες εγχώριες φυλές 

προβάτων. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον χαρακτη-

ρισμό του γονιδιώματος ελληνικών φυλών προβάτου. 

Ένα σύνολο 1.008 προβάτων από 5 εγχώριες φυλές 

(Χίου, Φριζάρτα, Μπούτσκο, Μυτιλήνης, Πελαγονίας) 

γονοτύπηθηκε με την DNA μικροσυστοιχία 

Ov�neSNP50 Genotyp�ng Bead Ch�p v2 και αναλύθηκε 

μαζί με διαθέσιμα δεδομένα από 38 φυλές προβάτου 

από όλο τον κόσμο (Sheep HapMap Project). Το γενε-

τικό προφίλ των ελληνικών φυλών προβάτων φαίνεται 

πως έχει διαμορφωθεί από ποικίλες διεργασίες, όπως 

η γονιδιακή ροή μεταξύ ασιατικών και ευρωπαϊκών 

φυλών, η εντατικοποίηση των συστημάτων εκτροφής 

και η προσαρμογή στις τοπικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Επιπρόσθετα, η διαφοροποίηση των 

ατόμων σε επίπεδο φυλής ήταν χαρακτηριστική, 

υποδεικνύοντας την σημασία της γεωγραφικής κατα-

γωγής της φυλής και την δυνατότητα ιχνηλασιμότη-

τας της προέλευσης που μπορεί να συμβάλλουν στη 

δημιουργία γενετικής ταυτότητας.

3. Χαρακτηρισμός και Λειτουργική Ανάλυση

Οσφρητικών Υποδοχέων της Μύγας της Μεσογείου.

ΣΠΑΝΟΜΗΤΡΟΥ Αντωνία

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Κλεοπάτρα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ευθύμιος

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Το οσφρητικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στα έντομα,  καθώς αναγνωρίζει και διακρίνει 

οσμές, οδηγώντας  σε μια σειρά συμπεριφορών που 

σχετίζονται τόσο με τη σύζευξη όσο και με την εξεύ-

ρεση και αποδοχή των θέσεων ωοτοκίας. Η ωοαπόθε-

ση, όμως, αποτελεί και τεράστια πηγή καταστροφών 

στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Στην παρού-

σα έρευνα στοχεύουμε στον χαρακτηρισμό 

(deorphan�zat�on) διαφόρων οσφρητικών υποδοχέων 

της μύγας της Μεσογείου (Cerat�t�s cap�tata), ενός 

πολύ καταστροφικού εντόμου, μεγάλης οικονομικής 

σημασίας. Ο χαρακτηρισμός των υποδοχέων του θα 

μας προσφέρει μοναδικά εργαλεία για μια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση λογικού σχεδιασμού (rat�onal 

des�gn) νέας γενιάς προσελκυστικών, τα οποία θα 

είναι εξειδικευμένα να προσδένονται επιλεκτικά στους 

οσφρητικούς υποδοχείς, οδηγώντας τα έντομα στην 

πηγή του οσμηρού ερεθίσματος στο εσωτερικό μιας 

παγίδας, όπου στη συνέχεια θα θανατώνονται.

4. Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας στα γονίδια 

vgll3 και s�x6 σε φυσικούς και εκτρεφόμενους 

πληθυσμούς στην τσιπούρα (Sparus aurata) και στο 

Ευρωπαϊκό λαβράκι (D�centrarchus labrax).

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεοπίστη

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ Σμαράγδα
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Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

09:00—10:30

Συνεδρία−3 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Παναγούλα Κόλλια

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπουτσοπούλου Σταματία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτε-

χνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Οι ιδέες μαθητών και φοιτητών για την ανθρώπινη 

αναπαραγωγή: μια σύντομη επισκόπηση της βιβλιο-

γραφίας.

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Γεώργιος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πηνελόπη

Φαίνεται πως μέχρι την ηλικία των 11 ετών οι μαθητές 

έχουν ήδη σχηματίσει μια θεμελιώδη κατανόηση για 

την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Ωστόσο, έρευνες με 

μαθητές/φοιτητές διαφορετικών ηλικιών δείχνουν 

πως εκείνοι εκφράζουν μια σειρά παρανοήσεων 

σχετικά με διάφορες πτυχές της ανθρώπινης αναπα-

ραγωγής. Η ελλιπής κατανόηση της λειτουργίας του 

αναπαραγωγικού συστήματος έχει συνδεθεί με μη 

προγραμματισμένες εγκυμοσύνες και αυξημένη 

συχνότητα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε αυτή την εργα-

σία επιχειρούμε μια επισκόπηση των ιδεών μαθητών 

και φοιτητών σχετικά με την ανθρώπινη αναπαραγω-

γή. Συζητιούνται διδακτικές προεκτάσεις, όπως η 

ανάγκη αλλαγών στα σχετικά σχολικά βιβλία και το 

πρόγραμμα σπουδών.

2. Γενετική επεξεργασία με έναν νέο aden�ne base 

ed�tor αδενοιικο φορέα ως θεραπεία για τις β-αιμο-

σφαιρινοπαθειες.

ΠΑΣΧΟΥΔΗ Κυριακή

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μαρία

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη

LI Chang

ΝΙΖΑΜΗΣ Ευάγγελος

ΒΛΑΧΑΚΗ Ευθυμία

ΜΠΕΤΑ Χριστίνα

ΠΑΝΤΟΥ Αγάπη

ΙΝΤΖΟΥ Θεοδώρα

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ιωάννα

ΨΑΘΑ Νικολέττα

LIEBER Andre

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία

Η γονιδιακή θεραπεία των β-αιμοσφαιρινοπαθειών 

μέσω γονιδιακής τροποποίησης αποτελεί μία καινοτό-

μα προσέγγιση. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η 

χρήση ενός μη-ενσωματούμενου, αδενοιϊκού Aden�ne 

Base Ed�tor φορέα (ΑΒΕ-HDAd5/35++), που στοχεύει 

στην εισαγωγή της μετάλλαξης Α>G στην θέση -113 

ανοδικά των γονιδίων της γ-σφαιρίνης, με σκοπό την 

επανενεργοποίησή της. Παράλληλα, ο ιικός φορέας 

διαθέτει μία μεταλλαγμένη ισομορφή του MGMT 

γονιδίου για θετική επιλογή των διαμολυσμένων 

κυττάρων μετά την έκθεση σε O6BG/BCNU. CD34+ 

κύτταρα από ασθενείς δότες με β-θαλασσαιμία ή 

δρεπανοκυτταρική αναιμία διαμολύνθηκαν με τον 

ΑΒΕ-HDAd5/35++. Ακολούθησε έλεγχος του ποσο-

στού στόχευσης με NGS και της έκφρασης γ-σφαιρί-

νης με κυτταρομετρία ροής και HPLC. To ποσοστό 

στόχευσης για την θέση -113 ανοδικά των γονιδίων 

της γ-σφαιρίνης ήταν 60% μετά από επιλογή παρου-

σία O6BG/BCNU. Η επιτυχής στόχευση οδήγησε σε 

σημαντικά υψηλότερη έκφραση της γ-σφαιρίνης, 

πτώση των ROS και σε βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

του θαλασσαιμικού φαινοτύπου. Συνοπτικά, προτείνε-

ται μία εναλλακτική θεραπεία των β-αιμοσφαιρινοπα-

θειών που στηρίζεται στην επανενεργοποιήση της 

ενδογενούς γ-σφαιρίνης.

3. Λεντιιικοί φορείς νέας γενιάς για την γονιδιακή 

θεραπεία της β-θαλασσαιμίας.

ΠΑΣΧΟΥΔΗ Κυριακή

ΚΙΡΤΣΟΥ Αλεξάνδρα

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης-Νίνος

ΜΠΕΤΑ Χριστίνα

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Χαρούλα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης

ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία

ΨΑΘΑ Νικολέττα

Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί την πιο πρόσφατα 

ανεπτυγμένη θεραπευτική μέθοδο για τη β-θαλασ-

σαιμία, με θετικά έως τώρα αποτελέσματα. Παρά τη 

σχετική επιτυχία, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί που 

σχετίζονται με το σχεδιασμό των θεραπευτικών 

φορέων. Για την επαρκή παραγωγή β-σφαιρίνης 

απαιτείται η ύπαρξη ενός ισχυρού ενισχυτή που θα 

επάγει υψηλή έκφραση του διαγονιδίου. Το μεγάλο 

μέγεθος της ρυθμιστικής αυτής περιοχής (β-glob�n 

LCR) που φτάνει τα 3kb, επιδρά αρνητικά στους 

τίτλους των παραγόμενων ιών και μειώνει δραστικά τη 

διαμολυσματική τους ικανότητα οδηγώντας σε μειω-

μένη αποδοτικότητα και υψηλό κόστος θεραπείας. 

Πρόσφατα, ταυτοποιήσαμε στο ανθρώπινο γονιδίωμα 

έναν αριθμό νέων, ερυθροειδικών, μικρού μεγέθους, 

ισχυρών μεταγραφικών ενισχυτών. Οι νέοι αυτοί 

ενισχυτές εκλέχθηκαν ως προς την ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα τους μετά από την εισαγωγή 

τους σε θεραπευτικούς ιικούς φορείς για τις β-αιμο-

σφαιρινοπάθειες. Παρατηρήθηκε πως δύο από 

αυτούς τους ενισχυτές μπορούν να αντικαταστήσουν 

αποτελεσματικά τον β-LCR, αυξάνοντας την ιική 

παραγωγή και την ικανότητα διαμόλυνσης, διατηρώ-

ντας παράλληλα το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

15:00—16:30

Συνεδρία−2 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νικήτα Βενετία

ΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης

1. Σύγχρονη εκπαιδευτική αξιοποίηση του έργου της 

Mary Ann�ng.

ΛΥΡΑΚΗΣ Σταύρος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μάρθα

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

Οι ανακαλύψεις της Mary Ann�ng έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της επιστήμης της Παλαιοντο-

λογίας αν και η συνεισφορά της στην Επιστήμη 

αναγνωρίστηκε πολύ πρόσφατα. Σήμερα, υπάρχει 

πλούσια βιβλιογραφία για τη ζωή και το έργο της που 

έχει αξιοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι διαφορετι-

κές διδακτικές προτάσεις που έχουν γίνει διεθνώς και 

βασίζονται στο έργο της Mary Ann�ng.

2. Μια αλεπού παίζει νέϋ για μια καμηλοπάρδαλη 

που χορεύει.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Χαρά

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Δημήτρης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σύνδεση του 

περιβάλλοντος με τη μουσική μέσω της αυτοσχέδιας 

κατασκευής ενός μουσικού οργάνου τύπου νέϋ. 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών Λυκείου σε 

περιοχές που αφθονούν τα καλάμια και τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τον καλαμένιο 

αυλό νέϋ. Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη των δυνα-

μικών και ποικιλόμορφων σχέσεων του ανθρώπου με 

την φύση και την μουσική μέσα από μια βιωματική, 

διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών δασκάλων 

για τη δόμηση επιμορφωτικού προγράμματος που 

αφορά στη διδασκαλία των βιολογικών εννοιών στο 

Δημοτικό Σχολείο.

ΤΖΟΒΛΑ Ειρήνη

ΚΕΔΡΑΚΑ Κατερίνα

ΚΑΡΑΛΗΣ, Θανάσης

ΛΑΒΙΔΑΣ, Κωνσταντίνος

Το παρόν άρθρο αφορά στη διερεύνηση των εκπαι-

δευτικών αναγκών μιας ομάδας δασκάλων, οι οποίοι 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που αξιοποιούσε Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (ΨΕΠ) και Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους στη διδασκαλία των βιολογι-

κών εννοιών στο Δημοτικό Σχολείο. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι επιθυμούν να 

επιμορφωθούν σε όλες τις θεματικές του Προγράμ-

ματος Σπουδών (ΠΣ) με έμφαση στα περιβαλλοντικά 

θέματα και στα θέματα των ασθενειών και σε νέες 

δεξιότητες και πρακτικές που προάγουν το μαθητοκε-

ντρικό μοντέλο, αξιοποιούν το ΨΕΠ, καλλιεργούν 

δεξιότητες επιστημονικής έρευνας και επιστημονικού 

γραμματισμού στους μαθητές. 

