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O άνθρωπος εξασφαλίζει την τροφή του όταν φροντίζει οι καλλιέργειες που 

χρησιμοποιεί να είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο 

βρίσκονται. Ορισμένες περιοχές του πλανήτη μαστίζονται από πείνα εξαιτίας 

κλιματολογικών αλλαγών, που έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις στην φυτική παραγωγή.  

Σε άλλες πάλι περιοχές η υπερπαραγωγή σε συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγή τροφίμων δεν 

μπόρεσε να εξασφαλίσει διατροφή για όλους τους ανθρώπους και να περιορίσει την 

πείνα. Αν η πείνα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί σε περιόδους αυξημένης 

αγροτικής παραγωγής, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπισθεί αν σταματήσει 

αυτός ο ρυθμός αύξησης (Hollist and Tullis, 1987). Οι προσπάθειες των βελτιωτών 

αποσκοπούν στην αυξημένη αγροτική παραγωγή, ή οποία δεν πρόκειται να 

περιορίσει την πείνα, αν παράλληλα δεν γίνει δικαιότερη η κατανομή αυτής της 

παραγωγής.  

   

 

Προσαρμογή από: Tarrant, J. (1994) Food security. In: Handbook of Agricultural 

Meteorology. Ed. Griffiths,,Oxford University Press, New York. 
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V - Βαλίνη (Val)  

W - Θρυπτοφάνη (Trp)  

Y - Τυροσίνη (Tyr)  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ευπάθεια των φυτών στο παγετό συχνά οφείλεται στην παρουσία 

παγοπυρηνωτικών βακτηρίων και μυκήτων. Οι μικροοργανισμοί αυτοί 

προκαλούν πάγωμα στα φυτά εξαιτίας κάποιων πρωτεϊνών που παράγουν. Το 

φαινόμενο είναι γνωστό σαν βιολογική παγοπυρήνωση και αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας για πάνω από 25 χρόνια.  

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μίας ερευνητικής προσπάθειας με απώτερο 

στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων που σχετίζονται με το φαινόμενο της 

βιολογικής παγοπυρήνωσης σε ευκαρυωτικά συστήματα και την αξιοποίησή του στη 

βιοτεχνολογία και την γενετική βελτίωση φυτών για αντοχή σε παγετούς. Στο πρώτο 

μέρος αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδικά φυτά καπνού 

μετασχηματισμένα με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ του βακτηρίου Pseudomonas 

syringae. Το πρώτο μέρος αυτής της μελέτης αναφέρεται στην ανάπτυξη της 

αναγκαίας μεθοδολογίας για τον έλεγχο μεγάλου αριθμού ετερόζυγων (inaZ +/-) 

φυτών και την επιλογή εκείνων των φυτών που εξαιτίας ακτινοβόλησής τους με 

ακτίνες γ, επιβιώνουν μετά από έκθεση σε θερμοκρασίες παγετού.  

 Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για επιλογή ανθεκτικών φυτών 

περιελάμβανε δύο δοκιμές παγώματος. Η πρώτη μαζική παραγωγή έγινε σε στάδιο 

σποροφύτων, ενώ η δεύτερη έγινε σε δισκία φύλλου από τα επιλεγμένα φυτά της 

πρώτης δοκιμής. Και οι δύο δοκιμές παγώματος έγιναν σε μικροτριβλία που επέπλεαν 

στην επιφάνεια ψυχόμενου αλκοολόλουτρου σε θερμοκρασίες υπό το °C. 

Απομονώθηκαν έτσι φυτά καπνού με αυξημένη αντοχή σε υπό το μηδέν 

θερμοκρασίες. 

 Το δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης αφορά την απομόνωση ενός 

παγοπυρηνωτικού cDNA κλώνου από τον μύκητα F. acuminatum. Για τον σκοπό 

αυτό κατασκευάσθηκαν δύο cDNA βιβλιοθήκες σε φορέα λZAP II, που διέφεραν ως 

προς το μέσο μέγεθος των ενθέτων τους. Το παγοπυρηνωτικό cDNA απομονώθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ετερόλογης υβριδοποίησης και μίας νέας 

λειτουργικής δοκιμής. Η δοκιμή αυτή είναι απλή και γρήγορη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στην απομόνωση και άλλων παγοπυρηνωτικών γονιδίων. 

Βασίζεται στην επαγομένη έκφραση cDNA των κλώνων της βιβλιοθήκης και την 

¨λειτουργική σάρωση¨ α) πλακών φάγων, μετά από μεταφορά των πρωτεϊνών τους σε 

φίλτρα μεμβρανών και β) αποικιών βακτηρίων μετά από in vivo εκτομή φαγεμιδίων.  
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 Η απομόνωση του παγοπυρηνωτικού cDNA κλώνου επιβεβαιώθηκε με 

μετασχηματισμό βακτηρίων και με έλεγχο της παγοπυρηνωτικής δράσης τους. Η 

παγοπυρηνωτική δράση του απομονωμένου κλώνου συγκρίθηκε με αυτή του γονιδίου 

inaZ και με την αντίστοιχη υγρής καλλιέργειας του μύκητα από τον οποίο 

απομονώθηκε. Ακολούθησε αλληλούχιση του παγοπυρηνωτικού cDNA κλώνου και 

in silico ανάλυση της προβλεπόμενης δομής της παγοπρωτεΐνης που κωδικοποιεί, 

σύμφωνα με την οποία στο μόριο της παγοπρωτεΐνης δεν υπάρχουν οι συντηρημένες 

επαναλήψεις αμινοξικών αλληλουχιών που χαρακτηρίζουν της βακτηριακές 

παγοπρωτεΐνες, αν και υπάρχουν ορισμένες ατελείς αμινοξικές επαναλήψεις. Η 

προβλεπόμενη δομή της παγοπρωτεΐνης έχει τμηματική  ομολογία με 

γλυκοϋδρολάσες και περιέχει αντιπαγωτικά μοτίβα σε διαφορετικά τμήματα του 

μορίου.  
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ABSTRACT 

 

 The susceptibility of plants to frost is often due to ice nucleating bacteria and 

fungi. By producing certain proteins, these microorganisms cause plants to freeze at 

relatively warm subzero temperatures. This phenomenon is known as biological ice 

nucleation and has been a subject of research for more than 25 years. 

 This study is part of a research effort aiming at the identification of the factors 

that relate to the biological ice nucleation and freezing injury in eukaryotic systems. 

In the first part of this study the use of transgenic tobacco plants expressing the ice 

nucleation gene inaZ from Pseudomonas syringae is described. The   first part of this 

study refers to the development of the required methodology for the large screening of 

heterozygous (inaZ +/-) plants for the identification of mutants with reduced freezing 

susceptibility after γ ray irradiation.   

 The methodology that has been developed is based on two freezing assays. 

The first is applied on small seedlings whereas the second is applied on leaf discs 

from selected plants. Both freezing assays are carried out in microtitter plates floating 

the surface of a cooling bath. 

 The second part of this study deals with the cloning of an ice nucleation cDNA 

from the fungus Fusarium accuminatum. Two cDNA libraries were constructed with 

different average insert sizes. The identification of the ice nucleation cDNA was 

accomplished using a combination of heterologous hybridization and a new functional 

assay. This assay is simple and rapid and can be used for the cloning of other ice 

nucleation genes. It is based on the induced  expression of cDNA clones from the 

library and the functional screening a) of phage plaques, after blotting of phage 

expressed proteins on filters and b) bacterial colonies after in vivo phagemids 

excision. 

 The cloning of the ice nucleation cDNA clone was confirmed by transforming 

bacteria and checking for ice nucleation activity. The ice nucleation activity of the 

isolated cDNA was compared to that of the inaZ gene and of the fungus from which it 

was isolated. The cDNA was sequenced and the structure of the predicted protein 

product was analysed in silico.  The protein lacks conserved amino acid repeats 

similar to these found in the bacterial counterparts, though there are some imperfect 

repeats of different nature. The protein also shows segment homology to 

glycosylhydrolases and contains antifreeze motifs in different parts of the molecule.   
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1.1. Παγετός 

 
 Παγετός συμβαίνει όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει στoυς 0 °C ή 
χαμηλότερα από αυτήν.  Μόνο στο ένα τρίτο της καλλιεργούμενης έκτασης της γης 
δεν συμβαίνουν ποτέ παγετοί (Σχήματα 1.1, 1.2 και 1.3). Αντίθετα δριμείς παγετοί, 
όπου η θερμοκρασία του αέρα πέφτει κάτω από -20 °C, συμβαίνουν κάθε χρόνο στο 
42% της επιφάνειας της γης (Larcher, 1995). Στην Ελλάδα παγετοί συμβαίνουν 
ακόμα και στους νοτιότερους νομούς της χώρας.  

Η εμφάνιση παγετού συχνά προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στο 
εισόδημα των γεωργών. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) δαπάνησε για την χρονιά 1988 περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια 
δραχμές για την αποζημίωση καταστροφών από παγετό. Το ποσό αυτό αποτελεί το 
71,3% του συνόλου των γεωργικών αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν από τον 
οργανισμό στους γεωργούς την χρονιά αυτή (Σχήμα 1.4). Στην πραγματικότητα το 
ύψος των ζημιών είναι ακόμα μεγαλύτερο αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο οργανισμός 
δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου το ποσοστό της ζημιάς είναι μικρότερο του 20% επί 
της συνολικής παραγωγής.   

Παγετός μπορεί να συμβεί σε μία περιοχή είτε εξαιτίας απωλειών θερμότητας 
λόγω υπερβολικής ακτινοβολίας από το έδαφος προς την ατμόσφαιρα (παγετός 
ακτινοβολίας), είτε εξαιτίας εισροής στη περιοχή ψυχρών μαζών αέρα με 
θερμοκρασία κάτω από 0 °C (παγετός ψυχρών μαζών αέρα).    

Παγετός ακτινοβολίας εμφανίζεται κυρίως τις αίθριες νύκτες, επειδή τότε οι 
απώλειες θερμότητας από το έδαφος προς την ατμόσφαιρα είναι εντονότερες. Την 
ημέρα το έδαφος δέχεται περισσότερη θερμότητα από ότι αποβάλει με ακτινοβολία, 
ενώ τη νύχτα ο αέρας κοντά στο έδαφος χάνει πολύ περισσότερη θερμότητα από ότι 
προσλαμβάνει προκαλώντας την πτώση της θερμοκρασίας του εδάφους. Αίθριες 
νύχτες ευνοούν την εκδήλωση παγετού ψυχρών μαζών αέρα ιδιαίτερα αν δεν 
επικρατούν άνεμοι, γιατί τότε είναι έντονη και παρατεταμένη η ψύξη των επιφανειών 
που έρχονται σε επαφή με τις ψυχρές αυτές μάζες. Ισχυρός άνεμος αποτρέπει την 
εμφάνιση παγετού, ανακατεύοντας τις ψυχρές μάζες αέρα με άλλες θερμότερες από 
υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. 
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Σχήμα. 1.1. Εμφάνιση μέτριας ψύξης και παγετού στη γη. A. Ζώνη στην οποία δεν 

συμβαίνουν ποτέ παγετοί. B. Σποραδική εμφάνιση παγετών (θερμοκρασίες μέχρι και -10 °C). 
C. Περιοχές με δριμύ χειμώνα και μέση ελάχιστη θερμοκρασία μεταξύ –10 °C και -40 °C.  
D. Περιοχές με μέση ελάχιστη θερμοκρασία κάτω από -40 °C. E. Πολικός πάγος. Στις 
παραπάνω ζώνες ανήκουν περιοχές στις οποίες έχουν εξαπλωθεί είδη με διαφορετικό βαθμό 
ανθεκτικότητας στο πάγωμα. Φυτά ευαίσθητα στην μέτρια ψύξη αναπτύσσονται σε περιοχές 
κοντά στον ισημερινό και σε περιοχές με ελάχιστη θερμοκρασία όχι χαμηλότερη των 5 °C. 
Φυτά ευαίσθητα στον παγετό αναπτύσσονται στην ζώνη A. Φυτά τα οποία αποφεύγουν τον 
παγετό μειώνοντας το σημείο πήξης των ιστών τους ή και υπερπαγώνοντας (supercooling) 
αναπτύσσονται στην ζώνη B. Φυτά με περιορισμένη ανθεκτικότητα και δένδρα όπου το 
ξυλώδες μέρος τους υπερπαγώνει αναπτύσσονται στην ζώνη C. Εντελώς ανθεκτικά στο 
πάγωμα φυτά αναπτύσσονται στην ζώνη D (Larcher, 1981).  
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Σχήμα 1.2. Εμφάνιση παγετού στη γη. Οι καμπύλες αναφέρονται σε αριθμό ημερών ανά 

έτος κατά τις οποίες δεν συμβαίνουν παγετοί (Santibanez, 1994 ). 
 
 

 
 
Σχήμα 1.3. Εμφάνιση μέτριας ψύξης στη γη. Οι καμπύλες αναφέρονται σε ώρες κάτω από 

την θερμοκρασία 7 °C ανά έτος (Santibanez, 1994). 
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Σχήμα 1.4. Σύνολο αποζημιώσεων που δόθηκε στους γεωργούς για ζημιές τη χρονιά 1998 

(Πηγή, ΕΛ.Γ.Α.). 
 
 Οι όψιμοι παγετοί την άνοιξη είναι συνήθως παγετοί ακτινοβολίας, ενώ οι 
πρώιμοι παγετοί του φθινοπώρου είναι παγετοί ψυχρών μαζών αέρα. Οι όψιμοι 
παγετοί της άνοιξης προκαλούν ζημιές σε ποώδη φυτά και δένδρα που βρίσκονται 
στο ευαίσθητο στάδιο της ανθοφορίας τους, ενώ οι πρώιμοι παγετοί του φθινοπώρου 
προκαλούν ζημιές κυρίως σε υποτροπικές καλλιέργειες (π.χ. εσπεριδοειδή).    
 Στην δημιουργία συνθηκών παγετού ιδιαίτερη συμμετοχή έχουν οι τοπικές 
συνθήκες μιας ορισμένης περιοχής όπως η θέση της, η έκθεσή της, η τοπογραφία της 
και η παρουσία ή όχι βλάστησης σε αυτή. Η θέση μίας περιοχής καθορίζει σημαντικά 
την ακτινοβολία που αυτή δέχεται την ημέρα και αποβάλει την νύχτα. Περιοχές με 
μεσημβρινή έκθεση θερμαίνονται περισσότερο από άλλες με βορινή. Κεκλιμένα 
εδάφη είναι λιγότερο εκτεθειμένα σε κινδύνους από παγετούς, γι’ αυτό και στις 
πλαγίες των λόφων και των βουνών σπάνια έχουμε παγετούς, φαινόμενο που 
παρατηρείται κυρίως σε κοιλάδες, όπου δεν υπάρχει έξοδος των ψυχρών μαζών αέρα, 
με αποτέλεσμα να σχηματίζονται θύλακες παγετού. Καλυμμένη με βλάστηση 
επιφάνεια απορροφά λιγότερη θερμότητα από ότι το καλλιεργημένο έδαφος με 
αποτέλεσμα η πιθανότητα να συμβεί παγετός σε αυτή να είναι μεγαλύτερη 
(Sfakiotakis, 1993). 
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1.2. Αρχές παγοπυρήνωσης-Ορισμοί 

 

 Η θερμοδυναμική ισορροπία, ανάμεσα στις διάφορες φάσεις του νερού, 

στερεή, υγρή και αέρια, περιγράφεται κατά μήκος καλά καθορισμένων γραμμών, σε 

γράφημα θερμοκρασίας, πίεσης (Σχήμα 1.5). Αλλαγές από φάσεις υψηλότερης 

ενέργειας, σε φάσεις χαμηλότερης ενέργειας συμβαίνουν μέσο καταστάσεων που 

καλούνται μετασταθερές.  

 Ένα υγρό μπορεί να βρεθεί σε μετασταθερή κατάσταση,  είτε χαμηλώνοντας 

την θερμοκρασία του, είτε ασκώντας πίεση σε αυτό. Στην περίπτωση του πάγου το 

σημείο τήξης του αλλάζει ελάχιστα σε διαφορετικές τιμές πίεσης, τουλάχιστον για τις 

τιμές που απαντώνται στην γη και στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα, πρακτικά, μία 

μετασταθερή υγρή κατάσταση να επιτυγχάνεται, μόνο με ψύξη. Νερό σε 

θερμοκρασία υπό το 0 °C, βρίσκεται σε μετασταθερή υγρή κατάσταση και καλείται 

υπέρψυχρο (supercooled).  

