Ζωντανή ςφνδεςη του 4ου ΓΕΛ Καρδίτςασ με το Ευρωπαϊκό Κζντρο Μοριακήσ
Βιολογίασ (EMBL), αφιερωμζνη ςτη μνήμη του Φώτη Καφάτου

Σαράντα (40) περίπου μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ του 4ου ΓΕΛ Καρδίτςασ είχαν τθν
ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςτθν διαδικτυακι διάλεξθ, μζςω portal, που
διοργάνωςε το Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό Κζντρο Μοριακισ Βιολογίασ (European
Molecular Biology Laboratory – EMBL) τθν περαςμζνθ Παραςκευι 01/12 και
11.30πμ ϊρα Ελλάδασ. Το ΕΜΒL ιδρφκθκε το 1975, ζχει ζδρα τθν Χαϊδελβζργθ και
διατθρεί ερευνθτικά κζντρα ςτο Αμβοφργο που είναι θ ζδρα τθσ Δομικισ Βιολογίασ,
τθν Γκρενόμπλ, το Μοντεροτόντο και ςτο Cambridge.
Τθν διάλεξθ παρουςίαςε ο Κακθγθτισ Dr. Thomas R. Schneider και είχε κζμα τθ
ςυνειςφορά τθσ Tεχνολογίασ ςτθ Δομικι Βιολογία: «Seeing is Believing – How
Technology enables Structural Biology». Η Δομικι Βιολογία (Structural Biology) είναι
κλάδοσ τθσ Μοριακισ Βιολογίασ που αςχολείται ςε βάκοσ και λεπτομζρεια με τθ
δομι των βιολογικϊν μακρομορίων (πρωτεΐνεσ και DNA). Η κφρια μζκοδοσ που
εφαρμόηεται είναι θ κρυςταλλογραφία ενϊ οι επιςτθμονικζσ ειδικότθτεσ που
εργάηονται ςε αυτιν είναι - εκτόσ από τουσ βιολόγουσ – οι φυςικοί, οι χθμικοί,
μθχανικοί, οι ερευνθτζσ πλθροφορικισ και οι τεχνικοί ςτθν υψθλι τεχνολογία.
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ ο Dr. Schneider αναφζρκθκε ςτθ ςθμαςία που
ζχει για τθν Ιατρικι θ ανάλυςθ και θ τριςδιάςτατθ (3D) απεικόνιςθ τθσ καταςκευισ
του DNA και των πρωτεϊνϊν που αυτό κωδικοποιεί, τόςο του ανκρϊπου όςο και
των παραςιτικϊν μικροοργανιςμϊν. Αναφζρκθκε ςτισ δυνατότθτεσ που δίνονται για
τθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, ςπάνιων κλθρονομικϊν πακιςεων κακϊσ και
μικροβιακϊν λοιμϊξεων. Παρουςίαςε εντυπωςιακζσ φωτογραφίεσ και βίντεο
προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ ςθμαντικϊν, για τθ ηωι μασ, πρωτεϊνικϊν μορίων
(πρωτεόςωμα, RNA πολυμεράςθ, μυοςφαιρίνθ) κακϊσ και τθν ςχετικι τεχνολογία
που χρθςιμοποιείται:
- επιταχυντζσ (ςτο ΕΜΒL είναι o PETRA III synchrotron) που παράγουν ακτίνεσ Χ με
τθ ςφγκρουςθ θλεκτρονίων ςε ταχφτθτεσ φωτόσ (~300.000χλμ/δευτ.),
- κρφςταλλοι υγροφ αηϊτου ςτουσ -200ο C μζςα ςτουσ οποίουσ διατθρείται και
ςκεδάηεται το βιολογικό υλικό που ζρχεται από όλο τον κόςμο,
- αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα ψθφιακισ 3D απεικόνιςθσ με υψθλι, ςε επίπεδο
νανομζτρων (nm), ανάλυςθ κα.
Στο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να κζςουν ερωτιματα
ςτον Dr. Schneider μζςω skype και twitter, ζνα εκ των οποίων και απάντθςε. Τα
παιδιά απόλαυςαν τθν παρουςίαςθ και τθ διαδικαςία με τισ ερωτιςεισ –
απαντιςεισ και ςυμμετείχαν ενεργά. Το αίτθμα για τθ διαδικτυακι κζςθ (virtual
seat) και τθν ηωντανι ςφνδεςθ του Εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν του 4ου ΓΕΛ
Καρδίτςασ με τθν Χαϊδελβζργθ,
πραγματοποίθςε ο βιολόγοσ κ. Στέλιος

Αναστασόπουλος. Στθ διάλεξθ ςυμμετείχαν ςαράντα (40) ςχολεία από όλθ τθν
Ευρϊπθ, εκ των οποίων τρία (3) τουλάχιςτον από τθν Ελλάδα.
Το 4ο ΓΕΛ Καρδίτςασ αφιερϊνει τθ ςφνδεςθ αυτι ςτθ μνιμθ του πρωτοπόρου
Ζλλθνα βιολόγου Φώτη Καφάτου που ζφυγε πρόςφατα (ςτισ 18/11/2017) ςε θλικία
70 ετϊν. Ο Φώτης Κάφατος διετζλεςε επί 12 χρόνια γενικόσ διευθυντήσ του EMBL
(1993 – 2005) ενϊ ςτθ ςυνζχεια ανζλαβε πρόεδροσ του νεοςυςτακζντοσ
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Ζρευνασ (European Research Council) από το 2005 μζχρι
το 2010. To 1982 ίδρυςε το Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ
(IMBB) ςτο Ίδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΤΕ) του Ηράκλειου Κριτθσ. Από το
2005 μζχρι τον κάνατό του ιταν κακθγθτισ ανοςογενομικισ ςτο Imperial College
του Λονδίνου. Ζκανε πολλζσ ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ ςτθ μοριακι βιολογία και ςτθ
γενετικι, αφινοντασ το διεκνζσ αποτφπωμά του τόςο ςτθ κεωρθτικι όςο και ςτθν
εφαρμοςμζνθ βιολογία. Η ερευνθτικι ομάδα του ιταν θ πρϊτθ που κλωνοποίθςε
γονίδιο κθλαςτικοφ, ενϊ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθ μελζτθ του κουνουπιοφ φορζα
τθσ ελονοςίασ.
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