4. Η συνεισφορά των επιστημολογικών πεποιθήσεων 

μαθητών Γ΄ Λυκείου στις πεποιθήσεις τους για τη 

βιολογική εξέλιξη των οργανισμών.

ΜΠΑΙΤΕΛΜΑΝ Ανδρεανή

ΛΟΪΖΟΥ Θεονίτσα

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σαλώμη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνάται η 

συνεισφορά των επιστημολογικών πεποιθήσεων 

μαθητών Γ΄Λυκείου στις πεποιθήσεις τους για τη 

βιολογική εξέλιξη των φυτών, των ζώων και του 

ανθρώπου. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν πενήντα 

δύο (52) μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Οι επιστημολογικές 

πεποιθήσεις, καθώς και οι πεποιθήσεις των συμμετε-

χόντων όσον αφορά στη βιολογική εξέλιξη αξιολογή-

θηκαν χωριστά, με τη χρήση ερωτηματολογίων και 

συνετεύξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιστη-

μολογικές πεποιθήσεις των μαθητών Γ΄Λυκείου 

προβλέπουν τις πεποιθήσεις τους για την εξέλιξη των 

ζώων και των φυτών, αλλά όχι τις πεποιθήσεις τους 

για την εξέλιξη του ανθρώπου. Ειδικότερα, οι μαθητές 

με σχετικά ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθή-

σεις, κυρίως πεποιθήσεις για την «πηγή της γνώσης», 

έχουν πιο θετικές επιστημολογικές πεποιθήσεις για 

την εξέλιξη των ζώων και φυτών, από τους μαθητές με 

λιγότερο ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθή-

σεις. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι οι πεποιθήσεις των μαθητών για την εξέλιξη του 

ανθρώπου σχετίζονται περισσότερο με τη θρησκευτι-

κή τους δέσμευση.

5. Συγκριτική �n v�vo και �n v�tro ανάλυση της 

λειτουργίας των Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων του 

ενήλικου εγκεφάλου, εργαστηριακών μυών και 

πληθυσμών αγρίων Mus musculus domest�cus.

ΡΑΠΤΗ Αθανασία

ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γεώργιος

ΚΑΖΑΝΗΣ Ηλίας

Στην εργασία αυτή μελετώνται συγκριτικά οι λειτουρ-

γίες των νευρικών βλαστικών κυττάρων της υποεπεν-

δυματικής ζώνης (SEZ), μεταξύ άγριων και εργαστηρι-

ακών μυών Mus musculus domest�cus. Συγκεκριμένα, 

εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες επηρεάζουν 

την νευρογένεση και δεδομένου ότι τα άγρια και τα 

εργαστηριακά ζώα ανήκουν στο ίδιο υποείδος, αλλά η 

διαβίωσή τους και τα χρωμοσωμικά τους χαρακτηρι-

στικά, διαφοροποιούνται, τα καθιστούν ιδανικά για 

αξιολόγηση της μεταφοράς πειραματικών συμπερα-

σμάτων στην κλινική πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο 

με �n v�tro πειράματα κυτταροκαλλιέργειας από 

πρωτογενώς απομονωμένα ΝΒΚ της SEZ, όσο και με 

�n v�vo πειράματα ιστολογίας και ανοσοφθορισμό. Τα 

�n v�tro αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ του ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις των ΝΒΚ 

μεταξύ άγριων και εργαστηριακών μυών, όμως τα �n 

v�vo αποτελέσματα αποδεικνύουν εμφατικά ότι στα 

άγρια ζώα η νευρογένεση μειώνεται. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στο ότι τα ζώα προς μελέτη της εργασίας 

είχαν διπλοειδή χρωμοσωματικό αριθμό, 2n=26-30 

που επαληθεύει ότι οι Robertson�an συντήξεις, 

επηρεάζουν τη νευρογένεση.
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ιστούς, με εξαίρεση την Hsp90 στο λευκό μυ, όπου η 

συμπερίληψη ΑΦΦ δεν οδήγησε σε αλλαγές συγκρι-

τικά με τα ιχθυάλευρα. Στο ήπαρ, ο συνδυασμός εντο-

μοάλευρων και ΑΦΦ οδήγησε σε ενεργοποίηση της 

p38 MAPK, ενώ δε παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές στο λευκό μυ.

7. Χημικός και βιολογικός χαρακτηρισμός του 

αιθανολικού εκχυλίσματος φύλλων του φυτού 

Haberlea rhodopens�s.

ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ Αντρέας

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σωτήρης

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα

ΝΟΜΙΚΟΥ Αγγελική

ΡΟΥΠΑΣ Άγγελος

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Γεωργία-Περσεφόνη

MOYANKOVA Dan�ela

DJILIANOV D�m�tar

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Μιχάλης I.

ΠΑΠΠΑ Αγλαΐα

Το Haberlea rhodopens�s είναι ενδημικό φυτό των 

Βαλκανίων, γνωστό για την αντοχή του στην ξηρασία, 

ενώ η φαρμακευτική του αξία δεν είναι εκτενώς μελε-

τημένη. Σκοπός της μελέτης ήταν η χημική ανάλυση 

του αιθανολικού εκχυλίσματος του H. rhodopens�s 

(HEE) και ο χαρακτηρισμός των βιολογικών του 

δράσεων. Η χημική ανάλυση έδειξε ότι το ΗΕΕ περιέ-

χει υψηλά επίπεδα φλαβονοειδών, φαινολικών 

ενώσεων, διαλυτών πρωτεϊνών, χρωστικών ουσιών, 

και χαμηλά επίπεδα μονοτερπενοειδών, συμπυκνωμέ-

νων τανινών και διαλυτών σακχάρων. Οι δοκιμασίες 

DPPH και ABTS έδειξαν σημαντική αντιοξειδωτική 

δραστικότητα, η οποία επιβεβαίωθηκε περαιτέρω σε 

κυτταρικό επίπεδο μετά από επώαση ανθρώπινων 

κερατινοκυττάρων (HaCaT) με Η
2
Ο

2
, ενώ διερευνήθη-

κε και η επαγωγή έμμεσων αντιοξειδωτικών κυτταρι-

κών μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά την αντιπολλαπλασια-

στική δράση, οι κυτταρικές σειρές ηπατώματος 

(HepG3) και μη μικροκυτταρικού αδενοκαρκινώματος 

του πνεύμονα (A459) ήταν από τις πιο ευαίσθητες στο 

ΗΕΕ μεταξύ των καρκινικών κυτταρικών σειρών που 

μελετήθηκαν. Συμπερασματικά, το ΗΕΕ παρουσιάζει 

σημαντική αντιοξειδωτική, κυτταροπροστατευτική και 

αντιπολλαπλασιαστική δραστικότητα που χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνησης.

8. Ex v�vo έκπτυξη HUDEP-2 και CD34+ τροποποιη-

μένων κυττάρων με την εισαγωγή μιας κασέτας 

έκφρασης της συνθετικής πρωτεΐνης F36Vmpl.

ΚΙΡΤΣΟΥ Αλεξάνδρα

ΠΑΣΧΟΥΔΗ Κυριακή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αιμιλία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης-Νίνος

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Χαρούλα

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία

ΨΑΘΑ Νικολέτα

Η γονιδιακή θεραπεία στις β-αιμοσφαιρινοπάθειες 

περιορίζεται από τη μειωμένη μεταφορά του θερα-

πευτικού γονιδίου στα προγονικά κύτταρα. Στην 

παρούσα μελέτη, προτείνουμε μια νέα μέθοδο για 

την ex v�vo και �n v�vo έκπτυξη των τροποποιημένων 

κυττάρων με την χρήση ενός θεραπευτικού φορέα 

νέας γενιάς, που έχει ενσωματωμένη την αλληλουχία 

της συνθετικής πρωτεΐνης F36VMpl και ένα θερα-

πευτικό διαγονίδιο για τις β-αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Μετά από έκθεση της πρωτεΐνης F36VMpl σε ένα 

χημικό μόριο (AP20187), αυτή διμερίζεται και σημα-

τοδοτεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Παρα-

τηρήσαμε πως η διαμόλυνση με τον ιικό φορέα δεν 

επηρεάζει αρνητικά την έκπτυξη και τη διαφοροποίη-

ση των κυττάρων, ενώ με την επίδραση του παράγο-

ντα διμερισμού, παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση 

του ποσοστού των διαμολυσμένων κυττάρων 

συγκριτικά με τη συνθήκη απουσίας του. Ο συνδυα-

σμός της F36VMpl με το θεραπευτικό διαγονίδιο 

(BCL11A- shRNA) απέδωσε υψηλή έκφραση της 

θεραπευτικής πρωτεΐνης. Θεωρούμε επομένως πως 

η χρήση του συστήματος F36Vmpl-AP20187 μπορεί 

να συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση του θεραπευτι-

κού αποτελέσματος.

4. Ο HIF-1α περιορίζει τον πολλαπλασιασμό

των καρδιομυοβλαστών σε ένα μοντέλο

πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων ανθρώπινης 

καρδιομυογένεσης.

ΔΑΙΟΥ Αγγελική

ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη

ΣΑΡΡΗ Πολυξένη-Παναγιώτα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ελευθέριος

ΣΙΩΚΑΤΑΣ Γεώργιος

ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ Θωμαή

ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ Ευθύμιος

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Χριστίνα

ΓΚΙΚΑ Γ. Ελένη

KUZNETSOV Ν. Je§�m

DYKXHOORN Derek

HARE Μ. Joshua

ΛΑΖΟΥ Αντιγόνη

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ Ε. Κωνσταντίνος

Οι καρδιομυοπάθειες αποτελούν τη συχνότερη αιτία 

νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Η απουσία 

αποτελεσματικών πρακτικών για τη θεραπεία τους 

οφείλεται στην αδυναμία της ανθρώπινης καρδιάς να 

αντικαθιστά καρδιομυοκύτταρα που έχουν υποστεί 

βλάβη. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ο πολλα-

πλασιασμός των καρδιομυοκυττάρων συνδέεται με 

την αναερόβια επαγωγή γλυκόλυσης από τον μετα-

γραφικό παράγοντα HIF-1α (Hypox�a Induc�ble 

Factor-1α). Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία που συνηγορούν στην οξυγονοεξαρ-

τώμενη δράση του HIF-1α, ενώ, επιπλέον, οι σχετικές 

έρευνες έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον 

αφορά τον ρόλο του εν λόγω παράγοντα στην καρδια-

κή μυογένεση. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιή-

θηκε �n v�tro μοντέλο ανθρώπινων επαγόμενων πολυ-

δύναμων βλαστικών κυττάρων, τα οποία διαφοροποι-

ήθηκαν στοχευμένα προς καρδιομυοκύτταρα, και 

διερευνήθηκε ο ρόλος του HIF-1α στον κυτταρικό 

μεταβολισμό και πολλαπλασιασμό. Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι ο HIF-1α σταθεροποιείται με οξυγο-

νοανεξάρτητο τρόπο, επάγοντας αερόβια γλυκόλυση 

και περιορίζοντας τον πολλαπλασιασμό των καρδιο-

μυοβλαστών. Επομένως, η στόχευση του παράγοντα 

HIF-1α θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη 

θεραπεία των καρδιομυοπαθειών.

5. Ποσοτικοποίηση του χημικοθεραπευτικού παράγο-

ντα 5-φθοροουρακίλη σε καλλιέργειες του προβιοτι-

κού βακτηρίου Lactococcus lact�s.