 

Τάση 
Ατμών 
(torr) 
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υγρό
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Β 
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100 

 

Σχήμα 1.5. Διάγραμμα των τριών φάσεων του νερού. Η θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ 

των τριών φάσεων του νερού, περιγράφεται κατά μήκος καθορισμένων γραμμών σε 

διάγραμμα θερμοκρασίας-πίεσης. Τ = τριπλό σημείο, Π=σημείο πήξης, Β= σημείο βρασμού 

(δεν έχει σχεδιασθεί υπό κλίμακα) 
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  Σε ένα υγρό μέσο υπάρχουν συναθροίσματα μορίων (clusters of molecules) 

με διαμόρφωση στερεού (Vali, 1995). Συνήθως η ελεύθερη ενέργεια ενός 

συναθροίσματος μορίων είναι υψηλότερη από το άθροισμα των ενεργειών των 

μορίων από τα οποία αποτελείται, με αποτέλεσμα το συνάθροισμα αυτό να διασπάται 

γρήγορα.  Αύξηση του μεγέθους ενός συναθροίσματος πέρα από μία τιμή οδηγεί σε 

ελάττωση της συνολικής ελεύθερης ενέργειας των μορίων του και αύξηση της 

ενέργειας του συναθροίσματος, με αποτέλεσμα η περαιτέρω αύξησή του να είναι 

πιθανότερη από την διάσπασή του. Αυτό το μέγεθος του συναθροίσματος μορίων 

καλείται κριτικό μέγεθος. Τα συναθροίσματα που σχηματίζονται κατά την διάρκεια 

μετασταθερών καταστάσεων καλούνται έμβρυα.  Όταν ένα έμβρυο φθάσει το κριτικό 

μέγεθος, τότε γίνεται πυρήνας. Ο σχηματισμός ενός πυρήνα, ενός πολύ μικρού 

δηλαδή όγκου νέας φάσης, σηματοδοτεί την έναρξη της μετατροπής μίας 

μετασταθερής κατάστασης σε σταθερή φάση (Σχήμα 1.6).   

Εστία παγοπυρήνωσης (ice nucleation site) είναι ένα σημείο στο χώρο όπου 

σχηματίζεται έμβρυο πάγου (ice nucleus). Οι εστίες παγοπυρήνωσης συνήθως 

προσδιορίζονται με μία χαρακτηριστική θερμοκρασία, στην οποία ο ρυθμός 

παγοπυρήνωσης έχει μία ορισμένη τιμή. Εστίες παγοπυρήνωσης μπορεί να 

σχηματιστούν δημιουργώντας αιχμές σε μία επιφάνεια,. Καταστροφή εστιών 

παγοπυρήνωσης μπορεί να γίνει με διάλυση (dissolution), με απορρόφησή  

τους από μόρια διαλυτών, καθώς και με άλλες μεθόδους (Vali, 1995). 

 Η διαπίστωση του παγώματος μπορεί να βασισθεί σε αλλαγή της 

οπτικής διαύγειας (opacity), απελευθέρωση λανθάνουσας θερμότητας, αύξηση του 

όγκου, αλλαγή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, ή εκπομπή ακουστικού κύματος. Τα 

περισσότερα από αυτά τα σημάδια αλλαγής φάσης, είναι λίγο πολύ ανάλογα με την 

ποσότητα του πάγου που σχηματίζεται κατά την διάρκεια της σύντομης αρχικής 

περιόδου, όταν η απελευθέρωση της λανθάνουσας θερμότητας είναι πιο γρήγορη, από 

ότι ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας από την σταγόνα, στο περιβάλλοντα χώρο (Vali, 

1995). 

Η ικανότητα ενός παγοπυρήνα να προκαλεί παγοπυρήνωση επηρεάζεται από 

προηγούμενη έκθεσή του σε υπό το μηδέν θερμοκρασίες, ή σε πάγωμα. Το φαινόμενο 

αυτό παρουσιάζεται μόνο σε ορισμένα υλικά και καλείται ‘παγοπυρηνωτική μνήμη’  

(memory effect - preconditioning) (Vali, 1995). Η επίδραση αυτή των χαμηλών 

θερμοκρασιών στον παγοπυρήνα, μπορεί να εξαφανισθεί πλήρως, μετά από τήξη, ή 

ξήρανση αυτού πέρα από κάποιες οριακές τιμές (threoshold values).  
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Σχήμα 1.6. Σχεδιάγραμμα μετατροπής υπέρψυχρου νερού σε πάγο. Α. Νερό σε 

μετασταθερή κατάσταση (υπέρψυχρο νερό), (γραμμοσκιασμένη επιφάνεια). Β. Έμβρυα, 

συναθροίσματα μορίων στερεής φάσης (πάγου), που βρίσκονται μέσα σε υπέρψυχρο νερό.  

Γ. Πυρήνες, έμβρυα που έχουν φθάσει το κριτικό τους μέγεθος. Η περαιτέρω αύξησή τους 

είναι πιθανότερη από την διάσπασή τους. Δ. Έναρξη μετατροπής υπέρψυχρου νερού σε πάγο.  

 

Εξαιτίας του φαινομένου ¨του αποτελέσματος μνήμης¨ δείγματα που φέρονται σε υπό 

το μηδέν θερμοκρασίες, παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό παγοπυρηνώσεων σε σχέση 

με αυτόν που θα παρουσίαζαν αν συνέβαινε σε αυτά ήπια ψύξη (Vali, 1995).   

 

  

 28



1.3.   Ιστορική αναδρομή στην έρευνα της παγοπυρήνωσης 

 

 Το 1721 ο Fahrenheit ανακάλυψε ότι νερό μέσα σε κλειστά γυάλινα βάζα έχει 

την ικανότητα να υπερψύχεται μέχρι την θερμοκρασία των -9 °C. Από τότε το 

πείραμά του επαναλήφθηκε πολλές φορές, με αποτέλεσμα την ίδια κατάληξη - το 

νερό να παγώνει την στιγμή που το βάζο ανοίγεται ή κινείται (Vali, 1995). Οι 

παρατηρήσεις αυτές οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι το πάγωμα οφειλόταν σε 

μηχανικές κινήσεις και ότι ο ρυθμός κρυστάλλωσης του νερού, από την στιγμή  της 

έναρξης της κρυστάλλωσης, ήταν τόσο αστραπιαίος που ήταν αδύνατον να μετρήσει 

κανείς τις εστίες του παγώματος. Από πειράματα που διεξήχθησαν το 1788 έγινε 

γνωστό, ότι  ο βαθμός στον οποίο υπερψύχεται το νερό, καθορίζεται από ακαθαρσίες 

που είναι διαλυμένες σε αυτό (Altberg, 1938).   

 Δύο μεθοδολογίες πειραματικής μελέτης που εξελίχθηκαν παράλληλα 

αποτέλεσαν την απαρχή των σημερινών πειραμάτων παγοπυρήνωσης (Vali, 1995). 

Σύμφωνα με την πρώτη μεθοδολογία τα πειράματα γίνονταν με υπέρψυχρο νερό, ή 

κάποιο υπερκορεσμένο υγρό, ή διάλυμα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζα. Η 

δεύτερη μεθοδολογία βασίσθηκε στην ανάπτυξη του θαλάμου νέφωσης (cloud 

chamber) από τον C.T.R. Wilson, γύρω στο 1895. Τα πειράματα που διεξάγοντο στο 

θάλαμο νέφωσης σχετίζονταν με ατμοσφαιρικά προβλήματα. Ο θάλαμος αυτός 

αποδείχθηκε κατάλληλος για την μελέτη της ομογενούς παγοπυρήνωσης, εξαιτίας της 

χρήσης σταγόνων με διάμετρο μερικών μικρών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να 

περιείχαν αυτές οι σταγόνες κάποιον  (ξένο) παγοπυρήνα (Cwilong, 1947; Fournier d' 

Albe, 1949; Hagen, 1981; Mossop, 1955; Schaefer, 1946).   

 Τα πειράματα που διεξήχθησαν από τον Ernest Dorsey του Εθνικού Γραφείου 

Μετρήσεων των ΗΠΑ (National Bereau of Standards), κατέχουν ξεχωριστή θέση 

στην μελέτη της παγοπυρήνωσης κυρίως λόγο της ποικιλίας και του αριθμού των 

δειγμάτων νερού που χρησιμοποίησε (Dorsey, 1938; Dorsey, 1948). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματά του, α) η θερμοκρασία πήξης εξαρτάται από την προέλευση του νερού 

(απεσταγμένο, πόλης, ενυδρείου, ρέματος, χιονιού, πάγου), β) οι μηχανικές 

αναταράξεις σπάνια έχουν ως αποτέλεσμα το πάγωμα και γ) επαναλήψεις ενός 

πειράματος παγώματος με το ίδιο δείγμα συχνά καταλήγουν στην καταγραφή της 

ίδιας θερμοκρασίας πήξης, παρά κάποιες μεγάλες μη αναμενόμενες αποκλίσεις.  

 Οι σχετικές με την παγοπυρήνωση έρευνες εξελίχθηκαν με ταχείς ρυθμούς, 

όταν οι Schaefer (Schaefer, 1946) και Vonnegut (Vonnegut, 1947) ανακοίνωσαν ότι 
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κρύσταλλοι πάγου μπορεί να παράγουν στο εργαστήριο ένα ‘νέφος’ και ότι 

σωματίδια ιωδιούχου αργύρου όταν προστεθούν σε αυτό το νέφος προκαλούν το 

πάγωμά του. Οι μέθοδοι παγοπυρήνωσης που χρησιμοποιούνται σήμερα ουσιαστικά 

είχαν αναπτυχθεί ήδη από το 1950.  Οποιαδήποτε σχετική ανακάλυψη γινόταν στην 

φυσική, την χημεία και την μεταλλουργία γρήγορα αξιοποιούταν και στην έρευνα της 

παγοπυρήνωσης  (Vali, 1995).  

 Ένας από τους παράγοντες που βοήθησε στην εξέλιξη νέων μεθόδων 

μέτρησης της παγοπυρήνωσης, ήταν και η διαπίστωση, ότι το πάγωμα κάθε δείγματος 

μας παρέχει πληροφορίες μόνο για τον πλέον ¨θερμό¨ παγοπυρήνα που περιέχεται 

μέσα σε αυτό (Vali, 1995). Για να έχουμε μία ιδέα του αριθμού των παγοπυρήνων 

που περιέχονται σε ένα δείγμα, αλλά και για να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων, μέσο της στατιστικής επεξεργασίας αυτών, έπρεπε να 

χρησιμοποιούμε μεγάλο αριθμό ‘υποδειγμάτων’, για κάθε δείγμα. Αυτό το γεγονός 

οδήγησε στην σύλληψη νέας πειραματικής μεθοδολογίας σύμφωνα με την οποία οι 

δοκιμαστικοί σωλήνες και τα γυάλινα βάζα, έπρεπε να αντικατασταθούν από 

σταγόνες πάνω σε μεταλλική επιφάνεια της οποίας η θερμοκρασία θα μειωνόταν 

κατά 1 °C κάθε λεπτό (Dorsh, 1950; Rau, 1944).  Στα πειράματα των Bigg (Bigg, 

1953), Langham και Mason (Langham, 1958) ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

επίδραση του μεγέθους της σταγόνας στην θερμοκρασία παγοπυρήνωσης, καθώς και 

στην στατιστική διασπορά των θερμοκρασιών πήξης (Vali, 1995).  

 Η επίδραση διαφορετικών επιφανειών στην παγοπυρήνωση, αποτέλεσε άλλη 

μία κατεύθυνση των πειραμάτων παγοπυρήνωσης (Vali, 1995). Αντί να 

εμβαπτίζονται σε νερό υλικά από τα οποία αποτελούντο οι επιφάνειες, επιχειρήθηκε η 

εξέταση των ίδιων των επιφανειών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των 

πειραμάτων οι διάφορες ανωμαλίες στις ίδιες τις επιφάνειες μπορούσαν να 

αποτελέσουν εστίες παγοπυρήνωσης (Bryant, 1959; Caslavsky, 1971; Fukuta, 1963; 

Montmory, 1956). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι μικροσκοπικοί 

παράγοντες εμπλέκονταν στην παγοπυρήνωση, όμως δεν αξιοποιήθηκαν περαιτέρω, 

γιατί η παγοπυρήνωση συμβαίνει σε πολύ μικρότερη κλίμακα από αυτήν που 

απαιτείται για την ανίχνευση επιφανειακών ανωμαλιών (Vali, 1995).  

 Σε δεδομένα της ετερογενούς παγοπυρήνωσης βασίσθηκε μία σειρά από 

μελέτες σε βιολογικά φαινόμενα, όπως π.χ. η επιβίωση των εντόμων κατά τους 

χειμερινούς μήνες (Salt, 1958; Salt, 1966). Αυτή η προσέγγιση αποτέλεσε και μία 

αξιοποίηση των μέχρι τότε γνώσεων περί παγοπυρήνωσης.  
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Οι βασικές αρχές της παγοπυρήνωσης εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις 

διαφόρων βιολογικών συστημάτων, αν και διάφοροι παράγοντες βιολογικής φύσης 

καθιστούν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε τέτοια συστήματα πιο πολύπλοκη 

(Vali, 1995).  

 

1.4.   Ιστορική αναδρομή στην έρευνα της βιολογικής παγοπυρήνωσης 

 

 Ήδη από τα πειράματα του Dorsey ήταν γνωστό, ότι δείγματα νερού φυσικής 

προέλευσης υπερψύχονται μόνο μέχρι τους -3 °C έως -5 °C (ή και λίγο ψυχρότερα 

για μερικά δείγματα), ενώ το απεσταγμένο νερό, υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, 

υπερψύχεται σε θερμοκρασίες -12 °C έως -20 °C. Όμως το φαινόμενο της βιολογικής 

παγοπυρήνωσης παρέμενε άγνωστο μέχρι περίπου το 1967 (Upper, 1995). Την χρονιά 

εκείνη δύο ερευνητικές ομάδες με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, 

ενδιαφέροντα και στόχους, κινούμενες σε διαφορετικές ατραπούς, έφθασαν στο ίδιο 

σημείο, την ανακάλυψη του φαινομένου της βιολογικής παγοπυρήνωσης. Η μία 

ομάδα ερευνούσε για παράγοντες παγοπυρήνωσης που μετατρέπουν τα σύννεφα, σε 

βροχή,  χιόνι, και χαλάζι. Η άλλη ομάδα ερευνούσε τον τρόπο με τον οποίο ένας 

μύκητας επηρέαζε την ευαισθησία των φυτών στο παγετό (Upper, 1995). 

 Ορισμένες προσπάθειες προσδιορισμού των σωματιδίων που επάγουν την 

δημιουργία κρυστάλλων χιονιού οδήγησαν στη παρατήρηση, ότι αυτοί οι κρύσταλλοι 

περιείχαν κυρίως άλατα, και δευτερευόντως μικροοργανισμούς (Soulage, 1957). 

Εκείνη την χρονική περίοδο δεν μπορούσε να δοθεί μία εξήγηση, στο κατά πόσο τα 

σωματίδια αυτά δημιουργούσαν τους κρυστάλλους, ή απλά εγκλωβίζονταν σε 

αυτούς. Η άποψη που επικρατούσε ήταν, ότι οι παγοπυρήνες της ατμόσφαιρας ήταν 

σωματίδια αλάτων (Upper, 1995).  

 Το 1958-1959  ξεκίνησε στο πανεπιστήμιο του Καναδά McGill μία 

ερευνητική εργασία υπό τον J.S.Marshall για την εύρεση παγοπυρήνων στη βροχή, το 

χιόνι και το χαλάζι (Upper, 1995). Απώτερος σκοπός ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας 

για την αποφυγή του χαλαζιού δημιουργώντας έμβρυα πάγου (cloud seeding). Η 

εργασία αυτή αποτέλεσε μέρος της διδακτορικής διατριβής του Gabor Vali, ο οποίος 

εξέταζε δείγματα βροχής και χιονιού, ως προς την ικανότητά τους να 

παγοπυρηνώνουν. Κάποια στιγμή, κατά λάθος εξέτασε ανάμεσα στα καθαρά και ένα 

βρώμικο δείγμα χιονιού, που είχε πάνω του χώμα. Στο δείγμα αυτό μέτρησε την 

¨θερμότερη¨ παγοπυρήνωση που είχε δει έως εκείνη τη στιγμή, γεγονός που τον 
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οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι θα έπρεπε να εξετάσει και δείγματα χώματος για την 

εύρεση παραγόντων παγοπυρήνωσης. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η συλλογή 

δειγμάτων εδαφών του πανεπιστημίου του είχε δείγματα τόσο από την επιφάνεια, όσο 

και από κατώτερα στρώματα, αποφάσισε να εξετάσει δείγματα και από τα δύο 

στρώματα για κάθε τύπο εδάφους. Αποτέλεσμα ήταν να μετρήσει  μεγαλύτερη 

παγοπυρηνωτική ικανότητα στην επιφάνεια των εδαφών. Συγκεκριμένα το δείγμα 

χούμου είχε την μεγαλύτερη παγοπυρηνωτική ικανότητα και το δείγμα τέφρας 

ηφαιστείου την μικρότερη. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παρατηρήσεων τον 

οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι κάποια σχέση πρέπει να υπήρχε μεταξύ της μάζας της 

οργανικής ύλης ενός εδάφους και της θερμοκρασίας παγοπυρήνωσης (Vali, 1968).  

 Το 1969 ο Vali πήγε στο πανεπιστήμιο του Wyoming, όπου συνεργάστηκε με 

τον φοιτητή Russell Schnell (Upper, 1995). Όταν ξεκινούσαν τις έρευνές τους εκεί 

δεν γνώριζαν την ύπαρξη δημοσίευσης (Lucas, 1954) στην οποία αναφερόταν η 

σχέση μεταξύ της παγοπυρήνωσης και του παγώματος των φυτών σε θερμοκρασίες 

έως και -1,4 °C. O Schnell επιβεβαίωσε την υπόθεση, ότι τύποι εδαφών με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία έχουν και μεγάλη παγοπυρηνωτική ικανότητα, 

θερμαίνοντας άργιλο στους 200 °C και μειώνοντας έτσι την περιεκτικότητά της σε 

πυρήνες πάγου, κατά περίπου 10 φορές. Η κύρια συνεισφορά του Schnell στην 

έρευνα της βιολογικής παγοπυρήνωσης έγκειται στην διαπίστωση ότι φύλλα και 

γρασίδι σε αποσύνθεση αποτελούν πιθανή πηγή παγοπυρήνων του χούμου. Την 

διαπίστωση αυτή έκανε μετά από εμβάπτιση φρέσκων και νεκρών φύλλων σε 

απεσταγμένο νερό και μέτρηση της παγοπυρηνωτικής τους ικανότητας, η οποία μετά 

από 7 μέρες για τα φρέσκα φύλλα και 22 μέρες για τα νεκρά αυξανόταν δραματικά 

και έφθανε τους -1,5 °C. Οι πυρήνες αυτοί ονομάσθηκαν πυρήνες φύλλου (Upper, 

1995).  

Οι Vali και Schnell ζήτησαν την βοήθεια της Martha Christensen για να 

διερευνήσει την υπόθεση, ότι μύκητες ή και βακτήρια μπορεί να εμπλέκονται στο 

σχηματισμό παγοπυρήνων (Upper, 1995). Στην υπόθεση αυτή συνέτειναν και 

δεδομένα σύμφωνα με τα οποία φενολικά, βενζοϊκά οξέα (Komabayashi, 1961), 

καθώς και νουκλεϊνικά οξέα (Power, 1962), έδειξαν κάποια παγοπυρηνωτική 

ικανότητα. Η Christensen ανέθεσε την εργασία αυτή στον μεταπτυχιακό φοιτητή 

Richard Fresh. Οι Fresh και Christensen απομόνωσαν 65 μύκητες και 100 βακτήρια 

από ένα φύλλο σε αποσύνθεση που είχε υψηλή παγοπυρηνωτική ικανότητα. 

Προχωρώντας την έρευνά τους βρήκαν ένα βακτηριακό στέλεχος, το C9, σαν το 
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πλέον παγοπυρηνωτικό (Upper, 1995). Το στέλεχος C9 ταυτοποιήθηκε σαν Pseudo-

monas syringae, από τον Leroy Maki, ο οποίος εκτός της συμβολής του στην 

ταξινόμηση του βακτηρίου, διερεύνησε και τις συνθήκες υπό τις οποίες το βακτήριο 

αυτό προκαλούσε παγοπυρήνωση. Η ομάδα του βρήκε ότι η παγοπυρηνωτική 

ικανότητα του στελέχους C9 του βακτηρίου Pseudomonas syringae εξαρτιόταν από 

την θερμοκρασία και την θρέψη του βακτηρίου, και σχετιζόταν με την κυτταρική 

μεμβράνη, η διατήρηση δε αυτής της ικανότητας σε διάφορα μέρη του κυττάρου ήταν 

δύσκολη (Upper, 1995). 

 Τον Ιούνιο του 1964 ο Paul Hoppe σκόνισε στον αγρό φυτά καλαμποκιού με 

σκόνη φύλλων καλαμποκιού μολυσμένων με Helminthosporium turcicum 

(Setosphaeria turcica όπως έχει σήμερα μετονομασθεί)  προκειμένου να ψάξει για 

ανθεκτικότητα στην ασθένεια της σκωρίασης του φύλλου του καλαμποκιού (corn leaf 

blight). Όταν μερικές μέρες αργότερα επέστρεψε στον αγρό διαπίστωσε ότι ένας 

παγετός εκτός εποχής είχε καταστρέψει τα φυτά. Προσεκτικότερη παρατήρηση τον 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αμόλυντα φυτά παρέμειναν ουσιαστικά απρόσβλητα 

στον παγετό, ενώ οι ζημίες στα μολυσμένα φυτά ήταν εκτεταμένες (Hoppe, 1964). 

Αργότερα διαπίστωσε, ότι οι διαφορές μεταξύ των φυτών γίνονταν εντονότερες όταν 

τα φυτά μετά την μόλυνση και πριν την έκθεσή τους στους -4 °C παρέμεναν σε 

θάλαμο υδρονέφωσης για 24 ώρες στο σκοτάδι (Upper, 1995).  

Στα πειράματα του Hoppe αργότερα συμμετείχαν και οι Deane Arny, Frank 

Vojtic και Chris Upper, οι οποίοι αφού σκονίσανε φυτά μαρουλιού (που δεν είναι 

ξενιστής του Helminthosporium turcicum)  με σκόνη τόσο από μολυσμένα όσο και 

από αμόλυντα φύλλα διαπιστώσανε, ότι η ευαισθησία των φυτών στο παγετό δεν 

παρουσίασε σημαντικές διαφορές. Ως εκ τούτου θεωρήσανε ότι η παγοπυρηνωτική 

ικανότητα έπρεπε να αποδοθεί σε κάποιο συστατικό στη σκόνη του φύλλου του 

καλαμποκιού και όχι στην μόλυνση από τον μύκητα (Upper, 1972).  

 Το 1973 ο Steve Lindow ανέλαβε σαν διδακτορική διατριβή τον 

προσδιορισμό του συστατικού στην σκόνη του φύλλου του καλαμποκιού, που αύξανε 

την πιθανότητα σε σπορόφυτα καλαμποκιού και άλλα φυτά να πάθουν ζημίες από 

παγετό. Η πρώτη διαπίστωση του Lindow ήταν ότι σκόνη και άλλων φυτών είχε 

αυτήν την ικανότητα. Εκτελώντας μία από τις δοκιμές του, ο Lindow άφησε κατά 

λάθος ένα φυτικό εκχύλισμα στο ψυγείο και μετά από 2 μέρες, αφού είχε γίνει θολό, 

το χρησιμοποίησε ξανά, διαπιστώνοντας  ότι η παγοπυρηνωτική του ικανότητα είχε 
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αυξηθεί κατά πολύ.  Άπλωσε το εκχύλισμα αυτό σε θρεπτικό μέσο για βακτήρια και 

μέτρησε την παγοπυρηνωτική ικανότητα των βακτηρίων που αναπτύχθηκαν.  

Ένα στέλεχος που αργότερα προσδιορίστηκε σαν P. syringae πάγωνε. Τον Μάιο του 

1975 οι Lindow, Arny και Upper παρουσίασαν ένα άρθρο στην ετήσια συνάντηση 

της Αμερικάνικης Φυτοπαθολογικής Εταιρίας αναφέροντας, ότι η ευαισθησία στον 

παγετό που παρατήρειτο σε ορισμένα φυτά οφειλόταν στο βακτήριο P. syringae 

(Lindow, 1975). 

  

1.5.   Οργανισμοί με παγοπυρηνωτικές ικανότητες  

 

 Η ανεύρεση πιθανών εστιών παγοπυρήνωσης σε έναν οργανισμό ξεκινάει με 

πειράματα που προσδιορίζουν το εύρος των θερμοκρασιών στο οποίο παγώνει. 

Επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης της θερμοκρασίας στην οποία παγώνει 

ένας οργανισμός συμβαίνει συχνά, διαφορές στις τιμές παγώματος μεταξύ δύο 

οργανισμών να οφείλονται στο τρόπο μέτρησης των τιμών αυτών και όχι στους ίδιους 

τους οργανισμούς. Επίσης μπορεί να συμβαίνει οι τιμές παγώματος ενός ανώτερου 

οργανισμού να καθορίζονται από την παρουσία σε αυτό ενός άλλου κατώτερου 

οργανισμού.   

 H παγοπυρηνωτική ικανότητα που μετράται στα φυτά, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οφείλεται σε βακτήρια (Ashworth, 1995). Έχουν καταγραφεί όμως και 

περιπτώσεις παγοπυρηνωτικών παραγόντων που δεν είναι βακτηριακής φύσης. 

Δείγματα βλαστών φυτών του γένους Prunus πάγωσαν στους -2 °C, ανεξάρτητα από 

την παρουσία ή όχι σε αυτά παγοπυρηνωτικών βακτηρίων (Ashworth, 1984; Gross, 

1984; Proebsting, 1988). Προσθήκη στα δείγματα αυτά βακτηριοκτόνων και χημικών 

ενώσεων που εμποδίζουν την παγοπυρήνωση βακτηρίων δεν επηρέασε την 

θερμοκρασία στην οποία συνέβαινε το πάγωμα (Ashworth, 1984; Cody, 1987; 

Proebsting, 1988).   

Η ταξιανθία του φυτού της αλπικής ζώνης Lobelia telekii περιλαμβάνει έναν 

κεντρικό κούφιο κύλινδρο μέσα στον οποίο υπάρχει ένα ελαφρώς, πηκτό υγρό. Στο 

υγρό αυτό περιέχετε παγοπυρηνωτικός παράγοντας που είναι ενεργός στους -4,6  °C  

(Krog, 1979).  Στο φυτό Lobelia gregoriana susp. elgonensis, συγγενές του Lobelia 

telekii, καταγράφηκε παγοπυρηνωτική ικανότητα σε θερμοκρασία -3,5 °C  

(Embuscado, 1996). Σε καλλιέργεια κυττάρων μεσόφυλλου σίκαλης (Secale cereale) 

βρέθηκε παγοπυρηνωτικός παράγοντας ο οποίος ήταν ενεργός στους -7 °C   και σε 
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συγκέντρωση ενός τέτοιου παράγοντα σε κάθε 105 κύτταρα (Griffith, 1992; Griffith, 

1993). Εκχύλισμα αποπλάστη φύλλων σίκαλης, εγκλιματισμένων σε χαμηλές 

θερμοκρασίες πάγωσε στους -9 °C ενώ μη εγκλιματισμένων πάγωσε στους -13°C 

(Marentes, 1993) Θερμοί παγοπυρήνες (-2 °C έως -3 °C)  βρέθηκαν και σε χυμό του 

φυτού Hippophae rhamnoides L., οι οποίοι όμως ήταν ελάχιστοι σε σχέση με τον 

αριθμό των παγοπυρήνων που ήταν ενεργοί σε θερμοκρασίες (-6 °C έως -7 °C) 

(Lundheim, 1998). Ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης πρωτεϊνικών παγοπυρήνων 

έχουν αναφερθεί και στα εσπεριδοειδή και συγκεκριμένα στο Citrus sinensis 

(Constantinidou, 1992). 

 Η παρουσία παγοπυρηνωτικού παράγοντα σε ένα φυτό μπορεί να επηρεάσει  

την επιβίωσή του με δύο τρόπους (Ashworth, 1995). Καθορίζοντας τόσο την 

θερμοκρασία στην οποία αυτό θα παγώσει, όσο και το σημείο έναρξης σχηματισμού 

πάγου. Υπέρψυξη (supercooling) οδηγεί σε αυξημένη ζημιά, σε περίπτωση που το 

φυτό τελικά παγώσει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (Gusta, 1977; Lindstrom, 1983; 

Rajashekar, 1983). Η ζημιά αυτή αποδίδεται στην υπερβολική αύξηση του ρυθμού 

σχηματισμού πάγου (Ashworth, 1995). Γραμμική αύξηση της υπέρψυξης προκαλεί 

εκθετική αύξηση στο ρυθμό σχηματισμού πάγου (Pruppacher, 1967a; Pruppacher, 

1967b). Στα φυτά οι παγοκρύσταλλοι δεν απαντώνται  διάσπαρτοι σε όλους τους 

ιστούς (Ashworth, 1990; Ashworth, 1988; Ishikawa, 1982; Quamme, 1978; Sakai, 

1979). 

  Στην διαχείμαση (overwintering),  τόσο των σπονδυλωτών όσο και των 

ασπόνδυλων ζώων, πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι παγοπυρηνωτικοί παράγοντες. Τα είδη 

που είναι ευαίσθητα στο πάγωμα, συνήθως έχουν αυξημένη ικανότητα να 

υπερψύχονται και είτε δεν διαθέτουν παγοπυρηνωτικούς παράγοντες, είτε έχουν την 

δυνατότητα να τους περιορίζουν, ή και να τους καλύπτουν με άλλους, π.χ. 

αντιπαγοπυρηνωτικούς παράγοντες. Αντίθετα, είδη που είναι ανθεκτικά στο πάγωμα, 

συνήθως έχουν παγοπυρηνωτικούς παράγοντες (Costanzo, 1995a).  

 Όπως αποδείχθηκε από μελέτες σε αρθρόποδα και σπονδυλωτά, η ικανότητά 

ενός ζώου να υπερψύχεται μειώνεται όσο αυξάνεται το βάρος του.  Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει, είτε γιατί αυξάνεται η πιθανότητα να σχηματισθεί τυχαία ένα έμβρυο 

πάγου, είτε γιατί στο μεγαλύτερο όγκο σωματικών υγρών περιέχεται 

παγοπυρηνωτικός παράγοντας. Για παράδειγμα αυγά εντόμων και ακάραιων τα οποία 
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ζυγίζουν λιγότερο από 100μg υπερψύχονται έντονα, ενώ μεγαλύτερα χερσαία 

αρθρόποδα παγώνουν σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και -15 °C (Lee, 1998).  

 Σε ασπόνδυλα, έντομα και ασπόνδυλα μεσοπαλιρροιακής ζώνης, έχουν βρεθεί 

παγοπυρηνωτικοί παράγοντες που είτε είναι βακτήρια, που βρίσκονται στο έντερο 

του ζώου (Sinclair, 1999) είτε κρύσταλλοι τριβασικού φωσφορικού ασβεστίου 

(Mugnano, 1996), είτε πρωτεΐνες αιμολέμφου.  (Lee, 1993). Πρωτεΐνες αιμολέμφου 

με παγοπυρηνωτική δράση έχουν βρεθεί  σε διάφορα είδη, όπως, στο  Adorybiotus 

coronifer (Westh et al., 1991 ), στο Tipula trivittata (Duman, 1985; Neven, 1989), 

στο  Cerunchus piceus (Neven, 1989) και  στο Hemideina maori (Wilson and Leader, 

1995), στο Dendroides canadensis (Olsen, 1997b). Στις περισσότερες περιπτώσεις 

πρόκειται για λιποπρωτεΐνες, πολλές από τις οποίες έχουν απομονωθεί. Η 

συγκέντρωση αυτών των λιποπρωτεϊνών καθορίζει και την θερμοκρασία πήξης, 

δείγματος ορισμένου όγκου (Costanzo, 1995a).   

 Οι ιστοί σχεδόν όλων των σπονδυλωτών ζώων καταστρέφονται, όταν πάγος 

σχηματίζεται και πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτούς (Costanzo, 1995a). Για τα 

εξώθερμα ζώα, η παγοπυρήνωση είναι περισσότερο σημαντική, καθώς δεν 

παρουσιάζουν θερμική ανθεκτικότητα (calorigenic resistance) στην ψύξη του 

σώματός τους. Ο κίνδυνος παγώματος που διατρέχουν, εξαρτάται από 

κλιματολογικούς παράγοντες και γενικά αυξάνεται, όσο αυξάνεται το γεωγραφικό 

ύψος και πλάτος. Η τοπογραφία του χώρου στον οποίο βρίσκονται, καθώς και οι 

συνθήκες μικροπεριβάλλοντος που επικρατούν σε αυτό, συμβάλουν στον καθορισμό 

της πιθανότητας παγώματός τους (Costanzo, 1995a).  

 Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης του παγετού από τα ζώα, είναι μέσο της 

συμπεριφορά τους (Costanzo, 1995a). Συγκεκριμένα, διάφορα είδη ζώων 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο παγώματός τους, κατά την διάρκεια ενός σύντομου 

παγετού, ψάχνοντας για καταφύγιο, τρυπώνοντας στο έδαφος, ή συναγελαζόμενα. 

Αυτός ίσως είναι και ο λόγος, που στα σπονδυλωτά ζώα έχουν αναφερθεί ελάχιστες 

περιπτώσεις παγοπυρηνωτικών παραγόντων. Στην χλωρίδα του εντέρου του 

ανθεκτικού στο πάγωμα βατράχου Rana sylvatica, βρέθηκαν παγοπυρηνωτικά 

βακτήρια (Lee et al., 1995). Παγοπυρηνωτικοί παράγοντες έχουν επίσης βρεθεί και 

στο αίμα βατράχου (Wolanczyk, 1990) και χελώνας (Storey, 1991). Οι παράγοντες 

αυτοί προκάλεσαν παγοπυρήνωση σε μέγιστη θερμοκρασία -8 °C και διατήρησαν την 

ικανότητά τους αυτή, σε αραιώσεις μέχρι και 1/500. Γενικά παρουσιάζουν ομοιότητες 

όσον αφορά τις ιδιότητές τους, με τις αντίστοιχες παγοπυρηνωτικών παραγόντων 
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ασπονδύλων (Costanzo, 1995a).  Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη, ότι 

είναι αρκετά απίθανο οι παγοπυρηνωτικοί παράγοντες που έχουν βρεθεί στο αίμα 

σπονδυλωτών ζώων, να έχουν σημαντικό βιολογικό ρόλο (Costanzo, 1995a).  