ΜΑΪΛΙΑΝ Άννα

ΒΛΙΩΡΑ Αγγελική

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Πέτρος

ΤΟΥΡΑΚΗ Μαρία

Η 5-φθοροουρακίλη (5-FU), ένα κοινό χημειοθεραπευ-

τικό στην αντιμετώπιση καρκίνων του παχέος εντέρου, 

δρα αναστέλλοντας την παραγωγή πρόδρομων 

ενώσεων θυμιδίνης οδηγώντας σε βλάβες του DNA 

και τελικά σε κυτταρικό θάνατο. Η θανατηφόρα τοξικό-

τητα συσχετίζεται με ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης 

δευδροπυριμιδινών. Η ήπια τοξικότητα αντιμετωπίζεται 

με τη χορήγηση προβιοτικών. Δεν έχουν μελετηθεί οι 

πιθανές αλληλεπιδράσεις του φαρμάκου με τους 

χορηγούμενους μικροοργανισμούς. Στην παρούσα 

εργασία αναπτύχθηκε πρωτόκολλο για την εκχύλιση 

και ποσοτικοποίηση της 5-FU σε κύτταρα και θρεπτικό 

μέσο καλλιέργειας του προβιοτικού βακτηρίου 

Lactococcus lact�s. Πειράματα χορήγησης 5-FU (50μ

g/mL) σε καλλιέργειες L. lact�s για 24h, έδειξαν μείωση 

επιπέδων του φαρμάκου στο θρεπτικό μέσο στα 39,4μ

g/mL και είσοδο στα βακτηριακά κύτταρα (5,4μg/mL). 

Η μείωση των επιπέδων του φαρμάκου δεν αντιστοιχεί 

στην αποικοδόμηση του από αβιοτικούς παράγο-

ντες.Τα αποτελέσματα μας παρέχουν ένα εργαλείο για 

τη μελέτη της 5-FU σε καλλιέργειες μικροοργανισμών 

και υποδεικνύουν πρόσληψη και πιθανή βιομετατροπή 

του φαρμάκου �n v�tro.

6. Επίδραση της διατροφικής προσθήκης προνυμ-

φών Tenebr�o mol�tor που εκτράφηκαν με συστατικά 

αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στην έκφραση 

πρωτεϊνών Hsps και MAPKs της τσιπούρας Sparus 

aurata.

ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλας

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτα

ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ Χριστίνα

ΚΟΛΥΓΑΣ Μάρκος

ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κωνσταντίνα

ΓΚΟΥΒΑ Ευαγγελία

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Kατερίνα

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Στέφανος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χρήστος

ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ Ηλίας

ΜΠΟΝΟΣ Ελευθέριος

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κοσμάς

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία

Τα έντομα αποτελούν εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών 

στις ιχθυοτροφές δεδομένου ότι έχουν υψηλή 

διατροφική αξία, ενώ η εκτροφή τους έχει χαμηλό 

οικολογικό αποτύπωμα.

Παρότι διάφορες μελέτες έχουν εστιάσει στην 

υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου με εντομοάλευρα, 

εντούτοις ο συνδυασμός τους με αρωματικά-φαρμα-

κευτικά φυτά (ΑΦΦ) δεν έχει διερευνηθεί. Αλλαγές 

στη διατροφή των οργανισμών δύναται να επιφέρουν 

μεταβολική καταπόνηση. Σκοπός της παρούσας έρευ-

νας ήταν η μελέτη της επίδρασης εντομοαλεύρων 

από προνύμφες Tenebr�o mol�tor (Coleoptera: 

Tenebr�on�dae), εμπλουτισμένων με υπολείμματα 

ΑΦΦ στην έκφραση πρωτεϊνών-μελών των Hsps και 

MAPKs στο ήπαρ και το λευκό μυ της τσιπούρας 

(Sparus aurata). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα 

εντομοάλευρα, αυτούσια ή εμπλουτισμένα, επέφεραν 

σημαντική (p<0.05) επαγωγή των Hsps στους δύο 
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Η εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρί-

ων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και απειλεί να 

ανατρέψει έναν αιώνα ιατρικής προόδου. Ανθεκτικά 

βακτήρια εντοπίζονται στα λύματα ενώ συχνά είναι 

αδύνατη η εξάλειψη τους κατά την επεξεργασία που 

υφίστανται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ). Το γεγονός αυτό και δεδομένου ότι τα επιβαρυ-

μένα λύματα καταλήγουν σε υδάτινα σώματα, καθώς 

και το ότι σε πολλές περιπτώσεις επαναχρησιμοποιού-

νται για βιομηχανικούς ή αρδευτικούς σκοπούς αποτε-

λεί τεράστια απειλή για την υγεία του ανθρώπου και εν 

γένει του οικοσυστήματος. Συνεπώς η συστηματική 

επιτήρηση της αντιμικροβιακής αντοχής στο υδάτινο 

περιβάλλον και στα λύματα καθίσταται αναγκαία.

4. Μελέτη της απόκρισης της αχιβάδας Rud�tapes 

decussatus σε αυξανόμενες θερμοκρασίες μέσω της 

γονιδιακής έκφρασης δύο μοριακών συνοδών (hsp).

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δημήτριος

ΓΙΑΝΤΣΗΣ Α. Ιωάννης

ΛΑΤΤΟΣ Αθανάσιος

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος

Η αχιβάδα Rud�tapes decussatus είναι αυτόχθονο 

δίθυρο Μαλάκιο με σημαντική εμπορική αξία. Τα 

δίθυρα, όντας ανίκανα να μετακινηθούν, είναι από 

τους πιο ευάλωτους οργανισμούς ενάντια στην 

αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής. Η παρούσα μελέτη εστίασε στην 

διερεύνηση της απόκρισης στη θερμική καταπόνηση 

(thermal stress) του είδους Rud�tapes decussatus, στα 

πλαίσια των περιστατικών μαζικής θνησιμότητας που 

παρατηρούνται στους πληθυσμούς οστρακοειδών 

λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εξετάστηκε η 

έκφραση των γονιδίων hsp22 και hsp70 σε 4 θερμο-

κρασίες με παράλληλη καταγραφή της θνησιμότητας 

για διάστημα 3 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα υποδει-

κνύουν ότι ακόμα και μικρή αύξηση της θερμοκρασίας 

(22,5°C) είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει σε μαζικές 

θνησιμότητες. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 

οδηγούν αντίστοιχα σε μεγαλύτερες θνησιμότητες με 

την ένταση, την ταχύτητα και τον τρόπο της απόκρι-

σης να διαφέρουν στις διαφορετικές θερμοκρασίες. 

5. Γενετική ταυτοποίηση του περιεχομένου εμπορι-

κών εντομοάλευρων.

ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ Αριστοτέλης

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Νικολέττα

ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ Κωνσταντίνος

ΜΗΝΟΥΔΗ Στυλιανή

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Χρύσα

ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στυλιανή

ΚΩΤΟΥΖΑΣ Δημήτρης

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ Δημήτρης

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος

Τα έντομα προτείνονται ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊ-

νών ή/και λιπιδίων σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Για τη 

μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των 

τροφών που περιέχουν έντομα, απαιτείται ο έλεγχος 

της ποιοτικής τους σύνθεσης. Σκοπός της μελέτης 

είναι η γενετική ανάλυση της σύνθεσης εμπορικώς 

διαθέσιμων εντομοάλευρων, σε επίπεδο είδους. Μετά 

την ανάλυση δειγμάτων προνυμφών και ενηλίκων 

ατόμων, επιλέχθηκε τμήμα του μιτοχονδριακού γονιδί-

ου COI για τη γενετική ταυτοποίηση των ειδών που 

περιέχονται σε εντομοάλευρα. Από τις αναλύσεις των 

προνυμφών εντοπίστηκαν ασυμφωνίες μεταξύ της 

μορφολογικής και γενετικής ταυτοποίησης. Πέρα από 

το αναμενόμενο είδος εντόμου δεν εντοπίστηκε άλλο 

είδος ζωικού οργανισμού στα εμπορικώς διαθέσιμα 

εντομοάλευρα που μελετήθηκαν. Ωστόσο, σε ένα 

άλευρο από ερευνητική εκτροφή ανιχνεύθηκαν είδη 

μυκήτων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν δύο προβλήμα-

τα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: �) την πιθανή 

λανθασμένη μορφολογική ταυτοποίηση των εντόμων 

πριν από την εκτροφή τους και ��) την ανάγκη σωστής 

συντήρησης και επεξεργασίας τους.

6. Το μιτοχονδριακό γονιδίωμα και η φυλογενετική 

ταξινόμηση της καραβίδας εσωτερικών υδάτων 

Pontastacus leptodactylus από την Ελλάδα.

ΑΛΒΑΝΟΥ B. Μαρία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ K. Δημήτρης

ΛΑΤΤΟΣ Αθανάσιος

ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

ΜΑΚΡΗ Βασιλική

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Απόστολος

ΓΙΑΝΤΣΗΣ A. Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το μιτοχονδρια-

κό γονιδίωμα της καραβίδας εσωτερικών υδάτων 

Pontastacus leptodactylus από την Ελλάδα για πρώτη 

φορά, χρησιμοποιώντας 14 ζεύγη εκκινητών που 

σχεδιάστηκαν βάσει αλληλουχιών συγγενικών ειδών. 

Το κωδικό τμήμα του μιτοχονδριακού γονιδιώματος 

του P. leptodactylus που αναλύθηκε αποτελείται από 

14.282 ζεύγη βάσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνο-

νται 13 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 1 

ριβοσωμικό γονίδιο και 13 μεταφορικά RNA (tRNA). M

ε βάση ολόκληρη την αλληλουχία του μιτοχονδριακού 

γονιδιώματος σε σύγκριση με άλλες αλληλουχίες από 

συγγενικά είδη από τη βάση δεδομένων GenBank, 

κατασκευάστηκε φυλογενετικό δέντρο που απεικονί-

ζει τις φυλογενετικές σχέσεις του P. leptodactylus σε 

σχέση με άλλα είδη της οικογένειας Astac�dae. Από 

τις μεταξύ τους σχέσεις προκύπτει πως η γενετική 

απόσταση μεταξύ Astacus astacus και P. leptodactylus 

φαίνεται μικρότερη συγκριτικά με την απόσταση των 

Austropotamob�us pall�pes και Austropotamob�us 

torrent�um παρόλο που τα τελευταία έχουν ταξινομη-

θεί εντός του ίδιου γένους.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

11:30—13:00

Συνεδρία−4 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βασιλειάδης Σωτήρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και

Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες: Από τη 

διασπορά και το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

ολοκληρωμένη διατήρηση απειλούμενων-προστα-

τευόμενων ειδών και την πολύπλευρη έρευνα για 

αειφορική αξιοποίηση.

ΚΡΙΓΚΑΣ Νίκος

ΣΑΜΑΡΤΖΑ Ιουλιέττα

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μιχάλης

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

ΔΑΡΙΩΤΗΣ Ελευθέριος

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Ιωάννης

ΠΑΠΠΑΣ Αναστάσιος

ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ Ηλέκτρα

ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Αφροδίτη

ΡΑΛΛΗ Παρθενόπη

ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ Γεώργιος

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Μανόλης

ΠΙΠΙΝΗΣ Ηλίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κώστας

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Στέφανος

ΛΕΒΙΖΟΥ Έφη

ΛΥΚΑΣ Χρήστος

ΜΕΝΕΞΕΣ Γιώργος

MΠΙΛΙΑΣ Φώτιος

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αναστασία-Γαρυφαλία

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Ιωάννης

ΜΑΤΣΗ Θεοδώρα

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος

Τα 15 αυτοφυή ελληνικά είδη τουλίπας προστατεύο-

νται θεσμικά (Π.Δ. 67/1981), 40% είναι τοπικά ενδημικά, 

50% υπενδημικά γειτνιαζόντων χωρών και σχεδόν 

50% απειλούνται με εξαφάνιση. Το ερευνητικό έργο 

TULIPS.GR (Τ2ΕΔΚ-05115) στοχεύει στη δημιουργία 

αλυσίδας αξίας για τις αυτοφυείς ελληνικές τουλίπες, 

με άξονα την εκτός τόπου διατήρηση και αειφορική 

αξιοποίηση των εγχώριων φυτογενετικών πόρων 

μέσω πολυδιάστατης έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι 73% 

των ελληνικών ειδών πωλούνται διεθνώς σε υψηλές 

τιμές και 60% διατηρούνται εκτός τόπου σε 41 βοτανι-

κούς κήπους του εξωτερικού. Στο πλαίσιο TULIPS.GR 

ήδη διατηρούνται πλέον εκτός τόπου 14 ελληνικά είδη 

τουλίπας με 106 διαφορετικούς κωδικούς αναφοράς. 

Ταυτόχρονα, για την πλειονότητα των ελληνικών ειδών 

γίνονται για πρώτη φορά ειδικά πειράματα ανάπτυξης, 

φυσιολογίας, αγενούς και εγγενούς αναπαραγωγής, 

μικροπολλαπλασιασμού, φαινολογίας-φαινοτύπισης, 

βιοχημείας, γενετικής-μοριακής ταυτοποίησης, μετα-

συλλεκτικής, αναλύσεις θρεπτικής κατάσταση, απo

ικισμού μυκoρριζών, και εφαρμογή λιπάνσεων 

ακριβείας με σκοπό την κατανόηση για κάθε είδος 

του βιολογικού κύκλου και την επίτευξη εκτός τόπου 

αναπαραγωγής του με ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλ-

λων αναπαραγωγής-καλλιέργειας.

2. Επίδραση της εγκατάλειψης γης και της

κλιματικής αλλαγής στην ιστορική και μελλοντική 

χρήση ημι-oρεινών περιοχών του νομού Ιωαννίνων.

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ Διογένης

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Άννα

ΠΛΕΝΙΟΥ Μαγδαληνή

ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φώτιος

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ελπίδα

ΤΣΙΦΤΣΗΣ Σπύρος

ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ιωάννης 

Η κάλυψη και χρήση γης (ΚΧΓ) στα βουνά της Νότιας 

Ευρώπης αλλάζει σημαντικά, κυρίως λόγω της εγκα-

τάλειψης παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών. 

Επομένως, η μελέτη ιστορικών προτύπων εγκατάλει-

ψης είναι σημαντική για την πρόβλεψη μελλοντικών 

απειλών, ιδίως ενόψει της κλιματικής αλλαγής. 

Επιδιώξαμε αυτούς τους στόχους για πέντε ημι-ορει-

νές περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Χαρτογραφήσαμε 

το ιστορικό ΚΧΓ από το 1945 μέχρι το 2015 με φωτοερ-

μηνεία αεροφωτογραφιών. Μελλοντικές τάσεις για το 

2055 προβλέφθηκαν με μοντέλο προσομοίωσης 

αλλαγής ΚΧΓ υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια. 

Βρήκαμε ότι από το 1945 μέχρι το 2015 οι αγροί μειώ-

θηκαν από 30% σε 3% της έκτασης, ενώ τα δάση 

αυξήθηκαν από 22% σε 63%. Μελλοντικά, λιβάδια και 

θαμνώνες προβλέφθηκαν σε μικρότερο υψόμετρο 

υπό ένα θερμότερο και ξηρότερο κλίμα, ενώ τα δάση 

σε μεγαλύτερο. Προσεγγίσεις όπως αυτή της παρού-

σας μελέτης μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδια-

σμό πολιτικών διαχείρισης και αποκατάστασης, και για 

τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της εγκα-

τάλειψης απειλούμενων τοπίων της Μεσογείου.

3. Μελέτη ανθεκτικών περιβαλλοντικών και κλινικών 

στελεχών Escher�ch�a col�.

ΔΙΟΛΗ Χρύσα

ΠΑΠΠΑ Όλγα

ΜΠΕΡΝΤΑΛΛΙ Σοφία

ΠΟΛΟΝΥΦΗ Δήμητρα

ΑΓΓΕΛΟΥ Κατερίνα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Βασιλική

ΔΑΝΑΛΙΑ Χρυσάνθη

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ελένη

ΦΛΕΒΑΡΗΣ Θοδωρής

ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗ Ειρήνη

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος

ΚΩΤΣΑΚΗΣ Στάθης

ΓΙΑΚΚΟΥΠΗ Παναγιώτα

ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ Βιβή

ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ Απόστολος
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Θα αποτελέσει το κύριο συστατικό ενός βιολογικού 

βιοκτόνου κατά της μικροχλωρίδας των μαρμάρων. Οι 

πειραματικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τον μετα-

σχηματισμό στελεχών E.Col� με ανασυνδυασμένα 

πλασμίδια που περιέχουν την επιθυμητή νουκλεοτιδι-

κή αλληλουχία. Μετά τον χαρακτηρισμό της έκφρα-

σης και της καθαρότητας του υπό μελέτη πεπτιδίου, 

θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ταχυπλεσί-

νης ως βιοκτόνο προϊόν σε μικροοργανισμούς που 

βρίσκονται στο μάρμαρο. Η χρήση του αντιμικροβια-

κού πεπτιδίου αποτρέπει την ανάπτυξη ανθεκτικότη-

τας των μικροοργανισμών, εξαλείφοντας έτσι την 

ανάγκη δημιουργίας ολοένα και πιο σύγχρονων 

βιοκτόνων, αποτελώντας ένα χρήσιμο, φιλικό προς 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον βιοκτόνο.

3. Αντικατάσταση του θειώδη ανυδρίτη από το 

π-κουμαρικό οξύ: Μια “πράσινη” εναλλακτική 

τεχνολογία στη βιομηχανική οινοποίηση.

ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ Χριστίνα

ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ Κωνσταντίνος

ΒΑΣΙΟΣ Κ. Γεώργιος

Η παγκόσμια τάση για “πράσινο” καταναλωτισμό και 

παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων προϊόντων παρου-

σιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και οδηγεί 

στην ανάγκη για την αναζήτηση εναλλακτικών φυσι-

κών συντηρητικών τροφίμων και ποτών, βιο-συντηρη-

τικών, και στην οινοποίηση, περιορίζοντας ή και 

αντικαθιστώντας πλήρως τα θειώδη, τα οποία χρησι-

μοποιούνται συμβατικά αλλά έχουν αποδειχτεί 

επιβλαβή για την υγεία του καταναλωτή.

Διάφορα φυτοχημικά, φυτικά αιθέρια έλαια και εκχυ-

λίσματα παρουσιάζουν αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτι-

κή, αντιφλεγμονώδη αντικαρκινική δράση καθώς και 

ρυθμιστική δράση στη γονιδιακή έκφραση των 

m�RNAs και προτείνονται ως φυσικά συντηρητικά στα 

τρόφιμα, ενώ παράλληλα προσδίδουν σε αυτά και 

ιδιαίτερη διατροφική αξία.

Η οινοποίηση σε βιομηχανική κλίμακα, με αντικατά-

σταση του θειώδη ανυδρίτη από το φυτοχημικό 

π-κουμαρικό οξύ, αποτέλεσαι το σκοπό της παρούσας 

έρευνας, με ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις 

συγκριτικές εργαστηριακές αναλύσεις που διεξήχθη-

σαν, καθώς διασφαλίστηκε η παραγωγή ενός ασφα-

λούς φυσικού, βιώσιμου, αυθεντικού και υγιεινού 

οίνου με διατροφική αξία.

4. PnTXG: Μια αναδυόμενη θαλάσσια βιοτοξίνη

στα οστρακοειδή.

ΓΟΥΓΟΥΣΗ Αντωνία

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Μαρία

ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ Μαρία

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία

ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Χαράλαμπος

ΜΙΝΤΖΑ Διονυσία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς

ΜΑΚΡΗ Βασιλική

ΓΟΥΓΟΥΣΗ Ηλιάνα

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος 

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της 

θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής σε συνδυα-

σμό με την αύξηση του ευτροφισμού, οδηγούν στην 

έξαρση τοξικών ανθήσεων του νερού (Harmful Algal 

Blooms – HABs). Πρόκειται για τοξικά είδη μικροφυ-

κών τα οποία δύναται να παράγουν θαλάσσιες βιοτο-

ξίνες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στη 

συσσώρευση θαλάσσιων βιοτοξινών στο είδος 

Myt�lus galloprov�nc�al�s (Μεσογειακό μύδι), ιδιαίτερα 

στον Θερμαϊκό Κόλπο. Στην παρούσα εργασία, μελε-

τήθηκε η βιοτοξίνη PnTXG.

Ανήκει στις κυκλικές ιμίνες, που είναι λιπόφιλες 

νευροτοξίνες. Για την μελέτη λήφθηκαν 10 δείγματα 

μυδιών, από δύο περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου 

(Πιερία, Θεσσαλονίκη). Έπειτα από κατάλληλη 

επεξεργασία, τα δείγματα αναλύθηκαν με υγρή 

χρωματογραφία υπερυψηλής απόδοσης συνδεδεμέ-

νη με φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC – 

MS/MS). H PnTXG ανιχνεύτηκε σε συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου 

(LOQ) σε 7 δείγματα. Από την έρευνα συμπεραίνεται, 

ότι η PnTXG βιοσυσσωρεύεται στα μύδια του Θερμαϊ-

κού κόλπου και η παρακολούθησή της δύναται να 

συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

5. H έκφραση του KLF2 (Krüppel-l�ke factor 2) στους 

πνευμονικούς ινοβλάστες συνδέεται με την ανοσο-ι-

νωτική τους συμπεριφορά σε περιβάλλον COVID-19.

ΝΑΤΣΗ Αναστασία-Μαρία

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Ευστράτιος

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβή

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χριστίνα

ΤΣΙΡΟΝΙΔΟΥ Βικτώρια

ΣΚΕΝΔΡΟΣ Παναγιώτης

ΡΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

Οι πνευμονικοί ινοβλάστες, διαδραματίζουν κεντρικό 

ρόλο στην παθοφυσιολογία της COVID-19, τόσο στην 

οξεία, όσο και στην χρόνια πνευμονική προσβολή. 

Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η επίδραση του 

φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος της νόσου, στο 

ινωτικό δυναμικό των ινοβλαστών, και η συσχέτιση 

της με την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα 

KLF2. Η έκφραση του KLF2 καταστέλλεται σημαντικά 

στους ανθρώπινους πνευμονικούς ινοβλάστες, όταν 

διεγείρονται με πλάσμα από ασθενείς με σοβαρή 

COVID-19. Συγχρόνως, αποκτούν προ-ινωτικό φαινό-

τυπο, που χαρακτηρίζεται από την υπερέκφραση 

CCN2. Η υπο-έκφραση του KLF2 και η ινωτική διεργα-

σία, αναστρέφονται ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιού-

νται συνδυαστικά �n v�tro φαρμακευτικοί παράγοντες, 

έναντι της ΝΕΤωσης και της JAK/IL-6 σηματοδότησης 

(θεραπεία COMBI). Σε κλινικό επίπεδο, η COMBI 

θεραπεία σχετίστηκε με σημαντικά καλύτερη έκβαση 

στους ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19. Τα παρα-

πάνω αποτελέσματα, παρέχουν μία μηχανιστική 

σύνδεση, μεταξύ της COVID-19-επαγόμενης φλεγμο-

νής και της ινωτικής προσβολής και παράλληλα 

υποστηρίζουν την έρευνα για τον ρυθμιστικό ρόλο 

του KLF2 και σε άλλα ανοσο-ινωτικά νοσήματα.

7. Αποτίμηση του βακτηριακού προφίλ σε ιχθυοκαλ-

λιέργειες με τη χρήση γονιδιωματικών τεχνολογιών.

ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία

ΤΣΟΥΡΕΚΗ Αντιόπη

ΚΟΥΚΑΡΑΣ Κωνσταντίνος

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Σοφία

ΚΡΕΗ Γρηγόρης

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Αναγνώστης

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην Αλληλού-

χηση Επόμενης Γενιάς (NGS) και στον προσδιορισμό 

της αλληλουχίας συγκεκριμένων περιοχών γονιδί-

ων-στόχων, όπως το γονίδιο 16S rRNA, έχουν συμβά-

λει σημαντικά στην αξιολόγηση των βακτηριακών 

κοινοτήτων. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι 

η αξιολόγηση των βακτηρίων θαλάσσιου οικοσυστή-

ματος ιχθυοκαλλιεργειών, χρησιμοποιώντας γονιδιω-

ματικές τεχνολογίες. Η αλληλούχηση των υπερμετα-

βλητών περιοχών V3–V4 του γονιδίου 16S rRNA 

χρησιμοποιήθηκε σε 100 δείγματα νερού, που συλλέ-

γονταν μηνιαίως για ένα έτος από ιχθυοκαλλιέργειες. 

Η ανάλυση αποκάλυψε τις εποχικές μεταβολές των 

βακτηρίων, με τους μεγαλύτερους αριθμούς ειδών να 

εμφανίζονται τη χειμερινή περίοδο.

8. Χρήση βιολογικών δεικτών που προέρχονται από 

εργαλεία βασισμένα σε DNA αναλύσεις για τον 

προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης και 

γνησιότητας σε δύο ΠΟΠ προϊόντα Αυγοτάραχο 

Μεσολογγίου και Σταφίδα. 

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Απόστολος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ελένη

ΚΟΤΣΙΡΗ Ζωή

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρία

ΧΟΡΤΗ-ΤΡΙΨΑ Ελευθερία

Η ιχνηλασιμότητα και η πιστοποίηση των τροφίμων 

είχαν καταστεί υποχρεωτική για τα τρόφιμα βιομηχα-

νία και παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων. Πολυάριθμες 

μέθοδοι που βασίζονται στο DNA θα μπορούσαν να 

συμβάλουν ενάντια στις νοθείες τροφίμων, λόγω των 

πλεονεκτημάτων τους όπως η απλότητα, η ακρίβεια 

και η σταθερότητα. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν 

να διερευνήσει εάν μοναδικοί βιολογικοί δείκτες για 

δύο δημοφιλή προϊόντα ελληνικής προστατευόμενης 

ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό, το «Αυγοτάραχο 

Μεσολογγίου» γνωστό ως ελληνικό χαβιάρι και η 

σταφίδα "Vost�zza" υποβλήθηκε σε ανάλυση με βάση 

το DNA σε μεθόδους όπως PCR-RAPD, PCR-RFLP, και 

PCR-DGGE για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και πιθανούς 

βιολογικούς δείκτες που διερευνήθηκαν, με βάση είτε 

το γονιδιωματικό DNA είτε τις κοινότητες βακτηρίων. 

Τα προφίλ των ζωνών που προέκυψαν με τις μοριακές 

τεχνικές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

«κώδικας» που θα πιστοποιεί την προέλευση και τη 

γνησιότητα των προϊόντων ΠΟΠ. Οι μέθοδοι αυτές 

προτείνονται, ως εναλλακτικά εργαλεία ιχνηλασιμότη-

τας, προκειμένου να παρέχει μοναδικούς δείκτες και 

θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την πρόκληση 

«από το αγρόκτημα στο τραπέζι». Επομένως, οι βιολο-

γικοί δείκτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 

ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα εφοδιασμού και να 

προστατεύσουν τα τρόφιμα, τα οποία διαθέτουν 

σύστημα ποιότητας, από νοθείες.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

15:30—17:00

Συνεδρία−5 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Γεωργία Μανδηλαρά

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού 

Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελών, Σιγκελών και 

λοιπών τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών

Τσίκου Δανιέλα

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Χρήση μεθόδων μηχανικής εκμάθησης για την 

πρόβλεψη προτύπων βιοποικιλότητας

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνα

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Αθανάσιος

Tα ξενικά είδη είναι απειλή για τη βιοποικιλότητα. Τα 

πρότυπα εξάπλωσης των φυτικών ξενικών ειδών 

μπορεί να επηρεάζονται από βιοτικούς (π.χ. ποικιλότη-

τα γηγενών φυτικών ειδών) ή αβιοτικούς παράγοντες 

(π.χ. κλίμα). Για τη μελέτη τους έχουν χρησιμοποιηθεί 

κυρίως μέθοδοι όπως τα γενικευμένα γραμμικά 

μοντέλα, αλλά δεν έχει εξεταστεί εάν και κατά πόσο η 

επιλογή στατιστικού εργαλείου (όπως τα μοντέλα 

μηχανικής εκμάθησης) επηρεάζει την προβλεπτική 

ικανότητα των αναλύσεων, την τελική συμπερασματο-

λογία ή/και την ιεράρχηση της σημαντικότητας των 

παραγόντων. Στη συγκεκριμένη εργασία, βρήκαμε ότι 

για τα ξενικά φυτικά είδη της Ελλάδας τα γενικευμένα 

γραμμικά μοντέλα είχαν χαμηλότερη προβλεπτική 

ικανότητα (μικρότερο R2) από τα αντίστοιχα μοντέλα 

μηχανικής εκμάθησης (δέντρα απόφασης, Κ κοντινό-

τεροι γείτονες, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης - 

SVM). Όταν εξετάσαμε κάθε παράγοντα μόνο του, 

όλες οι μέθοδοι εκτός από τα SVM ανέδειξαν την 

ποικιλότητα γηγενών ειδών ως την σημαντικότερη 

παράμετρο, ενώ η ιεράρχηση των παραγόντων 

παρουσίαζε διαφορές μεταξύ των μεθόδων.

2. Αντιμετώπιση της βιοδιάβρωσης στα μνημειακά 

μάρμαρα με τη χρήση βιολογικού βιοκτόνου.

ΚΑΠΙΡΗΣ Δημήτριος Νικόλαος

ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Δημήτριος

ΚΟΛΛΑΡΟΥ Δήμητρα

ΚΟΡΜΠΑΚΗ Βασιλική

Ως βιοδιάβρωση ορίζεται η αποσύνθεση των υλικών 

ενός αντικειμένου από (μικρο)οργανισμούς, οι οποίοι 

είτε φωλιάζουν και αναπτύσσονται είτε τρέφονται με 

αυτό. Το φαινόμενο αυτό απειλεί τα μαρμάρινα 

μνημεία σε όλο τον κόσμο, οπότε ο περιορισμός του 

είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας. Η ταχυπλεσίνη είναι 

ένα αντιμικροβιακό πεπτίδιο, με δράση κατά των 

Gram+ και - βακτηρίων, F�rm�cutes, μυκήτων και ιών. 
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6. Μελέτη μη-κωδικών RNA μεταγράφων που 

εμπλέκονται στην αναπαραγωγική ικανότητα των 

θηλυκών κουνουπιών Aedes albop�ctus.

KATΣΙΑΜΑΝΗ Λευκοθέα-Άννα

MATΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΧΑΤΖΗ Βασιλική

 

Tα lncRNA (long non-cod�ng RNA, μακρά μη κωδικο-

ποιητικά RNA) μόρια έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 

της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας τα τελευ-

ταία χρόνια. Η αιτία του έντονου ενδιαφέροντος των 

ερευνητών για το μόρια αυτά (και τα γονίδια από τα 

οποία προκύπτουν) πηγάζει κατά κύριο λόγο από την 

ειδο-ειδικότητά τους και τους ποικίλους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να επιδράσουν στον τελικό 

φαινότυπο. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας 

μελετούμε τον ρόλο κάποιων τέτοιων μορίων στον 

φαινότυπο ωοαπώθεσης, εκκόλαψης των αυγών και 

συζευκτικής συμπεριφοράς των θηλυκών κουνoυπιών 

Ae. albop�ctus. Δεδομένου ότι τα περισσότερα 

lncRNA γονίδια των Ae. albop�ctus παραμένουν άγνω-

στα είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν περισσότερα από 

ένα γονίδια που ελέγχουν την διαθεσιμότητα των θη- 

λυκών εντόμων στην σύζευξη και τα οποία εάν 

στοχευθούν σε συνδυασμό με γονίδια που εμπλέκο-

νται στην ωοαπώθεση και την εκκόλαψη των αυγών 

θα μειώσουν δραστικά τον πληθυσμό αυτού του 

είδους εντόμων που αποτελεί τεράστια απειλή για την 

δημόσια υγεία.

7. Εργαστηριακή διερεύνηση υδατογενούς επιδημίας 

από Salmonella enter�ca enter�ca ser. 

Bov�smorb�f�cans.

ΝΤΟΥΡΟ Νταγιάνα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

KARAJ Γρηγόρης

ΤΡΑΓΑΡΗ Δήμητρα

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα

ΣΙΔΕΡΟΓΛΟΥ Θεολογία

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ανθή

ΜΕΛΛΟΥ Κασσιανή

ΠΟΛΕΜΗΣ Μιχάλης

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Γεωργία

Η Salmonella spp. σύμφωνα με το ECDC είναι το πιο 

κοινό αίτιο τροφιμογενών επιδημιών, καταγράφοντας 

το 2020 στην Ε.Ε. 694 επιδημίες. Στο Εθνικό Κέντρο 

Αναφοράς Σαλμονελλών (ΕΚΑΣ) αποστέλλονται 

κλινικά καλλιεργήματα σαλμονελών με σκοπό την 

επιδημιολογική επιτήρηση. Τον Σεπτέμβριο του 2022 

έγινε ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με συρροή 

κρουσμάτων υδατογενούς σαλμονέλωσης σε περιοχή 

της Πελοποννήσου. Στο ΕΚΑΣ εστάλησαν συνολικά 10 

καλλιεργήματα Salmonella spp, 8 κλινικά και 2 από 

πόσιμο νερό της περιοχής. Τα καλλιεργήματα οροτυ-

ποποιήθηκαν ως S. Bov�smorb�f�cans. Η μοριακή τυπο-

ποίηση έδειξε ότι τα καλλιεργήματα της συρροής 

(κλινικά και νερού) είχαν πανομοιότυπο μοριακό 

προφίλ και διαφορετικό μοριακό προφίλ από τα 

επιδημιολογικά μη σχετιζόμενα ίδιου οροτύπου, κατα-

δεικνύοντας ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

τους. Συναξιολόγηση με τα δεδομένα που προέκυψαν 

από την επιδημιολογική διερεύνηση επιβεβαίωσε τη 

συσχέτιση αυτή. Η επιδημιολογική και η εργαστηριακή 

επιτήρηση της σαλμονέλωσης, πρέπει να πραγματο-

ποιούνται παράλληλα προκειμένου να συνάγονται 

ασφαλή συμπεράσματα και να γίνονται έγκαιρα 

παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

8. Διερεύνηση τροφιμογενούς επιδημίας από 

Salmonella enter�ca enter�ca ser. G�ve.

ΝΤΟΥΡΟ Νταγιάνα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

KARAJ Γρηγόρης

ΤΡΑΓΑΡΗ Δήμητρα

ΣΙΔΕΡΟΓΛΟΥ Θεολογία

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ανθή

ΜΕΛΛΟΥ Κασσιανή

ΠΟΛΕΜΗΣ Μιχάλης

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Γεωργία

Η Salmonella spp. αποτελεί το πιο κοινό αίτιο τροφιμο-

γενών επιδημιών σύμφωνα με το ECDC, καταγράφο-

ντας το 2020 στην Ε.Ε. 694 επιδημίες. Στο Εθνικό 

Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών (ΕΚΑΣ) αποστέλλο-

νται κλινικά καλλιεργήματα σαλμονελών με σκοπό την 

επιδημιολογική επιτήρηση. Τον Σεπτέμβριο του 2022 

έγινε ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με συρροή 

κρουσμάτων τροφιμοφενούς σαλμονέλωσης σε 

περιοχή της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια ενός 

πανηγυριού. Στο ΕΚΑΣ εστάλησαν συνολικά 16 κλινι-

κά καλλιεργήματα Salmonella spp, και 1 καλλιέργημα 

από ψημένο χοιρινό κρέας (γουρουνοπούλα). Τα 

καλλιεργήματα οροτυποποιήθηκαν ως S. G�ve. Η 

αρχική μοριακή τυποποίηση έδειξε ότι καλλιεργήματα 

της συρροής (κλινικά και τροφίμου) είχαν πανομοιό-

τυπο μοριακό προφίλ και διαφορετικό μοριακό 

προφίλ από τα επιδημιολογικά μη σχετιζόμενα ίδιου 

οροτύπου, καταδεικνύοντας ότι πιθανά υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Συναξιολόγηση με τα 

δεδομένα που προέκυψαν από την επιδημιολογική 

διερεύνηση θα επιβεβαιώσει τη συσχέτιση αυτή. Η 

επιδημιολογική και η εργαστηριακή επιτήρηση της 

σαλμονέλωσης, πρέπει να πραγματοποιούνται παράλ-

ληλα προκειμένου να συνάγονται ασφαλή συμπερά-

σματα και να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας.