 

1.6.   Ιδιότητες βακτηριακών παγοπυρήνων 

 

 Ο βιοχημικός χαρακτηρισμός των βακτηριακών παγοπυρήνων αποδείχθηκε 

δύσκολος για τρις κυρίως λόγους (Fall, 1995). Πρώτον, γιατί σε μία καλλιέργεια 

βακτηρίων που παγοπυρηνώνει, δεν εκφράζουν όλα τα κύτταρα παγοπυρήνες. 

Δεύτερον, γιατί οι ¨θερμότεροι¨ παγοπυρήνες (π.χ. θερμοκρασιών από -5 °C έως  

-1,5 °C) καταστρέφονται με την διάρρηξη του κυττάρου. Τρίτον γιατί οι παγο-

πρωτείνες αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των πρωτεϊνών του 

κυττάρου. 

  Σαν συχνότητα παγοπυρήνωσης σε μία καλλιέργεια, προσδιορίζεται ο λόγος 

του αριθμού των παγοπυρήνων, προς τον λόγο του αριθμού των κυττάρων της 

καλλιέργειας.  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος αυτός είναι μικρότερος της 

μονάδας. Ειδικά για την περίπτωση ¨θερμών¨ παγοπυρήνων ο λόγος αυτός σε 

ακέραια κύτταρα στελέχους P. syringae, είναι πολύ χαμηλός (π.χ. 1 προς 1.000.000 

κύτταρα) και είναι τάξεις μεγέθους χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ψυχρότερων 

παγοπυρήνων π.χ. θερμοκρασίας -8 °C (Lindow, 1982). 

 Η συχνότητα παγοπυρήνωσης επηρεάζεται πολύ από τις συνθήκες ανάπτυξης 

(Maki et al., 1974). Ρύθμιση των συνθηκών ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε προσέγγιση 

της συχνότητας παγοπυρήνωσης στη μονάδα (Deininger et al., 1988) και σε κάποιες 

περιπτώσεις ακόμα και στο σχηματισμό ¨θερμών¨ παγοπυρήνων από όλα τα κύτταρα 

της καλλιέργειας (Nemecek-Marshall et al., 1993). 

 Αναφορικά με το αριθμό των παγοπρωτεϊνών σε ένα κύτταρο, έχουν 

αναφερθεί δεδομένα τεχνικών ανοσοαποτύπωσης  σύμφωνα με τα οποία, σε φυσικά 

στελέχη βακτηρίων που παγοπυρηνώνουν, ο μέγιστος αριθμός παγοπρωτεϊνών είναι 

περίπου 104 για κάθε κύτταρο (Deininger et al., 1988). Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει 

αναφέρει την απομόνωση μίας μετάλλαξης που θα υπερπαράγει παγοπρωτεΐνη (Fall, 

1995).  

 Η συνηθέστερη δοκιμή μέτρησης της παγοπυρήνωσης είναι η δοκιμή 

παγώματος σταγόνας (Brewer, 1951; Rau, 1944; Vali, 1966), η οποία συνήθως 
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εφαρμόζεται σε μία απλή μορφή (Lindow, 1982), αν και έχουν προταθεί ακόμα και 

ειδικές συσκευές για το πάγωμα τον σταγόνων (Parody-Morreale et al., 1986). Κάθε 

σταγόνα παγώνει μόνο μία φορά , ως εκ τούτου σε κάθε δοκιμή ανιχνεύεται μόνο ο 

¨θερμότερος¨ παγοπυρήνας (Vali, 1971).  

Οι βακτηριακοί παγοπυρήνες κατατάσσονται σε τρις κατηγορίες με βάση το 

εύρος των θερμοκρασιών στο οποίο εκδηλώνουν την παγοπυρηνωτική τους δράση. 

Οι παγοπυρήνες τύπου 1 (ή αλλιώς Α) είναι ενεργοί σε θερμοκρασίες από -5 °C έως 

και –2 °C. Οι τύπου 2 (ή αλλιώς Β) είναι ενεργοί σε θερμοκρασίες από -7 °C έως και 

-5 °C. Ενώ οι τύπου 3 (ή αλλιώς Γ) είναι ενεργοί σε θερμοκρασίες κάτω των -7 °C 

(Yanofsky, 1981). Ο διαχωρισμός αυτός έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους ερευνητές 

(Turner, 1990), ενώ υπήρξαν και ερευνητές που δεν παρατήρησαν διακριτές 

κατηγορίες παγοπυρήνων, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως κάτω από 

ορισμένες συνθήκες παρατηρούνται παγοπυρήνες σε οποιαδήποτε τιμή 

θερμοκρασίας, εντός ενός ορίου θερμοκρασιών (Fall, 1995).  

  Οι διαφορετικές κατηγορίες παγοπυρήνων, αντικατοπτρίζουν διαφορές στο 

μέγεθος των παγοπυρήνων, όπως προκύπτει από πειράματα ακτινοβόλησης 

παγοπυρηνωτικών κυττάρων P.syringae με ακτίνες γ (Govindarajan and Lindow, 

1988). Συγκεκριμένα το μέγεθος των παγοπυρήνων μπορεί να ποικίλει από περίπου 

105 Da (για παγοπυρήνες σε -13,5 °C) έως και μεγαλύτερο από 2 X 107Da (για 

παγοπυρήνες σε -3 °C).  

 Βιοχημικά πειράματα σχετικά με τη φύση των εστιών παγοπυρήνωσης 

έδειξαν, ότι βακτηριακοί παγοπυρήνες βρίσκονται συνδεδεμένοι με τις βακτηριακές 

μεμβράνες και είναι ευαίσθητοι στις προτεάσες (Govindarajan and Lindow, 1988) και 

την θερμοκρασία (Lindow, 1983). Σύντομο θερμικό σοκ σε παγοπυρηνωτικά 

βακτήρια καταστρέφει κυρίως τους ¨θερμούς¨ παγοπυρήνες, οι οποίοι όμως 

επανεμφανίζονται μετά από ανάπτυξη των κυττάρων σε κανονική θερμοκρασία. Η 

επανεμφάνιση αυτή των παγοπυρήνων είναι ανεξάρτητη από νέα πρωτεϊνοσύνθεση. 

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι εστίες παγοπυρήνωσης 

είναι συσωματομάτα (aggregates) συνδεδεμένα με τις μεμβράνες, που σε υψηλές 

θερμοκρασίες ανάπτυξης των παγοπυρηνωτικών βακτηρίων αποδιατάσονται, ενώ σε 

κανονικές θερμοκρασίες τα μόριά τους επαναδιατάσονται (Fall, 1995). 

 Στους παγοπυρήνες βακτηρίων παρατηρείται το φαινόμενο της επαγωγής 

¨θερμών¨ παγοπυρήνων μετά από έκθεση των παγοπυρηνωτικών καλλιεργειών σε 
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χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. 4 °C, 5 °C) (Nemecek-Marshall et al., 1993; Rogers, 

1987). Το φαινόμενο αυτό βασίζεται σε νέα πρωτεϊνοσύνθεση, αφού μπορεί να 

διακοπεί, εφαρμόζοντας κάποιον παρεμποδιστή πρωτεϊνοσύνθεσης, π.χ. 

στρεπτομυκίνη.  Μία εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι ότι η ένωση πολλών 

παγοπρωτεϊνών μεταξύ τους, οδηγεί στην δημιουργία δραστικότερων παγοπυρήνων 

(Burke, 1990).   

 Ο εντοπισμός των παγοπυρήνων στις κυτταρικές μεμβράνες βακτηρίων 

οδήγησε σε διεξοδικότερη μελέτη αυτών των μεμβρανών. Πειράματα 

ανοσοαποτύπωσης (immunoblots) με την παγοπρωτείνη IceC τόσο σε 

ανασυνδιασμένα, όσο και σε φυσικά παγοπυρηνωτικά στελέχη έδειξαν, ότι η 

πρωτείνη αυτή συνδέεται με την εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου (Lindow et al., 

1989). Σε άλλη περίπτωση ετερόλογα εκφραζόμενοι παγοπυρήνες, εμφανίζονται τόσο 

στην εσωτερική, όσο και στην εξωτερική μεμβράνη αρνητικών κατά gram βακτηρίων 

(Wolber et al., 1986). Πειράματα αφαίρεσης και πρόσθεσης λιπιδίων έδειξαν, ότι 

μεμβρανικά λιπίδια απαιτούνται για την εκδήλωση παγοπυρηνωτικής ικανότητας 

(Govindarajan and Lindow, 1988). 

 Διάφορα αντιδραστήρια που διαρρηγνύουν μεμβράνες, έχει αποδειχθεί ότι 

μειώνουν, ή μηδενίζουν την παγοπυρηνωτική δράση των βακτηρίων. Ανάμεσα σε 

αυτά συγκαταλέγονται χρωστικές των βακτηριακών τοιχωμάτων, απορρυπαντικά, 

παράγοντες ρευστοποίησης των μεμβρανών (membrane fluidizing agents) 

αποδιατακτικά πρωτεϊνών, ενώσεις που αντιδρούν με σουλφιδρίλια (sulfydryl-

modifying reagents), και υδρογονάνθρακες (Fall, 1995). Σημειώνεται ότι η επίδραση 

των παραπάνω ενώσεων στην παγοπυρηνωτική ικανότητα διαφόρων 

παγοπυρηνωτικών στελεχών ποικίλει (Ruggles, 1991). 

   Αντισώματα κατά των παγοπρωτεϊνών και αντιπαγωτικά γλυκοπεπτίδια 

παρεμποδίζουν τους παγοπυρήνες βακτηρίων (Fall, 1995). Η συγκέντρωση του 

αντισώματος που είναι αναγκαία γι’ αυτή την παρεμπόδιση, εξαρτάται από τον τύπο 

του παγοπυρήνα. Οι παγοπυρήνες τύπου 1 είναι οι περισσότερο ευαίσθητοι σε τέτοιες 

παρεμποδίσεις και οι τύπου 3 οι λιγότερο ευαίσθητοι (Ruggles, 1991). Τα 

αποτελέσματα αυτά ερμηνεύθηκαν με ένα μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο 

αντισώματα  ενώνονται με μεγάλους παγοπυρήνες μειώνοντας την επιφάνεια που 

είναι διαθέσιμη για την πρόσδεση μορίων νερού (Ruggles, 1991).  Ανάλογο μοντέλο 

προτάθηκε και για την δράση των αντιπαγωτικών γλυκοπεπτιδίων (DeVries, 1986), η 
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οποία όπως αποδείχθηκε ήταν παρόμοια, αυτής των αντισωμάτων κατά των 

παγοπρωτεϊνών (Parody-Morreale et al., 1988).  

  Σύμφωνα με μία υπόθεση οι παγοπυρήνες τύπου 1 δημιουργούνται από 

παγοπυρήνες τύπου 2 και αυτοί από παγοπυρήνες τύπου 3, ακολουθώντας μία 

διαδικασία γλυκοζυλιώσεων (glycosylation) και προσθήκης φωσφατιδηλινοσιτόλης 

μέσο της οποίας επιτυγχάνεται η πρόσδεση στην μεμβράνη (Σχήμα 1.7) (Fall, 1995).  

 

 inaZ γονίδιο Κυτταρική μεμβράνη 

Πρωτεΐνη εισέρχεται  
στην μεμβράνη 

 
Παγοπρωτείνη 

 

 
Παγοπυρήνας  
Τύπου 1 

Συσσωματώματα 
 

 Μανόζη 

 Γλυκοζαμίνη 

 

 Άλλα σάκχαρα 

Γλυκοπρωτείνη στην  
κυτταρική μεμβράνη 

 
Παγοπυρήνας 
Τύπου 2  

 PI 

 

 Εκκρινόμενη πρωτεϊνη  
ομοιπολικά συνδεδεμένη  

με PI στην κυτταρτική μεμβράνη  

Παγοπυρήνας 
Τύπου 3 

 

 

Σχήμα 1.7. Σχεδιάγραμμα πιθανού τρόπου σχηματισμού διαφορετικών παγοπυρήνων. Οι 

πλέον αποτελεσματικοί παγοπυρήνες είναι οι τύπου 3 και κατόπιν κατά σειρά οι τύπου 2 και 

τύπου 1. Προσθήκη στη παγοπρωτεΐνη υποκατεστημένων σακχάρων φωσφατιδηλ-ινοσιτόλης 

(PI) βοηθάει στην πρόσφυσή της στην κυτταρική μεμβράνη (προσαρμογή από Kozloff, 

1991). 

 

Την παραπάνω υπόθεση υποστηρίζουν διάφορα πειραματικά δεδομένα (Fall, 1995). 

Σημειώνεται, ότι μετά από υπερέκφραση των παγοπρωτεϊνών InaZ (Kim, 1989; 

Wolber et al., 1986) και InaA (Watabe et al., 1993) σε στελέχη E. coli απομονώθηκαν 

οι παγοπρωτεΐνες αυτές, οι οποίες είχαν παγοπυρηνωτική δράση χωρίς την προσθήκη 
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συστατικών των μεμβρανών. Αν και οι παγοπρωτεΐνες αυτές, ήταν «ψυχρότερες» 

αντιστοίχων από μεμβράνες του ετερόλογου ξενιστή, ή από τις ενδογενείς 

παγοπυρηνωτικών βακτηρίων (native), εν τούτοις τα αποτελέσματα αυτά 

αποδεικνύουν, ότι και μόνες τους οι πρωτεΐνες αυτές έχουν την ικανότητα πρόκλησης 

παγοπυρήνωσης τουλάχιστον σε ψυχρότερες θερμοκρασίες (π.χ. από -14 έως -6 °C) 

(Fall, 1995).   

 Δεν είναι γνωστό, πως οι παγοπρωτεΐνες μεταφέρονται στην εξωτερική 

μεμβράνη των κυττάρων. Το Ν-άκρο των παγοπρωτεϊνών δεν περιέχει κάποιο γνωστό 

για την μεταφορά στην εξωτερική μεμβράνη πεπτίδιο (Warren and Wolber, 1991).  

Είναι επομένως πιθανόν για την ίδια λειτουργία οι παγοπρωτεΐνες να διαθέτουν 

κάποιο ασυνήθιστο πεπτίδιο (Izard, 1994). 

  Η κινητική της δημιουργίας εστιών παγοπυρήνωσης μελετήθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα επαγόμενο σύστημα έκφρασης της πρωτεΐνης InaZ (Watanabe 

et al., 1990). Βρέθηκε ότι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την δημιουργία μίας 

νέας εστίας παγοπυρήνωσης είναι 2,5 έως 5 λεπτά, για όλους τους τύπους 

παγοπυρήνων, αν και η δημιουργία τύπου 1 παγοπυρήνα καθυστερούσε σε σχέση με 

τους άλλους δύο.  

 

1.7. Δομή γονιδίων και πρωτεϊνών παγοπυρήνωσης 

 

Τα μέχρι σήμερα γνωστά παγοπυρηνωτικά γονίδια, είναι μεταξύ τους ομόλογα.  

Κάθε αλληλουχία παγοπυρηνωτικού γονιδίου έχει ένα μοναδικό, μεγάλο, ανοικτό 

πλαίσιο διαβάσματος (ORF) και άλλα μικρότερα προς την αντίθετη κατεύθυνση, που 

όμως δεν είναι συντηρημένα μεταξύ των παγοπυρηνωτικών γονιδίων. Το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών των γονιδίων αποτελείται από επαναλήψεις 24, 48 και 144 

νουκλεοτιδίων (Σχήματα 1.8 και 1.9) (Warren, 1995).   

Οι παγοπρωτεΐνες δεν έχουν σημαντική ομολογία με άλλες γνωστές πρωτεΐνες. 

Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει ένα μη επαναλήψιμο αμινοτελικό κομμάτι 

μεγέθους 161-203 αμινοξέων, έναν πυρήνα 960-1296 αμινοξέων με επαναλήψεις και 

ένα μη επαναλαμβανόμενο καρβοξυτελικό άκρο 41-68 αμινοξέων. Ο πυρήνας 

απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενα μοτίβα, 

τα οποία σε όλες τις παγοπρωτεΐνες εμφανίζονται με την ίδια σειρά (Warren, 1995). 
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Σημειακές μεταλλάξεις στην επαναλαμβανόμενη περιοχή του παγοπυρηνωτικού 

γονιδίου επηρέασαν δραματικά μόνο την συχνότητα σχηματισμού παγοπυρήνων 

τύπου 1 (Gurian-Sherman et al., 1993) Το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και διπλασιασμοί 

και αφαιρέσεις επαναλαμβανόμενου DNA. Αντίθετα αφαιρέσεις μη 

επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών στο καρβοξυτελικό μέρος της πρωτεΐνης 

οδήγησαν σε ανικανότητα σχηματισμού παγοπυρήνων όλων των τύπων. Αναγκαία 

περιοχή για πλήρη ικανότητα παγοπυρήνωσης, ήταν η συντηρημένη περιοχή του 

καρβοξυτελικού μέρους. Αφαιρέσεις αλληλουχιών στο μη επαναλαμβανόμενο 

αμινοτελικό μέρος οδήγησαν μόνο σε μερική απώλεια της ικανότητας 

παγοπυρήνωσης (Green et al., 1988). 