18:00—19:30  Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ

Συνεδρία−6 Παρουσίασης προφορικών εργασιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

Ελένη Ρίζου

Εργαστηριακή Γενετίστρια, Τμήμα Γενετικής ΓΟΝΚ

O Άγιος Σάββας, μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Γιακουντής Aντώνης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας

και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Δωρεά και μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

στην προ- και μετά- COVID-19 εποχή.

ΣΑΜΑΡΑ Πηνελόπη

ΓΡΑΦΑΚΟΣ Στυλιανός

Η Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) ή 

Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (ΜΜΟ) αποτελεί 

καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώ-

πιση σοβαρών αιματολογικών, νεοπλασματικών και 

γενετικών νοσημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πραγματοποίησή της αποτελεί η ύπαρξη ενός 

HLA ιστοσυμβατού δότη. Αρχικά ο δότης αναζητείται 

στην οικογένεια του ασθενούς, ωστόσο καθώς η 

πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού αδελφού/ής είναι 

25%, η πλειονότητα των ασθενών εξαρτάται από 

εθελοντές μη συγγενείς δότες, οι οποίοι είναι κατα-

χωρημένοι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθελοντών 

Δοτών (WMDA) που απαριθμεί 40.000.000 εθελοντές 

δότες. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Αρχείο εθελοντών 

δοτών διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμο-

σχεύσεων (ΕΟΜ), όπου συγκεντρώνει όλους τους 

δότες από τα Κέντρα Δοτών. Η διαδικασία συντονι-

σμού της μεταμόσχευσης από εθελοντή δότη 

περιλαμβάνει ένα δίκτυο φορέων και είναι ούτως ή 

άλλως πολύπλοκη, με αποτέλεσμα οι δύσκολες 

συνθήκες λόγω COVID-19 να επιβαρύνουν τις διαδι-

κασίες αυτές. Όμως, η άψογη συνεργασία και ο επαγ-

γελματισμός των εμπλεκόμενων οργανισμών διασφά-

λισε την ασφαλή παροχή αιμοποιητικών μοσχευμάτων 

σε κάθε ασθενή.

2. Η μετάλλαξη Τ350G του Ε6 γονιδίου του Ιού των 

Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV 16) κυριαρχεί στον 

καρκίνο του στοματοφάρυγγα. Δεδομένα από 

μελέτη μικρής ομάδας Ελλήνων ασθενών.

ΡΕΣΤΑ Παναγιώτα

ΖΥΓΟΥΡΑΣ Ιωάννης

ΝΤΟΛΚΕΡΑΣ Αντώνιος

ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ Απόστολος

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Χριστίνα

Μελέτες έχουν δείξει μια σημαντική αύξηση στη 

συχνότητα συσχέτισης του πλακώδους στοματοφα-

ρυγγικού καρκινώματος με τον Ιό των Ανθρώπινων 

Θηλωμάτων (HPV) τύπου 16 (υψηλού κινδύνου). Η 

γενετική ετερογένεια του HPV16 έχει μελετηθεί 

εκτενώς στον καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας 

αλλά πολύ λιγότερο στον στοματοφαρυγγικό καρκίνο. 

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι γενετικές 

παραλλαγές των αλληλουχιών του γονιδίου Ε6 του 

HPV16 σε μια μικρή ομάδα Ελλήνων ασθενών που 

είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του στοματοφάρυγγα. Η 

συντριπτική πλειονότητα των ακολουθιών ανήκαν 

στον κλάδο των ευρωπαϊκών παραλλαγών (A1-3) με 

την μετάλλαξη T350G να είναι η κυρίαρχη έναντι των 

υπολοίπων. Αυτό το εύρημα μπορεί να υποδεικνύει 

την ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω μελετών που θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν την πιθανή επίδραση 

αυτής της μετάλλαξης στους παθομηχανισμούς του 

στοματοφαρυγγικού καρκίνου.

3. Προγνωστική και θεραπευτική χρησιμότητα της 25 

– υδροξυκαλσιφερόλης D3 ορού σε ασθενείς με 

Cov�d-19: θεωρητική ή εφικτή;

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Πιπίτσα

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Νικολέτα

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δημήτριος

ΠΙΣΤΟΛΑ Αναστασία

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

Η εργασία πραγματεύεται την πιθανότητα συσχέτισης 

της βιταμίνης D (25-υδροξυκαλσιφερόλης) με την 

αντιμετώπιση και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε 

ασθενείς που νοσούν από τον ιό SARS-CoV-2. Ειδικό-

τερα, αναλύονται δείγματα αίματος από ασθενείς με 

COVID – 19, που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ως προς τη 

συγκέντρωση της βιταμίνης D. Για τις μετρήσεις έγινε 

χρήση ραδιοανοσοδοκιμασίας, υποδεικνύοντας χαμη-

λότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D στο αίμα νοσού-

ντων σε προχωρημένο στάδιο της COVID-19.

4. Προσθέτοντας τη μεταβλητή των ανεμομεταφερό-

μενων γυρεοκόκκων στην εξίσωση της πανδημίας 

COVID-19.

ΔΑΜΙΑΛΗΣ Αθανάσιος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΒΩΚΟΥ Δέσποινα

Έχει πρόσφατα αποδειχθεί ότι η έκθεση σε ανεμομε-

ταφερόμενους γυρεοκόκκους εξασθενεί το ανοσο-

ποιητικό σύστημα ως προς την αντιμετώπιση 

αναπνευστικών ιογενών λοιμώξεων που προκαλού-

νται από κοινούς ιούς του κρυολογήματος, όπως ο 

ρινοϊός. Αυτό οφείλεται στην προκαλούμενη μείωση 

της απόκριση των αντιικών πρωτεϊνών ιντερφερόνης 

και ισχύει ανεξαρτήτως ευαισθησίας σε αλλεργίες. 

Εδώ διερευνάται κατά πόσο ισχύει το ίδιο και για τον 

πανδημικό ιό SARS-CoV-2, εφόσον εξάρσεις της 

πανδημίας συμπίπτουν με υψηλές συγκεντρώσεις 

γυρεοκόκκων στην ατμόσφαιρα. Προς τούτο, πραγ-

ματοποιήθηκε εκτεταμένη συλλογή και ανάλυση 

δεδομένων θετικών κρουσμάτων μόλυνσης από 

SARS-CoV-2, συγκεντρώσεων ανεμομεταφερόμενης 

γύρης και μετεωρολογικών παραμέτρων. Η τελική 

βάση δεδομένων περιελάμβανε 130 σταθμούς από 31 

χώρες και 5 ηπείρους. Για να μελετηθεί ο κύριος 

παράγοντας μετάδοσης του κορονοϊού, η ανθρώπινη 

επαφή, εισήχθησαν και οι μεταβλητές της πυκνότητας 

πληθυσμού για την κάθε περιοχή μελέτης, καθώς και 

η ύπαρξη υποχρεωτικού εγκλεισμού. Τα κύρια ευρή-

ματα ήταν ότι η ανεμομεταφερόμενη γύρη, σε συνέρ-

γεια με τη θερμοκρασία αέρα και την υγρασία, 

εξηγούσαν κατά μέσο όρο 44% της μεταβλητότητας 

των θετικών κρουσμάτων κορονοϊού. Ο εγκλεισμός 

μείωσε στο μισό τα ποσοστά θετικών κρουσμάτων 

SARS-CoV-2, κάτω από παρόμοιες συνθήκες γυρεο-

φορίας. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή συντελεί 

στη δραματική αύξηση της ατμοσφαιρικής αφθονίας 

γύρης και στη μετατόπιση της κύριας εποχής της 

νωρίτερα, οι περίοδοι κυκλοφορίας γύρης και ιών που 

προξενούν αναπνευστικές λοιμώξεις συμπίπτουν την 

άνοιξη, με αποτέλεσμα η γύρη να δρα συνεργιστικά 

στην έξαρση των λοιμώξεων.

30 31
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1. Ετήσιος αντίκτυπος της πανδημίας Cov�d-19 και οι 

συνακόλουθοι περιορισμοί μετακίνησης στα επίπεδα 

της βιταμίνης D στη δυτική Ελλάδα.

ΜΠΑΤΣΗ Χριστίνα

ΞΟΥΡΓΙΑ Ξανθή

ΣΙΟΚΑ Χρύσα

ΤΣΙΟΥΡΗΣ Σπυρίδων 

2. Εξόρυξη δεδομένων κειμένου για την ανάπτυξη 

βάσης δεδομένων για δυνητικά προβιοτικούς 

μικροοργανισμούς. 

ΡΕΠΑΝΑΣ Παναγιώτης

ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ Ιωάννης

ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ Μαργαρίτης

ΚΙΟΥΣΗ Δέσποινα Ευγενία

ΓΑΛΑΝΗΣ Αλέξης

 

3. Ταυτοποίηση του βακτηριακού στελέχους S3/K και 

χαρτογράφηση ολόκληρου του γονιδιώματός του – 

εύρεση μηχανισμών ανθεκτικότητας σε υψηλή συγκέ-

ντρωση εξασθενούς χρωμίου Cr(VI) και σε ακραία 

περιβάλλοντα–ακινητοποίηση του σε υποστρώματα με 

στόχο την αναγωγή υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI).

ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ Αθανάσιος

ΣΚΟΥΡΑΣ Ζαχαρίας

ΝΤΑΒΕ Γεωργία

ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Δέσποινα

ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Αναγνώστης

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς

4. Προβιοτικές ιδιότητες και ανοσοτροποποιητική 

δράση γαστρεντερικών βακτηριακών στελεχών που 

απομονώθηκαν από το εδώδιμο χερσαίο σαλιγκάρι 

Cornu aspersum max�ma. 

ΑΥΓΟΥΣΤΗ Καλοδότη

ΝΤΟΥΣΚΟΥ Εσμεράλντα

ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑ Ελευθερία

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

ΣΤΑΪΚΟΥ Αλεξάνδρα

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς

5. Η οργάνωση της έμφυτης άμυνας στο σαλιγκάρι 

Cornu aspersum max�ma και ο ρόλος των ανοσοκυτ-

τάρων κατά τη λοίμωξη με το στέλεχος L�ster�a 

monocytogenes SN3. 

ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ Αργυρώ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ Μαρία

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

ΜΠΗΛΙΟΥΡΗ Κυριακή

ΝΤΟΥΣΚΟΥ Εσμεράλντα

ΧΑΣΙΩΤΗ Ελισάβετ

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

ΣΤΑΪΚΟΥ Αλεξάνδρα

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς

6. Μηχανισμοί που εμποδίζουν τη θραύση γεφυρών 

χρωματίνης στην κυτταροκίνηση.

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Σοφία

ΖΑΧΟΣ Γεώργιος

ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ Ελένη

7. Απομόνωση πιθανών προβιοτικών μικροοργανι-

σμών από την εντερική μικροχλωρίδα του χερσαίου 

σαλιγκαριού Cornu aspersum max�ma από εκτροφείο 

της Νότιας Ελλάδας και διερεύνηση της ανοσοτροπο-

ποιητικής τους δράσης.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα

ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ Αργυρώ

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Φαίδρα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεσθημανή

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

ΣΤΑΪΚΟΥ Αλεξάνδρα

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς 

8. Μελέτη νέων μηχανισμών σχηματισμού της 

μιτωτικής ατράκτου.

ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ Νίκος

ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ Ελένη

ΖΑΧΟΣ Γεώργιος

9. Ο ρόλος των προβιοτικών μικροοργανισμών σε 

ασπόνδυλα σε καταστάσεις εντερικής λοίμωξης.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ Αργυρώ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Περικλής

ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος

ΝΤΟΥΣΚΟΥ Εσμεράλντα

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

ΣΤΑΪΚΟΥ Αλεξάνδρα

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς

10. Τρίτο καλοκαίρι πανδημίας COVID-19:

Μια επιδημιολογική μελέτη για την COVID-19 στις 

Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας και Ημαθίας.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαρία

ΝΑΚΟΥ Ιφιγένεια

ΒΟΪΤΣΕ Αναστασία 

11. Εισβολείς στον Θερμαϊκό κόλπο.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΜΑΝΗ Πολυξένη

ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Ευαγγελία

12. Μελέτη της ρύθμισης ογκοεπαγωγικών lncRNA 

από μεταγραφικούς παράγοντες ελέγχου κυτταρικών 

γενεαλογιών στον γαστρικό καρκίνο. 

ΜΠΕΓΚΟΛΛΙ Ροντιόλα

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μυρτώ

ΓΙΑΚΟΥΝΤΗΣ Αντώνιος

ΛΟΥΜΑ Βαρβάρα-Ρηγίνα

13. Λειτουργική ανάλυση της ρύθμισης και του ρόλου 

μη κωδικοποιητών RNA στην καρκινογένεση του 

στομάχου.

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μυρτώ

ΜΠΕΓΚΟΛΛΙ Ροντιόλα-Ελένη

ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Ελένη

ΓΙΑΚΟΥΝΤΗΣ Αντώνιος

14. In v�tro αξιολόγηση του προβιοτικού δυναμικού 

μικροβιακών απομονώσεων από ζυμούμενα τρόφιμα.

ΝΤΙΑΝΤΙΑΣΗ Νικολέτα

ΛΙΑΝΟΥ Αλεξάνδρα 

5. Μελέτες Πρόκλησης σε ανθρώπους–Human 

Challenge Stud�es & Βιοηθικά Ζητήματα.

Η περίπτωση του SARS-CoV-2.

ΚΟΡΜΠΑΚΗ Βασιλική

ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Σταυρούλα

Στην παρούσα εργασία το θέμα είναι αν οι Μελέτες 

Πρόκλησης σε Ανθρώπους (Human Challenge Stud�es 

-HCS) είναι ένας ηθικά αποδεκτός τρόπος κλινικής 

έρευνας στην εκάστοτε επιτάχυνση της διαδικασίας 

εύρεσης νέων εμβολίων, μέσα από το παράδειγμα της 

περίπτωσης του SARS-CoV-2. 

6. SARS-COV-2-ειδικα τ-λεμφοκύτταρα ως θεραπεία 

της COVID-19.

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μαρία

ΖΩΤΟΥ Ελένη

ΠΑΝΤΑΖΗ Χρυσούλα

ΧΡΙΣΤΟΦΗ Παναγιώτα

ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ Αλεξάνδρα

ΣΕΛΙΔΗΣ Περικλής

ΠΑΣΧΟΥΔΗ Κυριακή

ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Γιώργος

ΞΩΧΕΛΛΗ Αλίκη

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πηνελόπη Γεωργία

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Ιωάννα

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Φανή

ΣΙΩΤΟΥ Ελένη

ΚΑΜΜΕΝΟΥ Μαρία

ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗ Ευαγγελία

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασιλική

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Μαρία

ΜΠΟΥKΛΑ Άννα

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ιωάννα

ΦΥΛΑΚΤΟΥ Ασημίνα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία

Ο ρόλος των SARS-CoV-2 ειδικών-Τ-λεμφοκυττάρων 

(CoV-2-STs) είναι καταλυτικός στην αντιμετώπιση της 

COVID-19. Ωστόσο στη σοβαρή COVID-19, η λεμφοπε-

νία εμποδίζει τον έλεγχο της λοίμωξης. Στόχος της 

μελέτης, ήταν η αξιολόγηση της δυνατότητας 

δημιουργίας τράπεζας CoV-2-STs από αναρρώσαντες 

δότες με απώτερο στόχο την ανοσοθεραπεία 

COVID-19 ασθενών υψηλού κινδύνου. Για τη δημιουρ-

γία της τράπεζας επιλέχθηκαν COVID-19 αναρρώσα-

ντες δότες με ισχυρή Τ-κυτταρική ανοσία και ευρεία 

HLA αντιπροσώπευση. Υπό GMP συνθήκες, μονοπύ-

ρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος διεγέρθηκαν με 

μείγμα πεπτιδίων αντιγόνων του SARS-CoV-2,καλλι-

εργήθηκαν και κρυοσυντηρήθηκαν. Τα CoV-2-STs 

τυποποιήθηκαν κατά HLA και ελέγχθηκαν φαινοτυπι-

κά,λειτουργικά και ως προς τη στειρότητά τους. 

Πολλαπλές δόσεις κυτταρικών προϊόντων παρήχθη-

σαν από 30 COVID-19 αναρρώσαντες δότες. Τα 

προϊόντα είναι πολυκλωνικά, περιλαμβάνοντας 

κυρίως βοηθητικά αλλά και κυτταροτοξικά Τ-λεμφο-

κύτταρα,εμφανίζοντας παράλληλα δείκτες μνήμης 

και ισχυρή SARS-CoV-2 ειδικότητα. Στα 29/30 κυττα-

ρικά προϊόντα χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον 1 HLA 

στόχευσης του SARS-CoV-2. Συμπερασματικά, 

προτείνουμε μια θεραπευτική προσέγγιση T-κυτταρι-

κής ανοσοθεραπείας της COVID-19 με υψηλή ειδικό-

τητα και ισχυρή κυτταροτοξικότητα.

7. Συσχέτιση της HPV μόλυνσης με κυτταρολογικές 

αλλοιώσεις σε τεστ Παπανικολάου.

ΜΠΙΣΜΠΑ Μαρία

ΣΙΩΠΗ Ζωή

ΒΗΤΤΑΣ Σπύρος

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων ή Human 

Pap�lloma V�rus ή HPV έχει συσχετιστεί με τον καρκί-

νο του τραχήλου της μήτρας και ανήκει στους πιο 

συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενους ιούς. Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας σε δείγματα th�n 

prep, από τα οποία απομονώθηκε ολικό DNA με αυτό-

ματη μέθοδο, εφαρμόστηκε η τεχνική Real T�me PCR 

για τον εντοπισμό DNA του ιού HPV. Σε σύνολο 2964 

δειγμάτων τα 544 (18.35%) βρέθηκαν θετικά σε 

κάποιον υψηλού κινδύνου υπότυπο, από τα οποία 

μόλις τα 36 (6.61%) εμφάνιζαν κυτταρολογικές αλλοι-

ώσεις ποικίλης σημαντικότητας. Σκοπός της παρού-

σας εργασίας ήταν να συσχετιστεί η μόλυνση από τον 

HPV ιό με την πιθανώς παθολογική κυτταρολογική 

εικόνα κολποτραχηλικών επιθηλιακών κυττάρων.

8. Αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης μορίων σηματο-

δότησης σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήμα-

τος στη νόσο του Πάρκινσον.

ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Παναγιώτης

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία

ΦΟΥΣΙΚΑ Νάνσυ

ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Χρυσούλα

ΚΑΛΑΛΑ Φανή

ΣΠΕΛΕΤΑΣ Ματθαίος

ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ Γεωργία

ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σταματία

Αν και η νόσος του Πάρκινσον αρχικά θεωρούνταν 

αποκλειστικά κινητική διαταραχή, είναι πλέον γνωστό 

ότι είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, η οποία χαρα-

κτηρίζεται από περίπλοκη αιτιολογία και παθογένεση. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία φλεγμονής τόσο στο 

νευρικό σύστημα όσο και στην περιφέρεια. Σε αυτή 

τη μελέτη, διερευνήθηκαν οι αλλαγές στο περιφερικό 

ανοσοποιητικό σύστημα ασθενών με Πάρκινσον. 

Συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκε κυτταρομετρία ροής σε 

περιφερικό αίμα ασθενών (n=10) και υγιών (n=11) 

δοτών για τη μέτρηση των ποσοστών των μονοκυττά-

ρων, των Τ λεμφοκυττάρων και των Β λεμφοκυττά-

ρων. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα 

έκφρασης του υποδοχέα Σορτιλίνη, του υποδοχέα 

CD40 και τα ενδοκυτταρικά επίπεδα του μεταγραφι-

κού παράγοντα NF-κB/p65. Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές βρέθηκαν στα ποσοστά των Β λεμφοκυττά-

ρων και των μονοκυττάρων μεταξύ ασθενών και 

υγειών, καθώς και στα επίπεδα της Σορτιλίνης και του 

NF-κΒ σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους. 
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ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ Σοφία

ΔΑΡΣΙΝΟΥ Μαρούσα

ΤΣΙΓΚΑΣ Ιωάννης

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΚΟΝΤΙΔΟΥ Ευτυχία

ΣΑΡΑΦΗ Ελευθερία

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. Θεολόγος 

30. Μελέτη της δράσης της ανθρώπινης ανασυνδυα-

σμένης θυρεοτροπίνης σε φυσιολογικές και καρκινι-

κές κυτταρικές σειρές θυρεοειδούς που υπερεκφρά-

ζουν τον υποδοχέα της.

ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ Γεώργιος

ΒΑΡΕΜΜΕΝΟΥ Αθηνά

ΑΡΩΝΗΣ Χρήστος

ΣΟΚΑΤ Αθανάσιος-Νασίρ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΜΙΧΑΛΑΚΗ Μαρίνα

ΚΑΤΣΩΡΗΣ Παναγιώτης

31. Μελέτη των μηχανισμών ανάπτυξης ανθεκτικότη-

τας στη βορτεζομίμπη σε κυτταρικές σειρές προστάτη.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη

ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ Γεώργιος

ΑΛΕΞΗΣ Σπυρίδων

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δανιήλ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Λυδία

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ανάργυρος

ΚΑΤΣΩΡΗΣ Παναγιώτης

32. Χορήγηση καρφιλζομίμπης σε κυτταρικές σειρές 

προστάτη ανθεκτικές στη βορτεζομίμπη και μελέτη 

της βιωσιμότητας, του πολλαπλασιασμού, της μετανά-

στευσης και του οξειδωτικού στρες.

ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ Γεώργιος

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη

ΑΛΕΞΗΣ Σπυρίδων

ΒΛΑΧΟΣ Απόστολος

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Λυδία

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ανάργυρος

ΚΑΤΣΩΡΗΣ Παναγιώτης

33. Μία �n-v�tro μελέτη της αντικαρκινικής δράσης 

των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε καρκινικές 

και φυσιολογικές κυτταρικές σειρές.

ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ Γεώργιος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία-Ελένη

ΒΛΑΧΟΣ Απόστολος

ΓΑΡΔΕΛΗ Χρυσαυγή

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σεραφείμ

ΚΑΤΣΩΡΗΣ Παναγιώτης

34. Διερεύνηση σηματοδοτικών μονοπατιών και 

γονιδίων που εμπλέκονται στη βιολογία των κοκκω-

δών κυττάρων και στην ωρίμανση του ωοθυλακίου.

ΣΑΡΑΦΗ Ελευθερία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κυριακή

ΤΣΙΓΚΑΣ Ιωάννης

ΜΑΣΤΟΡΑ Ειρήνη

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ Σοφία

ΧΑΤΖΗ Ελισσάβετ

ΜΠΟΥΜΠΑ Ιωάννα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. Θεολόγος

 

35. Μελέτη της αγχώδους συμπεριφοράς ενηλίκων 

αρσενικών μυών μετά τη χορήγηση Κανναβιδιόλης.

ΑΤΣΟΠΑΡΔΗ Κορίνα

ΚΑΪΡΗΣ Στέφανος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Νικόλαος

ΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Γ. Μαριγούλα

36. Αναγνώριση και κατασκευή νέων ισχυρών 

υποκινητών στη Yarrow�a l�polyt�ca για βιοζυμώσεις 

με βάση τη γλυκερόλη.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ιωάννης

ΤΣΙΛΙΓΚΑΚΗ Χριστίνα

ΠΑΤΑΒΟΥ Βικτώρια

ΤΣΟΥΡΕΚΗ Αντιόπη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ελευθερία

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ελένη

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ Αγγελική

ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

ΜΑΚΡΗΣ Αντώνιος

37. Mακρά μη-κωδικοποιά RNA ως ρυθμιστές στο 

έμφραγμα του μυοκαρδίου.

ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ Μαργαρίτης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χαρίσιος

ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ Ιωάννης

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Αντώνιος

38. Επικαιροποίηση του annotat�on σε μη-κωδικοποιά 

RNA που επάγονται σε συνθήκες οξειδωτικού στρες.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χαρίσιος

ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ Μαργαριτης

ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ Ιωάννης

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Αντωνης

39. Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός εξωσω-

μάτων μητρικού γάλακτος.

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρονίκη

ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΥ Μύρια

ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ Μαργαρίτης

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Αντώνης

40. Μελέτη ανάπτυξης προνυμφών Alph�tob�us 

d�aper�nus σε υπόστρωμα με μίγμα αρωματικών 

φαρμακευτικών φυτών.

ΧΡΗΣΤΟΥ Μαρία Μαρίλυ

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Kατερίνα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Στέφανος

41. Ποσοτική Ανίχνευση Νοροϊού σε Δείγματα 

Αστικών Λυμάτων.

ΝΤΟΛΚΕΡΑΣ Αντώνιος

ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑ Νικολέττα

ΠΑΝΟΥ Αικατερίνη

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αθανασία

ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ Θεόδωρος

ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ Μηνάς

ΝΤΑΦΟΥ Δήμητρα

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Χριστίνα

42. Ταχεία ανίχνευση βιολογικών δεικτών σε δείγμα-

τα θαλασσινού νερού μέσω ολοκληρωμένου συστή-

ματος βιοαισθητήρα.

ΚΟΤΣΙΡΗ Ζωή

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Απόστολος

43. Η επίδραση της επιγενετικής κατάστασης ενός 

γονιδίου στη συχνότητα μεταλλάξεων του συστήμα-

τος CRISPR/Cas9.

ΚΟΥΚΑΡΑ Ευγενία

ΒΛΕΤΣΟΣ Παναγιώτης

ΚΕΛΛΑΡΗ Λουκία-Μαρία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Καλλιόπη

15. Εποχική κατανομή κουνουπιών Anopheles sp., 

Culex sp. και Ochlerotatus sp. στη Δυτική Ελλάδα και 

συσχέτισή της με κλιματολογικά δεδομένα.

ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΥ Ουρανία

ΛΙΑΚΟΣ Δημήτρης

ΑΛΒΑΝΟΥ Β. Μαρία

ΓΙΑΝΤΣΗΣ Α. Ιωάννης

16. Διερεύνηση καινοτόμων βιοδεικτών σε κρεοπα-

ραγωγά ορνίθια μολυσμένα με Campylobacter jejun�.

ΤΣΙΟΥΡΗΣ Βασίλειος

ΜΑΝΤΖΙΟΣ Τηλέμαχος

ΚΑΝΑΡΗ Ελισάβετ

ΚΙΣΚΙΝΗΣ Κωνσταντίνος

ΚΙΟΥΣΗ Δέσποινα Ευγενία

ΠΑΠΠΑ Αγλαΐα

ΓΑΛΑΝΗΣ Αλέξιος

17. Προσδιορισμός και κατανομή του μικροβιώματος 

στο πεπτικό σύστημα εκτρεφόμενων χερσαίων 

σαλιγκαριών Cornu aspersum με αλληλούχηση του 

16S rRNA γονιδίου.

ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία

ΧΑΡΙΖΑΝΗ Ελισάβετ

ΣΤΑΪΚΟΥ Αλεξάνδρα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Αναγνώστης

ΓΙΑΓΚΟΥ Μηνάς

18. Διερεύνηση της μεθυλίωση του γονιδιώματος του 

Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV 16) σε 

περιπτώσεις καρκίνου Κεφαλής Τραχήλου.

ΖΥΓΟΥΡΑΣ Ιωάννης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστασία

ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ Δανάη

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ζαχαρούλα

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Χριστίνα

19. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη διερεύνηση 

της παρουσίας Wolbach�a σε πληθυσμούς του 

Ασιατικού κουνουπιού τίγρη, Aedes albop�ctus 

(D�ptera:Cul�c�dae) στον ελλαδικό χώρο.

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Μιχαήλ

GEWEHR Sandra

ΚΩΤΣΙΟΥ Νίκος

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Α. Αντώνιος

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Σπύρος

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σπύρος

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 

20. Ανάπτυξη mult�plex PCR για τη μοριακή ταυτο-

ποίηση τεσσάρων ειδών της οικογένειας Mull�dae, 

διαθέσιμων στην Ελληνική αγορά.

ΓΙΑΝΤΣΗΣ Α. Ιωάννης

ΤΟΚΑΜΑΝΗ Μαρία

ΤΖΑΤΖΑΝΗ Στέλλα

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Εμμανουέλα

ΤΩΡΟΣ Αθανάσιος

ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ Αναστασία

ΤΣΟΜΑΚΙΔΗΣ Πέτρος

ΣΑΚΚΑ Ελένη

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος

ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Ραφαήλ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π. Απόστολος

21. Ο εποχικός κύκλος φωτοσυνθετικών χρωστικών 

στο ίζημα μιας εύτροφης λίμνης.

ΚΙΤΣΟΥ Αικατερίνη

ΜΟΣΧΟΣ Στέφανος

ΠΙΠΕΡΑΓΚΑΣ Οδυσσέας

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ήρα 

22. Αποδόμηση της φαινόλης από ελεύθερα και 

ακινητοποιημένα κύτταρα Pseudarthrobacter 

phenanthren�vorans Sphe3: βιοχημική και μεταγρα-

φομική προσέγγιση του μεταβολικού μονοπατιού.

ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ Σταματία

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ Ορφέας

ΚΟΥΚΚΟΥ Άννα-Ειρήνη

23. “Άμελξη” της υποεπενδυματικής ζώνης: Βελτι-

στοποίηση της μεθόδου και διερεύνηση της δυνατό-

τητας απομόνωσης ολιγοδενδρογλοιακών προγονι-

κών κυττάρων.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης

FRANKLIN JM Rob�n

ΚΑΖΑΝΗΣ Ηλίας

24. Γενετικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός 

στελεχών δινοφυκών από την ομάδα 

Gonyaulacaleans.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστασία

ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ Ευθύμιος

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Χριστίνα

ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ Μηνάς

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ Κατερίνα

25. Αγκίστρωση της λιπάσης LIP2 στην κυτταρική 

επιφάνεια της Yarrow�a l�polyt�ca για κατασκευή 

καινοτόμων βιοκαταλυτών με εφαρμογή στην 

παραγωγή βιοντίζελ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ελευθερία

ΣΑΜΑΡΑ Γεωργία

ΠΑΤΑΒΟΥ Βικτώρια

ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ Αγγελική

ΜΑΚΡΗΣ Αντώνιος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ελένη 

26. Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης μεταξύ αιμοπεταλί-

ων και νευρικών βλαστικών και προγονικών κυττά-

ρων του ενήλικου εγκεφάλου, στη φωλεά της 

Υποεπενδυματικής Ζώνης στην ομοιόσταση, αλλά και 

ύστερα από απομυελίνωση του μεσολοβίου.

ΑΝΕΣΤΗ Μαρία

ΚΑΠΛΑΝΗΣ Στέφανος

GHEVAERT Cédr�c

ΚΑΡΑΓΩΓΕΩΣ Δόμνα

ΚΑΖΑΝΗΣ Ηλίας 

27. Διερεύνηση της στάσης Βιοεπιστημόνων του 

Δ.Π.Θ. σχετικά με τις αρχές Υπεύθυνης Έρευνας & 

Καινοτομίας.

ΚΙΟΥΣΗ Δέσποινα Ευγενία

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Ηλίας

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γιάννης

ΓΑΛΑΝΗΣ Αλέξιος

ΠΑΠΠΑ Αγλαΐα

28. Συγκριτική, �n v�vo και �n v�tro, ανάλυση της 

λειτουργίας των Νευρικών Βλαστικών και Προγονι-

κών Κυττάρων του ενήλικου εγκεφάλου εργαστηρια-

κών μυών και άγριων τρωκτικών του γένους 

M�crotus.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδοσία

ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ Γεώργιος

ΤΣΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης

ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γεώργιος

ΚΑΖΑΝΗΣ Ηλίας

29. Μελέτη της αλληλεπίδρασης μιας νευροειδικής 

μεθυλοτρανσφεράσης της αργινίνης και της μεθυλο-

τρανσφεράσης της αργινίνης 1.
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κύριοι

ομιλητές

Γεωργίτση Μαριάνθη 

Ζάχος Γεώργιος 

Ζούρος Ελευθέριος 

Θάνος Δημήτρης 

Ιωαννίδης Ιωάννης 

Καρακάσης Ιωάννης 

Μιχαηλίδης Βασίλειος 

Σάββας Γενίτσαρης

Ταβερναράκης Νεκτάριος 

Φραγκούδης Ρέννος

συμμετέχοντες σε

στρογγυλές τράπεζες

Αλβανού Λυδία 

Ανάγνου Νικόλαος 

Αράπογλου Χρύσα 

Βανταράκης Απόστολος 

Γαλάνης Αλέξης 

Γιάγκου Μηνάς 

Γιουλάτος Διονύσιος,

Γουρζή Ξένια 

Δημητριάδης Ευθύμιος 

Καζάνης Δημήτρης 

Καλαντίδης Κρίτων 

Καρούσου Ρεγγίνα 

Καρπούζας Δημήτριος 

Καρπούζας Δημήτριος 

Κολοβός Πέτρος 

Κουλοπούλου Αθηνά,

Κρίγκας Νικόλαος 

Κυριάκης Κωνσταντίνος 

Λούπης Θοδωρής 

Λύτρας Σπύρος 

Μαραγκός Πέτρος 

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος 

Μερτζάνης Γιώργος 

Μήτσαινας Γιώργος 

Νταϊλιάνης Στέφανος 

Ντζερεμές Παναγιώτης 

Πανίτσα Μαρία 

Παπαγεωργίου Αριστοτέλης 

Παπαδοπούλου Αναστασία 

Παπουτσοπούλου Σταματία 

Παππά Αγλαΐα 

Παππάς Γιώργος 

Παρμακέλης Αριστείδης 

Πουλή Σταυρούλα 

Ρουμπελάκη Μαρία 

Σιμοπούλου Μάρα 

Σκούρας Ζαχαρίας 

Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ 

Τοκατλίδης Γιάννης 

Τρουγκάκος Ιωάννης 

Τσίκληρας Αθανάσιος 

Τσολακίδης Κωνσταντίνος 

Χατζηβασιλειάδης Θεόδωρος 

Ψωμόπουλος Φώτης

συντονιστές

συνεδρίας

Βανταράκης Απόστολος 

Γαλάνης Αλέξης 

Καζάνης Ηλίας 

Λαδουκάκης Μανώλης 

Μανδηλαρά Γεωργία 

Μπλιάτκας Κώστας 

Παπαδοπούλου Καλλιόπη 

Παπαθεοδώρου Ευφημία 

Παρμακέλης Αριστείδης 

Ρίζου Ελένη 

Σκούρας Ζαχαρίας 

Στάικου Αλεξάνδρα 

Τσιαφούλη Μαρία 

Τσίκληρας Αθανάσιος 

Χατζηδημητρίου Αναστασία 

Ψαθά Νικολέττα 

Halley John
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