Στην ανάλυση με μεταλλάξεις της επαναλαμβανόμενης περιοχής των 

παγοπυρηνωτικών γονιδίων χρησιμοποιήθηκαν και μεταθετά στοιχεία, τα οποία όμως 

αποδείχθηκαν ασταθή (leaky), γιατί παρουσιάζονταν αναστρέψεις (revertants) με 

μεγάλη συχνότητα (Corotto et al., 1986). 

 

Σχήμα 1.8. Η οργάνωση έξι βακτηριακών παγοπρωτεϊνών. Η κλίμακα αναφέρεται σε 

αριθμό αμινοξέων. Οι μη επαναλαμβανόμενες περιοχές παρουσιάζονται με γραμμές, ενώ οι 

επαναλαμβανόμενες με αλυσίδα τριγώνων. Τα μεγάλα τρίγωνα συμβολίζουν επαναλήψεις 

των 48 αμινοξέων, ενώ τα ημιτελή τρίγωνα, συμβολίζουν μέρος αυτών των επαναλήψεων. Τα 

μικρά τρίγωνα συμβολίζουν επαναλήψεις των 16 καταλοίπων. Διαφορετικές 

επαναλαμβανόμενες περιοχές συμβολίζονται με διαφορετική σκίαση στα τρίγωνα. Οι 

πρωτεΐνες InaZ και InaV παρουσιάζονται μαζί γιατί δεν υπάρχουν σε αυτές διαφορές 

εφαρμόζοντας τα συγκεκριμένα κριτήρια σχεδίασης (Warren, 1995). 
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Πρωτεΐνη 
ΙnaW 

Πρωτεΐνη
InaZ  

 

β-
πτυχωτή  
επιφάνει

στροφή τυχαίο 
σπείραμα α-έλικα 

 

Σχήμα 1.9. Η προβλεπόμενη δευτεροταγής δομή των πρωτεϊνών InaW και InaZ. Στο σχήμα 

παρουσιάζονται οι α-έλικες, οι β-πτυχωτές επιφάνειες (β-structure), οι στροφές (turns) και τα 

τυχαία σπειράματα  (random coils) (Warren et. al. 1986). 
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 Σύγκριση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων των παγοπυρηνωτικών 

πρωτεϊνών, σε επίπεδο νουκλεοτιδίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι 

επαναλήψεις αυτές δεν παρέμειναν αυστηρά συντηρημένες κατά την διάρκεια της 

εξέλιξης (Warren, 1995). Επίσης σε μία επαναλαμβανόμενη περιοχή, όπου η σερίνη 

είναι πολύ συντηρημένη, χρησιμοποιείται κυρίως το κωδικόνιο AGPy αντί του TCN, 

γεγονός που μας οδηγεί στην υπόθεση, ότι όλες οι επαναλαμβανόμενες περιοχές 

προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό ενός αρχικού αρχετύπου (Green, 1985). 

 Η συντήρηση σε κάθε αμινοξική θέση μίας πρωτείνης, μπορεί να καταταχθεί 

σε επτά κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι, συντήρηση του ίδιου αμινοξέος, 

αμινοξέος που έχει το σχήμα σερίνης (C,S), όξινου αμινοξέος (D,E), βασικού 

αμινοξέος (K,R), υδρόφιλου αμινοξέος (G,H,N,Q,T,C,S,D,E,K,R), υδρόφοβου 

αμινοξέος (A,I,L,M,P,V), και αρωματικού αμινοξέος (F,W,Y). Ο προσδιορισμός της 

συντήρησης των αμινοξέων, για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και τα 

παγοπυρηνωτικά γονίδια inaA, iceE, inaV, inaW, inaZ, και inaX έδειξε, ότι η 

συντήρηση των αμινοξέων εκτός των κατηγοριών «υδρόφιλα» και «υδρόφοβα», είναι 

σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (Warren, 1995) (Πίνακας 1.1).  

 

Πίνακας 1.1. Αποτελέσματα υπολογισμού της συντήρησης των αμινοξέων για τις 

παγοπρωτεΐνες InaA, IceE, InaV, InaW, InaZ και ΙnaΧ.  

 
 A C D E F G H I K L M N P 

Κωδικόνιο 

σημαντικότητας 

4 2 2 2 2 4 2 3 2 6 1 2 4 

 0.985 0.995 0.995 0.995 0.995 0.985 0.995 0.990 0.995 0.97 0.998 0.995 0.985 

              

 Q R S T V W Y  σ η  π  λ χ Ρ 

Κωδικόνιο 

σημαντικότητας 

2 6 6 4 4 1 2 8 4 8 34 22 5 

 0.995 0.97 0.97 0.985 0.985 0.998 0.995 0.95 0.985 0.95 0.41 0.79 0.98 

 

Τα αμινοξέα σε σχήμα σερίνης (C, S) συμβολίζονται με σ, τα όξινα (D,E) με η, τα βασικά (K, 

R) με π, τα υδρόφιλα (G, H, N, Q, T) με λ, τα υδρόφοβα (A, I, L, M, P, V) με χ και τα 

αρωματικά (F, W, Y) με ρ (Warren, 1995). Η συντήρηση των αμινοξέων σε όλες τις 

κατηγορίες εκτός των υδρόφιλων είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 95 % (Warren, 

1995). 
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Το μέγεθος των παγοπρωτεϊνών InaW και InaZ με βάση την ηλεκτροφοριτική 

τους ικανότητα σε πήκτωμα ηλεκτροφόρησης SDS-πολυακριλαμίδης (SDS-PAGE) 

προσδιορίζεται  σε 180 και 153 kDa αντίστοιχα, τιμή που δεν συμφωνεί με αυτήν που 

προκύπτει με βάση την αλληλουχία τους και που είναι 120 kDa και 119kDa 

αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός των ίδιων πρωτεϊνών στις ψευδομονάδες έγινε μετά από 

παρασκευή αντισώματος και υβριδοποίηση Western (Deininger et al., 1988; Lindow 

et al., 1989; Mueller et al., 1990; Ruggles, 1991). Ο προσδιορισμός των 

παγοπυρηνωτικών πρωτεϊνών InaW, InaZ και IceE σε πήκτωμα ηλεκτροφόρησης 

SDS-πολυακριλαμίδης (SDS-PAGE) αποδείχθηκε ευκολότερος στο E. coli, από ότι 

στις ψευδομονάδες και αυτό γιατί υπάρχουν λίγες πρωτεΐνες μεμβρανών τέτοιου 

μεγέθους στο E. coli, σε αντίθεση με τις ψευδομονάδες  (Lindow et al., 1989; Mueller 

et al., 1990; Wolber et al., 1986).  

 Καθαρισμός των παγοπρωτεϊνών έγινε σε στελέχη E. coli που υπερεκφράζουν 

παγοπυρηνωτικά γονίδια, κάτω από ισχυρούς υποκινητές (Wolber et al., 1986). Σε 

αποδιατακτικές συνθήκες καθαρισμού, χάθηκε η παγοπυρηνωτική ικανότητα των 

πρωτεϊνών. Αντίθετα σε μη αποδιατακτικές συνθήκες καθαρισμού, οι πρωτεΐνες 

διατήρησαν την παγοπυρηνωτική τους ικανότητα (Watanabe, 1993; Wolber et al., 

1986).  

 

1.8.   Εφαρμογές βιολογικής παγοπυρήνωσης 

 

 Ο περιορισμός των ζημιών στα φυτά από παγετό, μέσο της μείωσης του 

αποικισμού τους, από επιφυτικά παγοπυρηνωτικά βακτήρια, αποτελεί τον στόχο 

πολλών ερευνητικών προσπαθειών εδώ και περίπου μία εικοσαετία. Οι προσπάθειες 

αυτές βασίζονται στην διαπίστωση, ότι η ικανότητα των φυτών να υπερψύχονται σε 

θερμοκρασίες από 0 έως -5 °C, είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους του 

πληθυσμού των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων, που έχουν αναπτυχθεί σε 

αυτά (Lindow, 1982; Lindow, 1978; Lindow, 1983). 

 Για την μείωση του πληθυσμού των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών 

βακτηρίων, έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι. Η χρήση βακτηριοκτόνων είναι ένας 

από αυτούς (Lindow, 1983; Proebsting, 1988), όμως το κόστος εφαρμογής τους, αλλά 

και η ανθεκτικότητα που αναπτύσσεται στα επιφυτικά παγοπυρηνωτικά βακτήρια, 

περιορίζουν την χρησιμότητά τους (Lindow, 1995). Η απόπειρα εφαρμογής στη 

φυτική επιφάνεια ιών που επιλεκτικά σκοτώνουν παγοπυρηνωτικά βακτήρια δεν 
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απεδείχθει επιτυχής, γιατί η αντιβακτηριακή δράση του ιού διαρκούσε για μικρό 

χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή (Skirvin, 2000).   

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ επιφυτικών βακτηρίων, έχει 

προταθεί σαν ένας τρόπος βιολογικής καταπολέμησης του παγετού, μέσο του 

περιορισμού των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων (Lindow, 1995). Το 

μέγιστο μέγεθος του βακτηριακού πληθυσμού στα φύλλα ενός φυτού ποικίλει, από 

είδος σε είδος, αλλά είναι χαρακτηριστικό για κάθε είδος. Π.χ. σε φύλλα φασολιού 

μπορεί κανείς να βρει 107 κύτταρα/γραμμάριο, ενώ σε φύλλα πορτοκαλιάς 105 

κύτταρα/γραμμάριο (Constantinidou, 1991; Hirano, 1983). Επιφυτικά, μη 

παγοπυρηνωτικά βακτήρια, μπορεί να μειώσουν τον αριθμό παγοπυρηνωτικών 

στελεχών,  ιδίως αν τα μη παγοπυρηνωτικά στελέχη εποικήσουν τις φυλλικές 

επιφάνειες, πριν την άφιξη σημαντικού αριθμού παγοπυρηνωτικών βακτηρίων 

(Lindow, 1995).  

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ επιφυτικών βακτηρίων έχει σκοπό, 

την άντληση θρεπτικών στοιχείων (Lindow, 1995). Στον ανταγωνισμό αυτό 

σημαντική συμμετοχή αναμενόταν να έχει και η αντιβίωση. Όπως όμως αποδείχθηκε 

πειραματικά, στελέχη που παρήγαγαν αντιβιοτικά δεν επέδειξαν μεγαλύτερη 

ικανότητα ανταγωνισμού, από αυτά που δεν παρήγαγαν αντιβιοτικά. (Lindow, 1985). 

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού, όπως αποδείχθηκε 

ποικίλει ανάλογα με τον καιρό, την τοποθεσία και το φυτό ξενιστή (Lindow, 1995). 

 Για τον περιορισμό των ζημιών από παγετό έχουν προταθεί και μεταλλάξεις 

σε παγοπυρηνωτικά γονίδια, στις οποίες περιλαμβάνονται σημειακές μεταλλάξεις, 

ελλείψεις, προσθήκες, αναστροφές και μετατοπίσεις  (Gurian-Sherman et al., 1993). 

 Η δημιουργία τεχνητού χιονιού αποτελεί άλλη μία εφαρμογή της 

παγοπρωτεΐνης του βακτηρίου P. syringae. Στην Αμερική κυκλοφορεί ένα προϊόν που 

καλείται Snowmax και προέρχεται από λυοφιλίωση (freeze drying) και 

κονιορτοποίηση βακτηρίων, προκειμένου να συλλεγεί η παγοπρωτεΐνη που περιέχεται 

σε αυτά. Χρήση του προϊόντος αυτού στις μηχανές παραγωγής χιονιού, προκαλεί το 

σχηματισμό χιονιού σε θερμοκρασία περίπου -3 °C, αντί -10 °C,  θερμοκρασία στην 

οποία σχηματίζεται χιόνι από τις συγκεκριμένες μηχανές, χωρίς την χρήση του  

Snowmax. Το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει σε κέρδος 109 δολαρίων Αμερικής κάθε 

χρόνο, μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας σε θέρετρα χιονοδρομιών στον Καναδά 

(Kopvillem, 1985). Η εταιρία, Eastman Kodak, που έχει τα δικαιώματα αυτού του 
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προϊόντος χρησιμοποίησε το Snowmax στην έδρα της, προκειμένου να αναπτύξει ένα 

χαμηλής ενέργειας ψυκτικό σύστημα. Το Snowmax ψεκάζεται σε μία δεξαμενή 

νερού, δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα χιονιού, που τελικά μετατρέπεται σε πάγο. 

Το ψυχρό νερό που υπάρχει κάτω από τον πάγο, διοχετεύεται σε έναν ανταλακτή 

θέρμανσης (heat exchanger), και ψύχει το νερό που χρησιμοποιείται για ψύξη. Το 

έργο αυτό, σε περίπου οκτώ χρόνια, έχει μειώσει το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο της 

μονάδας, κατά 90%. (Skerrett, 1993). 

 Το φαινόμενο της παγοπυρήνωσης των βακτηρίων έχει βρει εφαρμογή και 

στην βιομηχανία τροφίμων τόσο στην επεξεργασία αυτών όσο και στον υγειονομικό 

έλεγχό τους. Αφαίρεση του νερού των τροφίμων με λυοφιλίωση, είναι προτιμότερη 

από ότι με θέρμανση, γιατί αποφεύγεται η απώλεια πτητικών ουσιών και οι χημικές 

αλλοιώσεις που οφείλονται στην θέρμανση. Παγοπυρηνωτικά βακτήρια του γένους 

Xanthomonas έχουν χρησιμοποιηθεί για ψύξη σε ασπράδι αυγού, χυμό λεμονιού, 

γάλα, και μαρμελάδα φράουλα (Watanabe, 1995). Οι οργανοληπτικές ιδιότητες της  

μαρμελάδας που προέκυψε μετά το πάγωμα με βακτήρια, ήταν καλύτερες, από τις 

αντίστοιχες, μαρμελάδας που είχε παραχθεί με θέρμανση. Παγοπυρηνωτικά βακτήρια 

μπορούν ακόμα να επιταχύνουν τον ρυθμό λυοφιλίωσης δειγμάτων που δεν 

καταψύχονται εύκολα, όπως σάλτσα και πάστα σόγιας. Το ομοιόμορφο πάγωμα που 

παρατηρείται χρησιμοποιώντας παγοπυρηνωτικά βακτήρια συμβάλει, στην καλύτερη 

υφή των πρωτεϊνών που χρησιμεύουν σε υποκατάστατα κρέατος (Skirvin, 2000). 

 Οι ευνοϊκές προοπτικές χρήσης της παγοπρωτεΐνης στην τεχνολογία τροφίμων 

οδήγησαν τόσο σε προσπάθειες υπερπαραγωγής της σε διάφορους οργανισμούς, όπως 

Zymomonas mobilis (Varsaki, 1998), όσο και στην χρηματοδότηση από εταιρίες 

τροφίμων προγραμμάτων εύρεσης νέων παγοπρωτεϊνών (Lundheim, 1998). 

 Το γονίδιο παγοπυρήνωσης inaW, έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

διαγνωστικής μεθόδου για τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων (Wolber, 1995). Ο 

έλεγχος αυτός γίνεται με την μεταφορά του γονιδίου inaW από παγοπυρηνωτικά 

βακτήρια, σε βακτήρια που μολύνουν τρόφιμα, μέσο φάγων (transduction).  Ανάλογα 

με το είδος του βακτηρίου, που πρόκειται να ανιχνεύσουμε χρησιμοποιούμε και τον 

ανάλογο φάγο. Η πλειοψηφία των βακτηριακών κυττάρων που δέχεται το γονίδιο, 

παγώνει σε θερμοκρασία -8 °C έως -10 °C μέσα σε 30 λεπτά, από την αρχή της 

έκφρασης του γονιδίου. Το γεγονός ότι τα κύτταρα που μολύνονται με το 

συγκεκριμένο φάγο, εκφράζουν παγοπυρήνες τύπου 3 (που προκαλούν πάγωμα σε 

θερμοκρασία -8°C έως -10 °C), οι οποίοι είναι σταθεροί και μετά την λύση του 
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κυττάρου, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε για την μόλυνση υψηλές συγκέντρωσης 

φάγου.  Οι έλεγχοι αυτοί είναι πολύ ειδικοί, εξαιτίας του γεγονότος, ότι κάθε φάγος 

μολύνει ορισμένο μόνο είδος βακτηρίου και πολύ ευαίσθητοι εξαιτίας του 

πολλαπλασιασμού του σήματος που προέρχεται από ένα γεγονός παγοπυρήνωσης. 

Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να ελεγχθεί η παρουσία ενός ορισμένου βακτηριακού 

κυττάρου, ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα βακτηριακά κύτταρα.  Ο τρόπος αυτός 

ελέγχου των τροφίμων έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε βακτήρια του γένους 

Salmonella (Wolber, 1995), παρόλο που όπως αποδείχθηκε σε δείγματα 

ορνιθοτροφείου για την αποδοχή του απαιτούνται βελτιώσεις (Peplow et al., 1999). 

 Ενα άλλο πεδίο εφαρμογών της βιολογικής παγοπυρήνωσης είναι και η 

κρυοδιατήρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις κρυοδιατήρησης, μεγάλο ρόλο 

παίζουν αβιoτικοί παράγοντες, κυριότερος των οποίων, είναι ο ρυθμός ψύξης. Η 

εστία παγοπυρήνωσης διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο και αυτό γιατί, 

ενδεχόμενος έλεγχος αυτής, μπορεί να αποβεί καθοριστικός για την ζωτικότητα ενός 

δείγματος, μετά την κρυοδιατήρηση. Οι διάφοροι βιολογικοί παράγοντες 

παγοπυρήνωσης, εμπλέκονται στην κρυοδιατήρηση, μέσο της δημιουργίας εστιών 

παγοπυρήνωσης στα δείγματα, στα οποία εφαρμόζονται (Fahy, 1995). 

 Πολλές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί όπου γονίδια παγοπυρήνωσης έχουν 

χρησιμοποιηθεί σαν γονίδια αναφοράς (Panopoulos, 1995). Ανάμεσα σε αυτές 

περιλαμβάνονται μελέτες με γονίδια hrp (Lindgren et al., 1989; Rahme et al., 1991; 

Rahme et al., 1992), η ρύθμιση συγκεκριμένων γονιδίων π.χ. βακτηρίων της 

ριζόσφαιρας (Georgakopoulos et al., 1994; Loper and Henkels, 1999; Wood et al., 

1997), άλλα και της επιφάνειας των φύλλων (Li, 1998; Manulis et al., 1998), όπως 

και ο προσδιορισμός υποκινητών (Tegos et al., 1997). Προκειμένου να μετρηθούν τα 

επίπεδα σιδήρου στο χώμα, αλλά και σε επιφάνειες φύλλων, κλωνοποιήθηκε το 

γονίδιο παγοπυρήνωσης υπό τον έλεγχο υποκινητή, ο οποίος ρυθμίζεται από την 

ποσότητα διαθέσιμου σιδήρου. Ο «αισθητήρας» αυτός λειτούργησε επιτυχώς στην 

ανίχνευση σιδήρου σε αρκετές περιπτώσεις (Loper and Henkels, 1997; Loper and 

Henkels, 1999; Marschner, 1998). Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση για τον 

προσδιορισμό των επιπέδων σουκρόζης και αμινοξέων στο έδαφος γύρω από τις ρίζες 

(Jaeger et al., 1999) αλλά και για το χαρακτηρισμό της ομάδας γονιδίων (gene 

cluster) του P. fluorescens PF-5 που εμπλέκεται στην βιοσύνθεση της ουσίας, που 

παρεμποδίζει την ανάπτυξη ενός παθογόνου μύκητα.  
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Οι δοκιμές που απαιτούνται για την ανίχνευση του παγώματος είναι πολύ 

απλές και γρήγορες, ενώ για την εκτέλεσή τους δεν απαιτείται ιδιαίτερα δαπανηρός 

εξοπλισμός. Η ευαισθησία των γονιδίων παγοπυρήνωσης, σαν γονιδίων αναφοράς 

είναι  μεγάλη και μπορεί να συγκριθεί με αυτήν του γονιδίου της λουκιφεράσης. 

Συγκεκριμένα, γραμμική αύξηση της συγκέντρωσης της παγοπρωτεΐνης προκαλεί 

εκθετική αύξηση του παρατηρούμενου φαινοτύπου, τουλάχιστον για όσες δοκιμές 

γίνονται στους -9 °C (Panopoulos, 1995). Η μη γραμμική σχέση μεταξύ του σήματος 

που ανιχνεύεται και της συγκέντρωσης της παγοπρωτεΐνης αποτελεί σε πολλές 

περιπτώσεις περιοριστικό παράγοντα της χρήσης τους σαν γονίδια αναφοράς. Αλλά 

μειονεκτήματα της χρήσης των παγοπυρηνωτικών γονιδίων σαν γονιδίων αναφοράς 

είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής της παγοπρωτεΐνης, αν και σε μερικές εφαρμογές η 

ιδιότητα αυτή μπορεί να είναι επιθυμητή, καθώς και η ανάπτυξη των κυττάρων στα 

οποία πρόκειται να εκφρασθεί γονίδιο παγοπυρήνωσης υποχρεωτικά σε θερμοκρασία 

κάτω των 30 °C. Επίσης στους οργανισμούς στους οποίους πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν γονίδια παγοπυρήνωσης σαν γονίδια αναφοράς, δεν πρέπει να 

υπάρχουν ενδογενή γονίδια παγοπυρήνωσης (Panopoulos, 1995). 

 Η βιολογική καταπολέμηση εντόμων χρησιμοποιώντας οργανισμούς που 

παγοπυρηνώνουν αποτελεί άλλη μία εφαρμογή της βιολογικής παγοπυρήνωσης. Το 

πεπτικό σύστημα των εντόμων αποτελεί το όργανο για το οποίο έχουν αναφερθεί οι 

περισσότερες περιπτώσεις παγοπυρήνωσης, στα έντομα. Διάφοροι μικροοργανισμοί 

που παγοπυρηνώνουν έχουν απομονωθεί από έντομα όπως βακτήρια των γενών 

Enterobacter (Strong-Gunderson, 1990) Pseudomonas (Lee et al., 1995) και Erwinia 

(Kaneko, 1991), καθώς και μύκητες του γένους Fusarium (Tsumuki, 1992) 

 Στην καταπολέμηση των εντόμων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο όσοι 

παγοπυρηνωτικοί οργανισμοί απομονώθηκαν από αυτά, αλλά και άλλοι που 

βρέθηκαν σε φυτά. Η πρόκληση παγώματος με την χρήση αυτών των 

μικροοργανισμών αποδείχθηκε αποτελεσματική σε πολλά έντομα (Fields, 1993; Lee, 

1993; Watanabe and Sato, 1999). Επειδή ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και 

ορισμένα ωφέλημα έντομα, η χρήση τους πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή, σε 

μέρη όπου βρίσκονται λίγα ωφέλημα  έντομα, όπως σε εντομοπαγίδες συγκεκριμένων 

εντόμων, ή σε αποθηκευτικούς χώρους (Fields, 1993).  Δεδομένης της ταχύτητας με 

την οποία προκαλείται η παγοπυρήνωση, είναι πολύ δύσκολο για τα έντομα να 

αναπτύξουν ανθεκτικότητα, σε αυτήν την εφαρμογή. Μπορεί όμως να αναπτύξουν 

συνήθειες τέτοιες, όπως το να χώνονται βαθιά στο έδαφος, που θα τους επιτρέπουν να 
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διατηρούνται πάνω από το σημείο υπέρψυξης (Lee et al., 1995). Αυτός ο τρόπος 

καταπολέμησης των εντόμων, δεν αφήνει κατάλοιπα, και είναι συμβατός με άλλους 

τρόπους καταπολέμησης (Milner, 1992). Αν συνδυαστεί και με την χρήση στελεχών 

που απαντώνται στην φύση ώστε να αποφευχθεί η χρήση μεταλλαγμένων στελεχών, 

τότε η διάδοση του αναμένεται να γίνει με μεγαλύτερη ευκολία (Lee et al., 1995). Οι 

αναφορές που υπάρχουν μέχρι σήμερα αναφέρονται κυρίως σε εργαστηριακά 

δεδομένα,  που μόνο ενδεικτικά μπορεί να είναι της κατάστασης που αναμένουμε να 

επικρατήσει στον αγρό μετά την χρήση αυτών των μικροοργανισμών. Πειράματα σε 

πραγματικές συνθήκες αγρού (η αποθήκης) θα βοηθήσουν να αξιολογήσουμε πιο 

σωστά αυτόν τον τρόπο καταπολέμησης των βλαβερών εντόμων.  

 Η παγοπρωτεΐνη InaK του P. syringae είναι  μία εξωμεμβρανική πρωτεΐνη, η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στην επιφανειακή έκθεση ενζύμων (surface display), 

αντιγωνικών και ιοϊκών πρωτεϊνών στην επιφάνεια των βακτηρίων Zymomonas 

mobilis και E.coli. Συγκεκριμένα ορισμένες ιδιότητες της παγοπρωτεΐνης, όπως η 

θέση της στην επιφάνεια του κυττάρου, το γεγονός ότι παραμένει σταθερή στο στάδιο 

σταθερής ανάπτυξης της καλλιέργειας (stationary phase), η ανθεκτικότητα των 

συμπλόκων γλυκοπρωτεΐνης που σχηματίζει σε πρωτεάσες, οδήγησαν στην επιλογή 

της γιά σύντηξη στην περίπτωση του Zymomonas mobilis με το γονίδιο levU (Jung et 

al., 1998). Η σύντηξη έγινε στο 3΄ άκρο του γονιδίου και η υβριδική πρωτεΐνη που 

παρήχθηκε είχε τόσο παγοπυρηνωτική όσο και ενζυμική δράση. Στην επιφάνεια του 

E.coli κατά τον ίδιο τρόπο έχουν εκφρασθεί καρβοξυμεθυλάσες (Jung et al., 1998; 

Kim et al., 2000), αντιγόνα του ιού της ηπατίτιδας Β (Kim and Yoo, 1999) και ιοϊκές 

πρωτεΐνες gp120 του ιού HIV (HIV-1) (Kwak et al., 1999). 

 

1.9.   Αντιπαγωτικές πρωτεΐνες 

 

Οι αντιπαγωτικές πρωτείνες (antifreeze proteins), ή αλλιώς πρωτείνες 

θερμικής υστέρησης (thermal hysteresis proteins) μαζί με τις παγοπυρηνωτικές 

πρωτείνες αποτελούν τις μόνες γνωστές περιπτώσεις στην φύση πρωτεϊνών που 

προσδένονται σε πάγο.  

Η βιολογική καταστολή παγώματος (biological antifreeze) είναι ένα 

φαινόμενο που ανακαλύφθηκε μερικά χρόνια μετά την ανακάλυψη του φαινομένου 

της βιολογικής παγοπυρήνωσης. Οι αντιπαγωτικές πρωτείνες προσδένονται στην 

επιφάνεια παγοκρυστάλλων εμποδίζοντας την πρόσδεση άλλων μορίων νερού σε 
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αυτές με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας της μακροσκοπικής διόγκωσης 

πάγου χαμηλότερα από το σημείο πήξης (colligative freezing point). Το φαινόμενο 

ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε ένα είδος ψαριού της Ανταρκτικής από τον 

DeVries (DeVries, 1971) και αποδόθηκε σε μία οικογένεια αντιπαγωτικών 

γλυκοπρωτεϊνών (antifreeze glycoproteins, AFGPs). Από τότε τεσσάρων τύπων 

αντιπαγωτικές πρωτείνες (antifreeze proteins, AFPs) έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα 

τάξα, εκ των οποίων το νεότερο μέλος προσδιορίσθηκε σχετικά πρόσφατα (Deng, 

1997).  

Αντιπαγωτικές και παγοπυρηνωτικές πρωτεΐνες φαίνεται να εξυπηρετούν τον  

ίδιο στόχο με διαφορετικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα και οι δύο ομάδες 

πρωτεϊνών προσδίδουν στους οργανισμούς που τις διαθέτουν ανθεκτικότητα σε 

χαμηλές θερμοκρασίες. Εκτός των ψαριών αντιπαγωτικές πρωτείνες έχουν βρεθεί 

τόσο σε φυτά όσο και σε έντομα. Στα ψάρια και στα έντομα οι αντιπαγωτικές 

πρωτεΐνες συμβάλουν στην διατήρηση των υγρών του σώματος σε ρευστή 

κατάσταση. Στα φυτά που υπόκεινται σε σκληραγώγηση (cold-hardy) οι 

αντιπαγωτικές πρωτεΐνες περιορίζουν την ανάπτυξη μικρών κρυστάλλων πάγου σε 

μεγαλύτερους, που θα ήταν περισσότερο επιβλαβείς. 

Οι αντιπαγωτικές πρωτείνες, σε αντίθεση με τις παγοπρωτεΐνες, διαφέρουν 

μεταξύ τους πολύ ως προς την δομή τους (Cheng, 1998). Υπάρχουν δύο 

υποκατηγορίες αντιπαγωτικών πρωτεϊνών ψαριού. Οι αντιπαγωτικές γλυκοπρωτείνες 

(AFGPs) και οι αντιπαγωτικές πρωτείνες (AFPs). Οι αντιπαγωτικές γλυκοπρωτείνες 

είναι μία οικογένεια ισομορφών (isoforms) που διαφέρουν ως προς το μέγεθος και 

συγκεκριμένα τον αριθμό των επαναλήψεων του τριπεπτιδίου Ala-Ala-Thr, όπου 

κάθε Thr είναι συνδεδεμένη με ένα δισακχαρίτη, την γαλακτόζη-N-

ακετυλγαλακτοζαμίνη. Οι AFPs των ψαριών κατατάσσονται σε τέσσερις τύπους I, II, 

III και IV, δηλώνοντας την σειρά με την οποία ανακαλύφθηκαν.  Οι τύπου Ι AFPs 

είναι μικρά μόρια α-ελικοειδούς δομής  αποτελούμενα από τρείς έως τέσερις 

επαναλήψεις 11 αμινοξέων και συγκεκριμένα των TxxD/Nxxxxxxx (όπου x είναι 

οποιαδήποτε αμινοξύ, αλλά κυρίως Ala) (Cheng, 1998).  Οι τύπου II AFPs  είναι 

πρωτείνες πλούσιες σε Cys, ομόλογες με την περιοχή αναγνώρισης υδρογονάνθρακα 

στις λεκτίνες τύπου C (λεκτίνες που εξαρτόνται απο την παρουσία ασβεστίου) 

(Ewart, 1993). Οι τύπου III AFPs είναι μικρές σφαιρικές πρωτεΐνες, που δεν έχουν 

χαρακτηριστική αμινοξική αλληλουχία (Cheng, 1998). Οι τελευταίες AFPs που 

ανακαλύφθηκαν (τύπου IV), έχουν κατά περίπου 20% την ίδια αλληλουχία (sequence 
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identity) με μέλη της υπεροικογένειας απολιποπρωτεϊνών apoA, apoC, apoE και τις 

ομολογές τους  (Deng, 1997).  

Οι αντιπαγωτικές πρωτείνες των εντόμων Tenebrio molitor και Dendroides 

canadensis έχουν κατά περίπου 70% την ίδια αλληλουχία αποτελούμενες από επτά ή 

περισσότερες επαναλήψεις 12 ή 13 αμινοξέων και συγκεκριμένα των 

CTxSxxCxxAxTx (όπου x οποιοδήποτε αμινοξύ) (Duman, 1998; Graham, 1997). Η 

δομή της αντιπαγωτικής πρωτεΐνης του Tenebrio molitor πρόσφατα αναλύθηκε, 

αποκαλύπτοντας μία εκπληκτικά κανονική δομή β-έλικας, που ίσως αποτελεί την 

πλέον κανονική πρωτεΐνη που αναλύθηκε ποτέ (Liou, 2000). Αντίθετα, στο έντομο 

Chroristoneura fumiferana έχει βρεθεί μία αντιπαγωτική πρωτεΐνη που δεν έχει 

επαναλήψεις (Tyshenko, 1997). Σημειώνεται ότι οι αντιπαγωτικές πρωτεΐνες των 

εντόμων είναι πολύ πιο δραστικές από τις αντίστοιχες των ψαριών.  

Η ανθεκτικότητα ορισμένων φυτών στο πάγωμα έχει συσχετισθεί με την 

παρουσία αντιπαγωτικών πρωτεϊνών σε αυτά. Συγκεκριμένα στο φυτό Solanum 

dulcamara βρέθηκε αντιπαγωτική πρωτεΐνη μεγέθους 67 kDa που είναι πλούσια σε 

Gly και της οποίας η αλληλουχία δεν έχει προσδιορισθεί (Duman, 1994). Στον 

αποπλάστη της χειμερινής σίκαλης κατά την διάρκεια εγκλιματισμού της σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (cold acclimation) συσσωρεύονται τριών τύπων αντιπαγωτικές 

πρωτεΐνες των οποίων οι αμινοτελικές αλληλουχίες είναι ίδιες κατά περίπου 90% με 

μέλη τριών τάξεων φυτικών πρωτεϊνών που συνδέονται με  προσβολή από παθογόνα 

(pathogenesis related proteins) και συγκεκριμένα με ενδογλουκανάσες, ενδοχιτηνάσες 

και θαυματίνη (Duman, 1994). Σε καθαρή μορφή αντιπαγωτικές πρωτεΐνες με 

ομολογία σε γλουκανάσες και χιτηνάσες είχαν ενζυμική δράση (γλουκανασών και 

χιτηνασών αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να επιτελούν διπλή λειτουργικότητα. Μία 

άλλη αντιπαγωτική πρωτείνη απομονώθηκε από αποπλάστη καρότου (Daucus 

carota)  εγκλιματισμένου σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

Η πρωτείνη αυτή βρέθηκε ότι υπόκεινται σε γλυκοζυλίωση, είναι πλούσια σε 

Leu και αποτελείται από επαναλαμβανόμενες περιοχές 24 αμινοξέων (Worrall, 1998).  

Αν αγνοηθούν οι λεπτομερείς δομικές διαφορές μεταξύ των αντιπαγωτικών 

πρωτεϊνών, τότε οι πρωτείνες αυτές μπορεί να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

Αυτές που έχουν επαναλήψεις στην αμινοξική αλληλουχίας τους και αυτές που δεν 

έχουν (Cheng, 1998). Οι αντιπαγωτικές πρωτεΐνες του ψαριού των τύπων ΙΙ και III, 

όπως και οι αντίστοιχες των φυτών και του εντόμου Choristoneura fumiferana δεν 

έχουν επαναλήψεις στην αλληλουχίας τους.  
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Το γεγονός ότι πρωτεΐνες που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την 

δομή τους έχουν όλες την ιδιότητα να συνδέονται με κρυστάλλους πάγου μας οδηγεί 

στην υπόθεση ότι μεταξύ τους υπάρχουν κάποια κοινά δομικά στοιχεία, ή ιδιότητες, 

που είναι υπεύθυνα για την παρατηρούμενη πρόσδεση στους κρυστάλλους (Cheng, 

1998; Graether, 2000). Αναφορικά με τον μηχανισμό δράσης αυτών των πρωτεϊνών 

ήδη από το 1977 έχει προταθεί το μοντέλο της «παρεμπόδισης μέσο προσρόφησης» 

(adsorption-inhibition) από τους Raymond και DeVries (Raymond, 1977) σύμφωνα 

με το οποίο οι αντιπαγωτικές πρωτείνες προσδένονται στον πάγο μέσο δεσμών 

υδρογόνου. Η πρόσδεση βασίζεται στο ταίριασμα μεταξύ κανονικά διατεταγμένων 

πλευρικών αλυσίδων της αντιπαγωτικής πρωτεΐνης, συνδεδεμένων μέσο δεσμών 

υδρογόνου, με τα περιοδικά διατεταγμένα μόρια νερού του πλέγματος πάγου (ice 

lattice).  

Στην περίπτωση των αντιπαγωτικών πρωτεϊνών τύπου II, βρέθηκε ότι το 

σημείο πρόσδεσής τους με πάγο αντιστοιχεί στο σημείο πρόσδεσης υδατανθράκων 

στην περιοχή αναγνώρισης υδατανθράκων, CRD (Carbohydrate Recognition Domain) 

των τύπου C λεκτινών (Vanda Ewart, 1998).  

Πρόσφατα βρέθηκε μία αντιπαγωτική πρωτεΐνη στο φυτό Lolium perenne για 

την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της θερμικής υστέρησης 

και της περαμπόδισης της ανάπτυξης του πάγου (Sidebottom, 2000). Το γεγονός αυτό 

οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση, ότι ίσως υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί 

με τους οποίους οι διάφορες αντιπαγωτικές πρωτεΐνες προσδένονται στο πάγο  

Κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν βρεθεί αναφορικά με την 

προέλευση των αντιπαγετικών πρωτεϊνών, αντίστοιχα των οποίων δεν έχουν βρεθεί, 

σε παγοπυρηνωτικές πρωτείνες, ή σε άλλες πρωτεΐνες. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίσθηκε ο πρόγονος μίας αντιπαγωτικής γλυκοπρωτεΐνης ψαριού που είναι 

μία πρωτεάση σερίνης όμοια με θρυψινογόνο (trypsinogen-like serine protease) 

(Chen, 1997; Cheng, 1999). Η κωδικοποιούσα περιοχή των επαναλαμβανόμενων 

τριπεπτιδίων (Thr-Ala-Ala) της αντιπαγωτικής γλυκοπρωτεΐνης προήρθε από de novo 

δημιουργία επαναλήψεων 9 νουκλεοτιδίων τα οποία βρίσκονταν εν μέρει σε ιντρόνια 

και δεν είχαν λειτουργικό ρόλο στο πρόγονο μόριο (πρωτεάση). Από το πρόγoνο 

μόριο της πρωτεάσης η αντιπαγωτική πρωτεΐνη «κληρονόμησε» μόνο το σήμα 

έκκρισης (secretory signal), αφού η δημιουργία του υπόλοιπου μορίου έγινε εξ΄αρχής 

(Σχήμα 1.10) .   
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Σχήμα 1.10. Σημεία κλειδιά στην εξέλιξη του AFGP γονιδίου από γονίδιο πρωτεάσης του 

ψαριού της Ανταρκτικής Dissostichus mawsoni. Α. Το AFGP γονίδιο. Με μπλέ σημειώνεται 

η κωδικοποιούσα περιοχή, με SP το πεπτιδικό σήμα και με ρόζ, οι ενδιάμεσες αλληλουχίες. 

Β. Το γονίδιο της πρωτεάσης με ομολογία με θρυψινογόνο. C. To χιμαιρικό γονίδιο AFGP-

πρωτεάσης.  D. Το χειμερικό cDNA AFGP-πρωτεάσης. Οι ομόλογες του γονιδίου 

αλληλουχίες έχουν ίδια χρώματα. Το AFGP γονίδιο δημιουργήθηκε από την αρχή (εξώνιο E1 

και ιντρόνιο I1) και το τέλος (εξώνιο Ε6) του γονιδίου της πρωτεάσης με de novo δημιουργία 

της κωδικοποιούσας περιοχής με επαναλαμβανόμενους διπλασιασμούς του τριπεπτιδίου Thr-

Ala-Ala και αφαίρεση της υπόλοιπης αλληλουχίας του γονιδίου της πρωτεάσης (Cheng and 

Chen 1999). 

 

Η περίπτωση της αντιπαγωτικής πρωτεΐνης τύπου IV του ψαριού 

Myoxocephalus actodecimspinosis αποτελεί το πρώτο παράδειγμα αντιπαγωτικής 

πρωτεΐνης με επαναλαμβανόμενες περιοχές, η οποία έχει προέλθει από ένα γνωστό 

και καλά χαρακτηρισμένο αρχέτυπο με επαναλαμβανόμενες περιοχές, αυτό των 

απολιποπρωτεϊνών των σπονδυλωτών (Deng, 1997). 

Η ποικιλομορφία που παρουσιάζεται στην δομή των αντιπαγετικών 

πρωτεϊνών ενδεχομένως οφείλεται σε διαφορετικές εξελικτικές αφετηρίες (Cheng, 

1998). Η δημιουργία τους αποδίδεται σε μία και μόνο πίεση επιλογής τις πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται και από  

υπολογισμούς μοριακής βιολογίας σύμφωνα με τους οποίους η μετατροπή της AFGP 
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πρωτεΐνης από την πρωτεάση  του Dissostichus mawsoni συνέβει πριν περίπου 5-14 

εκατομμύρια  χρόνια (Mya), χρονική περιόδο που με βάση υπολογισμόυς με 

παλεοωκεανογραφικές μεθόδους συμπίπτει με το πάγωμα του νότιου ωκεανού (10-14 

Mya) (Kennett, 1997).  

Η σχέση μεταξύ αντιπαγωτικών και παγοπυρηνωτικών πρωτεϊνών 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι AFGPs του ψαριού Dissostichus mawsoni 

παρεμπόδισαν την παγοπυρηνωτική δράση κλασμάτων μεμβρανών (membrane 

vesicles) του παγοπυρηνωτικού βακτηρίου Erwinia herbicola. Η παρεμπόδιση έγινε 

μέσο πρόσδεσης της AFGP στο «παγοπυρηνωτικό κέντρο» (Parody-Morreale et al., 

1988). Μία άλλη απόδειξη προήλθε από το έντομο Dendroides canadensis το οποίο 

παράγει τόσο αντιπαγωτικές όσο και παγοπυρηνωτικές πρωτεΐνες, ενώ συμβαίνει οι 

πρώτες να παρεμποδίζουν την δράση των τελευταίων (Olsen, 1997a). Επίσης έχει 

αναφερθεί και μία περίπτωση όπου αντιπαγωτική πρωτεΐνη από το ριζοβακτήριο 

Pseudomonas putida έχει και  παγοπυρηνωτική δράση (Xu, 1998) αν και η 

αντιπαγωτική δράση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης έχει αμφισβητηθεί από 

ορισμένους ερευνητές (Sidebottom, προσωπική επικοινωνία).  

Οι ομοιότητες μεταξύ παγοπυρηνωτικών και αντιπαγωτικών πρωτεϊνών δεν 

εξαντλούνται στις προαναφερθήσες ιδιότητες. Αντιπαγωτικά γονίδια εν πολλοίς 

έχουν χρησιμοποιηθεί όπου και τα παγοπυρηνωτικά, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων 

(βλέπε ανασκόπηση)  (Macouzet, 1999), την ιατρική (βλέπε ανασκόπηση) (Costanzo, 

1995b),  και την βελτίωση φυτών, άλλοτε επιτυχώς (Wallis, 1997) και άλλοτε 

ανεπιτυχώς  (Kenward, 1999). Σε αντίθεση με τα παγοπυρηνωτικά γονίδια, τα 

αντιπαγωτικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σαν γονιδία αναφοράς και σαν γονίδια 

έκθεσης ενζύμων στην επιφάνεια βακτηριακών μεμβρανών. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1. Φυτά και συνθήκες καλλιέργειάς τους  

 

 Φυτά καπνού, Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1 που είχαν 

μετασχηματισθεί με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ του βακτηρίου P. syringae 

χρησιμοποιώντας το Agrobacterium tumefaciens και εφαρμόζοντας την τεχνική των 

δισκίων φύλλου φυτεύθηκαν στο θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας 

Φυτών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Baertlein, 1992). Στο θερμοκήπιο τα φυτά 

λάμβαναν τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (αρδεύσεις, λιπάνσεις, 

ψεκασμούς).  

 

2.2. Τεχνητές επικονιάσεις 

 

 Οι τεχνητές επικονιάσεις, αυτεπικονιάσεις και σταυρεπικονιάσεις, έγιναν στο 

θερμοκήπιο. Αφού αφαιρέσαμε από τις ταξιανθίες όλα τα ανοικτά άνθη και  όσα άνθη 

δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένα, καλύψαμε τις ταξιανθίες με μία πλαστική σακούλα, 

ώστε τελικά σε κάθε ταξιανθία παρέμειναν 5-7 κλειστά άνθη. Οι σταυρεπικονιάσεις 

έγιναν με το χέρι, αφού αφαιρέσαμε από την ταξιανθία όσα άνθη δεν ήταν στο 

κατάλληλο στάδια ανάπτυξης (Wernsman, 1980). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

αποφυγή μολύνσεων, ιδιαιτέρως στις κάψες κάνοντας τους ενδεικνυόμενους για την 

εποχή ψεκασμούς και αφαιρώντας έγκαιρα την σακούλα στις αυτεπικονιάσεις. Οι 

σπόροι από κάθε κάψα συλλέγονταν ξεχωριστά.  

 

2.3. Δοκιμή ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη 

 

 Πενήντα σπόροι από κάθε φυτό τοποθετήθηκαν σε κάθε τριβλίο, που περιείχε 

θρεπτικό μέσο MS (Murashige and Skoog) (0,7 % άγαρ, pH: 5,7) (Πίνακας 3.4.) 

χωρίς ορμόνες, αλλά με 500 μg/mL καναμυκίνη (SIGMA-Plant Tissue Culture 

Tested). Άλλοι πενήντα σπόροι τοποθετήθηκαν σε τριβλίο με το ίδιο θρεπτικό αλλά 

χωρίς την καναμυκίνη προκειμένου να ελέγξουμε την βλαστικότητα των σπόρων. Τα 

τριβλία με τους σπόρους τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών με 

θερμοκρασία ημέρας  
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25 oC  και  νύκτας 20 oC, υγρασία 90% και φωτοπερίοδο 16 ώρες φως και 8 ώρες 

σκοτάδι. Μετά από 10-15 μέρες μετρήσαμε το ποσοστό των βλαστημένων σπόρων 

καθώς και την αναλογία ανθεκτικών και ευαίσθητων στην καναμυκίνη σποροφύτων. 

 

2.4. Παραγωγή διπλοειδών φυτών 

 

 Διπλοειδή φυτά παρήχθησαν με καλλιέργεια ανθήρων σε θρεπτικό μέσο MS ή 

B5 (Πίνακας 3.4), χωρίς ορμόνες. Όλοι οι ανθήρες απομακρύνθηκαν από κάθε 

κλειστό άνθος που βρίσκονταν στο κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο (Reinert, 1982). 

Τα άνθη χρησιμοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη απολύμανση. Η μεταφορά των 

ανθήρων στα τριβλία με το θρεπτικό υπόστρωμα έγινε υπό ασηπτικές συνθήκες. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποφυγή τραυματισμών κατά την μεταφορά στο 

θρεπτικό υπόστρωμα. Διπλοειδή φυτά αναπτύχθηκαν από γυρεοκόκους που 

απελευθερώθηκαν από τον ανθήρα περίπου μετά παρέλευση ενός μηνός από την 

τοποθέτησή του στο θρεπτικό υπόστρωμα.  

 

2.5. Δοκιμές παγωπυρήνωσης σποροφύτων σε γυάλινους σωλήνες.  

 

 Πριν την δοκιμή γυάλινοι σωλήνες καλλιέργειας των 25mL, που περιείχαν 

10mL απεσταγμένο νερό εμβαπτίστηκαν σε ψυχόμενο αλκοολόλουτρο (LAUDA 

RM20) που διατηρείτο σε θερμοκρασία –10 oC. Στην δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο όσοι σωλήνες παρέμειναν απάγωτοι για τουλάχιστον 2 ώρες μετά την 

εμβάπτισή τους στο αλκοολόλουτρο. Οι προπαγωμένοι σωλήνες αφέθηκαν σε 

θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 30΄ και κατόπιν σε καθέναν από αυτούς 

τοποθετήθηκε και από ένα σπορόφυτο. Τα σπορόφυτα είχαν βλαστήσει σε τριβλίο 

πετρί, που περιείχε το θρεπτικό μέσο MS. Κατόπιν το τριβλίο τοποθετήθηκε στο 

ψυγείο στους 4 oC για 72 ώρες, στο στάδιο που τα σπορόφυτα, είχαν 2-4 φύλλα. 

Είκοσι σπορόφυτα από κάθε δείγμα μοιράσθηκαν σε ισάριθμους σωλήνες.  Η 

θερμοκρασία της δοκιμής ήταν –10 oC, όπου τα δείγματα παρέμειναν για 2 ώρες, 

πριν καταγραφεί ο αριθμός των σποροφύτων που πάγωσε από κάθε δείγμα.  
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2.6. Μέτρηση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας σποροφύτων μετά τον 

εγκλιματισμό τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

 Η δοκιμή έγινε όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, με τις εξείς 

διαφορές. Χρησιμοποιήθηκαν δεκαέξι σπορόφυτα από κάθε δείγμα, η περίοδος 

εγκλιματισμού σε θερμοκρασία 4 oC ήταν δύο, τέσσερις και εννέα μέρες, ενώ ως 

αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν δείγματα που δεν είχαν εγκλιματισθεί, η 

θερμοκρασία της δοκιμής ήταν –10 oC και μετρήσεις πάρθηκαν κάθε μισή ώρα και 

μέχρι την συμπλήρωση δύο ωρών, από την έκθεσή τους σε αυτή τη θερμοκρασία. 

 

2.7. Ακτινοβόληση σπόρων με ακτίνες γ. 

 

 Οι σπόροι καπνού που χρησιμοποιήθηκαν στην ακτινοβόληση ήταν προϊόντα 

διασταύρωσης ομόζυγων για την T-DNA ένθεση φυτών (inaZ +/+) με μη 

μετασχηματισμένα (inaZ -/-) (βλέπε κεφάλαιο 3). Πριν την ακτινοβόλησή τους οι 

σπόροι ελέγχθηκαν για την βλαστικότητά τους, την παγοπυρηνωτική ικανότητά τους 

και την ανθεκτικότητά τους στην καναμυκίνη. Η ακτινοβόληση έγινε ένα μήνα μετά 

την συγκομιδή των σπόρων, σε θερμοκρασία δωματίου και πηγή 60Co (Gammacell-

1000 Elite, Nordion International Inc., Kanata, Ontario, Canada) που εξέπεμπε 

ακτίνες γ με απόδοση 5,66 krad/min και συνολική ισχύ 40 krad.     

 

2.8. Πειράματα παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία. 

 
Στην δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκαν μικροτριβλία των 96 θέσεων με επίπεδη 

επιφάνεια και καπάκι (FALCON 3075). Κάθε θέση του μικροτριβλίου γεμίστηκε με 

ποσότητα 150μL θρεπτικού διαλύματος MS (0,7 % άγαρ, pH:5,7) χωρίς ορμόνες. 

Μετά την πήξη του διαλύματος, τοποθετήθηκε από ένας ακτινοβολημένος σπόρος σε 

κάθε θέση, με το χέρι και υπό ασηπτικές συνθήκες. Ακολούθως, τα μικροτριβλία 

τυλίχθηκαν με ταινία parafilmTM και τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών με 

θερμοκρασία ημέρας 25 oC και νύκτας 20 oC, υγρασία 90% και φωτοπερίοδο 16 

ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι, όπου παρέμειναν για 5-7 μέρες. Κατόπιν τα 

μικροτριβλία μεταφέρθηκαν σε ψυγείο 4 oC, στο οποίο παρέμειναν για διάστημα 9 

ημερών (cold acclimation).  Μετά την περίοδο εγκλιματισμού σε χαμηλές 
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θερμοκρασίες τα μικροτριβλία με τα σπορόφυτα τοποθετήθηκαν σε ομάδες των οκτώ 

στην επιφάνεια ψυχόμενου αλκοολόλουτρου (LAUDA RM20) που διατηρείτο σε 

θερμοκρασία -14,5 oC. Τα μικροτριβλία παρέμειναν στο αλκοολόλουτρο για 

διάστημα 3 ωρών και κατόπιν ελέγχθηκαν τα σπορόφυτα που βρίσκονταν σε αυτά, 

για τον εντοπισμό όσων δεν είχαν παγώσει. Η διαπίστωση του παγώματος κάθε 

σποροφύτου έγινε μέσω της αλλαγής στην οπτική ικανότητα του θρεπτικού 

διαλύματος στο οποίο είχαν τοποθετηθεί. Σε κάθε μικροτριβλίο καταγράφηκαν τόσο 

τα σπορόφυτα που είχαν παγώσει όσο και αυτά που δεν είχαν παγώσει. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 100 μικροτριβλία. Τα περισσότερα από αυτά πλύθηκαν και  

ξαναχρησιμοποιήθηκαν. Το πλύσιμό τους έγινε με θέρμανση σε φούρνο 

μικροκυμάτων (Mulinex, Micro-chef FM 3945GSB, 800W) με τον διακόπτη στη 

θέση μέσης ισχύος και κατόπιν εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης 10% όπου παρέμεναν 

για μερικές ώρες, πρωτού πλυθούν τρεις φορές με αποστειρωμένο νερό (υπό 

ασηπτικές συνθήκες) και αφεθούν να στεγνώσουν σε θάλαμο νηματικής ροής.  

 

2.9. Πειράματα παγώματος δισκίων φύλλου σε μικροτριβλία. 

 

Στην δοκιμή παγώματος δισκίων φύλλου χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος 

μικροτριβλίου. Κάθε πηγαδάκι (well) στο μικροτριβλίο γέμισε με 150μL 

απεσταγμένο και αποστειρωμένο νερό. Κάθε φυτό μετείχε στην δοκιμή με 

εικοσιτέσσερα δισκία φύλλου, διαμέτρου 4mm, που είχαν αφαιρεθεί από το καλύτερα 

ανεπτυγμένο και υγιές κατώτερο φύλλο. Τα μικροτριβλία με τα δισκία φύλλου 

καλύφθηκαν με το καπάκι τους και τυλίχθηκαν με ταινία parafilmTM πρωτού 

τοποθετηθούν στην επιφάνεια λουτρού αιθανόλης. Η αρχική θερμοκρασία της 

δοκιμής κυμαινόταν μεταξύ  -9oC έως και -10,7oC, και έβαινε μειούμενη μέχρι -20 

oC έως και -23,5 oC. Σε κάθε θερμοκρασία καταγράφηκε ο αριθμός των παγωμένων 

δισκίων φύλλου, σε κάθε δείγμα. 

   

2.10. Καλλιέργεια σποροφύτων  και νεαρών φυτών. 

 

 Όσα σπορόφυτα δεν πάγωσαν κατά την δοκιμή αφέθηκαν στα 
μικροτριβλία για 2-5 μέρες, πρωτού μεταφυτευθούν υπό ασηπτικές συνθήκες σε 
τριβλία με θρεπτικό μέσο MS (0,7 % Agar, pH:5,7) χωρίς ορμόνες. Τα τριβλία 
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τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών με θερμοκρασία ημέρας 25 oC και 
νύκτας 20 oC, υγρασία 90% και φωτοπερίοδο 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι. 
Όσα φυτά έφθασαν το στάδιο των 6-8 φύλλων μεταφέρθηκαν σε μικρές 
γλάστρες, με μίγμα χώματος : περλίτη 1:1, προκειμένου να υποβληθούν σε 
σκληραγώγηση3 (hardening) στο θερμοκήπιο. 
 

2.11. Στελέxη μυκήτων και συνθήκες καλλιέργειας αυτών 
 
  Δύο στελέχη, τα F1 και F21, του μύκητα Fusarium acuminatum χρησιμοποι-
ήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Η ανάπτυξη τους έγινε σε άγαρ, ή σε υγρή 
καλλιέργεια. Για την ανάπτυξη σε άγαρ χρησιμοποιήθηκε σαν θρεπτικό μέσο 
εκχύλισμα πατάτας με γλυκόζη PDA (Potato Dextrose Agar) (30% εκχύλισμα 
πατάτας, 2% γλυκόζη και 0,12% γαλακτικό οξύ), ενώ για την υγρή καλλιέργεια 
χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό διάλυμα μαλτόζης, MEB (Malt Extract Broth) (1,5 % 
εκχυλίσματος μαλτόζης) (Difco, U.S.A), ή υγρό θρεπτικό διάλυμα πατάτας PDB 
(Potato Dextrose Broth). Η επώαση των στερεών καλλιεργειών έγινε στο σκοτάδι 
στους 25 oC, ενώ οι υγρές καλλιέργειες αναπτύχθηκαν, με ανάδευση στους 21 oC – 
22 oC.   
 
2.12. Δοκιμή παγώματος καλλιεργειών 
 
 Ο έλεγχος της παγοπυρηνωτικής ικανότητας των υγρών καλλιεργειών του 
μύκητα F. acuminatum των φυλών F1 και F21 έγινε μετά από ανάπτυξή τους για 
τουλάχιστον 10 μέρες (βλέπε προηγούμενη παράγραφο). Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή της δοκιμής παγώματος σταγόνων (Lindow, 1982)  
Συγκεκριμένα,  20 σταγόνες από κάθε καλλιέργεια, των 20μL η κάθε μία, 
τοποθετήθηκαν σε αλουμινένιο δίσκο με υδρόφοβη επιφάνεια. Ο δίσκος αφέθηκε να 
επιπλέει σε αλκοολόλουτρο, που διατηρόταν σε υπό το μηδέν θερμοκρασία. 
Καταγράφηκαν δύο μετρήσεις μετά από παραμονή των σταγόνων για 10΄ σε 
θερμοκρασία –10 oC και –13 oC.    
 
2.13. Απομόνωση RNA από τον μύκητα Fusarium acuminatum 
 
   Ολικό RNA απομονώθηκε από υγρή καλλιέργεια 15 ημερών στελέχους F21, 
εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο των Chomczynki και Sacchi. (Chomczynski and 

                                                 
3 Κατά την διαδικασία της σκληραγώγησης φυτά που έχουν προέλθει από in vitro καλλιέργεια 
σταδιακά εγκλιματίζονται στις συνθήκες του νέου τους περιβάλλοντος π.χ. στο θερμοκήπιο. Η 
προσαρμογή αυτή αφορά κυρίως συνθήκες μειωμένης σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας, σε σχέση 
με την in vitro καλλιέργεια.  
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Sacchi, 1987).  Ακολούθησε φασματοφωτομετρική μέτρηση της απορρόφησης των 
διαλυμάτων RNA σε δύο μήκη κύματος 260nm και 280nm. Η εξακρίβωση της 
ποιότητας του RNA που απομονώθηκε έγινε με ηλεκτροφόρηση δείγματος 10μL σε 
πήκτωμα αγαρόζης 2%. 
 Η απομόνωση mRNA έγινε από 460μg ολικού RNA διαλυμένα σε νερό 
καθαρισμένο με DEPC (DiEthylPyroCarbonate) χρησιμοποιώντας κιτ απομόνωσης 
mRNA της εταιρίας Stratagene. Κατά την απομόνωση ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του 
εγχειριδίου (Stratagene, 1994).  Μετά την απομόνωση έγινε φασματοσκοπική 
μέτρηση του διαλύματος mRNA χρησιμοποιώντας 10μL διαλυμένα σε 500μL νερού 
καθαρισμένου με DEPC και μετρώντας σε δύο μήκη κύματος στα 260 nm και 280nm.   
 
2.14. Κατασκευή cDNA βιβλιοθηκών 
 
  Αρχικό υλικό για την κατασκευή της λZAP cDNA βιβλιοθήκης ήταν 5,9μg 

mRNA διαλυμένα σε 39μL νερό καθαρισμένο με DEPC. Η κατασκευή έγινε 

χρησιμοποιώντας κιτ σύνθεσης cDNA της εταιρίας Stratagene, ακολουθώντας τις 

οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτού (Stratagene, 1999). Αντί του 32P (800 

Ci/mol) που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρησιμοποιήθηκε 32P (3000Ci/mol). 

Δείγματα σύνθεσης πρώτης και δεύτερης cDNA αλυσίδας, ηλεκτροφορήθηκαν, 

αποτυπώθηκαν σε μεμβράνη και αυτοραδιογραφήθηκαν.  

       Ο διαχωρισμός των μεγεθών των cDNA έγινε χρησιμοποιώντας κολώνα 

Sepharose CL-2B. Για το φόρτωμα της κολώνας και τη στάγδην συλλογή των 

δειγμάτων ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του εγχειριδίου (βλέπε προηγούμενη παρά-

γραφο), με μοναδική διαφορά, ότι το πλύσιμο της κολώνας έγινε με 3mL αντί 10mL 

1XSTE ρυθμιστικού διαλύματος. Δείγματα από τα κλάσματα (fractions) που 

συλλέχθηκαν, ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης και αυτοραδιογραφήθηκαν.  

 Εκτίμηση της συγκέντρωσης των cDNA που είχαμε συλλέξει έγινε αφ’ενός με 

ηλεκτροφόρηση δειγμάτων τους σε πήκτωμα αγαρόζης και αφ’ετέρου εφαρμόζοντας 

την βαφή σε τριβλίο με βρωμιούχο εθίδιο.  

Ακολούθησαν οι αντιδράσεις συγκόλλησης των cDNA που επιλέξαμε στο φορέα 

Uni-ZAP XR. Τόσο η εκτίμηση της συγκέντρωσης των  cDNA, όσο και οι 

αντίδράσεις συγκόλλησής τους έγιναν όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο (Stratagene 

1999). 
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Σχήμα 2.1. Σχεδιάγραμμα κατασκευής πρώτης και δεύτερης cDNA αλυσίδας, 
όπου αναφέρονται και οι μεταβολές στις οποίες υπόκεινται πριν 

κλωνοποιηθούν στο φορέα λZAP (Stratagene, 1999)  
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Το πακετάρισμα των cDNA βιβλιοθηκών έγινε χρησιμοποιώντας εκχύλισμα φάγων 

Gigapack III gold της εταιρίας Stratagene (Stratagene, 1998). Για τον 

πολλαπλασιασμό καθώς και τον προσδιορισμό του τίτλου, τόσο των αρχικών όσων 

και των πολλαπλασιασμένων βιβλιοθηκών ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του εγχειριδίου 

(Stratagene, 1998). 

Το ποσοστό των μη ανασυνδιασμένων κλώνων υπολογίστηκε με την βοήθεια 

επιλογής βασισμένης στην δοκιμή της β-γαλακτοζιδάσης (Sambrook, 1989). Η 

εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας κάθε βιβλιοθήκης επιχειρήθηκε με πέψεις 

πληθυσμού φάγων της   βιβλιοθήκης με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XhoI και 

ηλεκτροφόρηση των τμημάτων που προέκυψαν από τις πέψεις σε πήκτωμα αγαρόζης.   

 

2.15. Σάρωση με υβριδοποίηση  της cDNA βιβλιοθήκης. 
 
 Ένα εκατομμύριο πλάκες της cDNA βιβλιοθήκης του F. acuminatum με τα 
μεγάλου μεγέθους ενθέματα (βλέπε κεφάλαιο 5 Υλικά και Μέθοδοι) αποτυπώθηκαν 
σε μεμβράνες χρησιμοποιώντας καθιερωμένες μεθόδους (Sambrook, 1989). Οι 
μεμβράνες αυτές υβριδοποιήθηκαν με ραδιενεργά σημασμένο DNA του γονιδίου inaZ 
του βακτηρίου P. syringae pv. syringae σαν ετερόλογο ιχνηλάτη. 
 Η απομόνωση του ιχνηλάτη έγινε είτε μετά από πέψη του πλασμιδίου 
pT3T7/Zani (στον φορέα pT3T7 έχει κλωνοποιηθεί το γονίδιο inaZ κάτω από τους 
υποκινητές lac και Τ3) με το περιοριστικό ένζυμο EcoR1 και απομόνωση από 
πήκτωμα αγαρόζης (Sambrook, 1989), είτε από πολλαπλασιασμό του γονιδίου inaZ 
χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και το πλασμίδιο 
pT3T7/Zani σαν μήτρα. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης εκτός του πλασμιδίου 
pT3T7/Zani (200ng) περιελάμβανε 5μL 10XThermopol Buffer, 0,07μΜ από κάθε 
εκκινητή INAZCBS και ZFUS1, 0,25mM από κάθε dNTP και 10 μονάδες Deep Vent 
πολυμεράσης (New England Biolabs), ενώ οι συνθήκες τις αντίδρασης είχαν ως εξής 
94 oC για 5΄, 25 κύκλοι των 94 oC για 2΄, 55 oC για 2΄,  72 oC για 4΄ με τελευταίο 
βήμα της αντίδρασης τους 72 oC για 5΄. Η αλληλουχία των εκκινητών ήταν: 
 
INAZCBS 5΄-CGG GAT CCC GCT CTT CCG CAC TTT ACC TCT ATC CAG TCA 

TCG-3΄  
 
ZFUS1 5΄- GGG GGA TCC CAT GAA TCT CGA CAA GGC GTT GGT-3΄ 
 
Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε απομόνωση του γονιδίου από πήκτωμα 
αγαρόζης.  Μετά από μέτρηση της συγκέντρωσης του DNA σε φασματοφωτόμετρο, 
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100-200ng αυτού ραδιοσημάνθηκαν με 32P και τυχαία υποκίνηση (Sambrook, 1989). 
Η ειδική ενεργότητα του ραδιοσημασμένου ιχνηλάτη ήταν 105 cpm/mL. Οι 
μεμβράνες προϋβριδοποιήθηκαν στους 56 oC σε 15mL διαλύματος υβριδισμού 
(Church, 1984) για 1-2 ώρες. Οι υβριδοποιήσεις έγιναν σε 10mL του ιδίου 
διαλύματος προσθέτοντας 100ng/mL κατατεμαχισμένου διαλύματος DNA από 
σπέρμα ρέγκας και τον ραδιοσημασμένο ιχνηλάτη. Η διάρκεια των υβριδοποιήσεων 
ήταν 22-40 ώρες και η θερμοκρασία 56 oC . Μετά τις υβριδοποιήσεις οι μεμβράνες 
πλύθηκαν μία φορά με 2XSSC  και 0,5% SDS στους 56 oC  για 15΄ και κατόπιν με το 
ίδιο διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου. Στις περιπτώσεις που η ένταση του σήματος 
μετά το πέρας του δεύτερου πλυσίματος ήταν ισχυρή ακολούθησε και τρίτο πλύσιμο 
με 0,2XSSC  και 0,5% SDS σε θερμοκρασία δωματίου, έως ότου μειώθηκε η ένταση 
του σήματος σε εμπειρικά αποδεκτά επίπεδα. Μετά την έκθεση των μεμβρανών στους 
–80 oC  για 21-48 ώρες, έγινε η επιλογή των πληθυσμών  πλακών από τις περιοχές 
θετικού σήματος. 
 Ακολούθησαν δύο σαρώσεις των πληθυσμών που επιλέχθηκαν. Η απομόνωση 
από τα πιάτα των πλακών που αντιστοιχούσαν σε θετικούς πληθυσμούς κλώνων,  
καθώς και οι μολύνσεις των βακτηριακών κυττάρων από τους φάγους, έγιναν όπως 
περιγράφεται στις οδηγίες της εταιρίας Stratagene (Stratagene, 1999). Οι 
υβριδοποιήσεις των μεμβρανών έγιναν στους 56 oC για 19-39 ώρες, ενώ η έκθεση 
των μεμβρανών στους –80 oC διήρκησε 1-2 ώρες. Οι προϋβριδοποίησεις και τα 
πλυσίματα των μεμβρανών έγιναν όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
Η αξιολόγηση των σημάτων έγινε με μικροσκοπική εξέταση των πλακών, με βάση 
την οποία αποχαρακτηρίσθηκαν ως θετικά, όσα σήματα οφείλονταν σε ανωμαλία 
στην επιφάνεια του πιάτου στο συγκεκριμένο σημείο.   
 
2.16. Δοκιμές παγώματος επιλεγμένων πληθυσμών φάγων μετά από επαγωγή της 
έκφρασης, αποτύπωση και έκπλυση των πρωτεϊνών τους.  
 
 Όλες οι δοκιμές παγώματος σε τριβλία έγιναν μετά από επαγωγή έκφρασης 
των πρωτεϊνών των πληθυσμών φάγων και συλλογή των πρωτεϊνών σε μεμβράνη. Για 
την επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών, νάϋλον μεμβράνες (Scleicher Schuell, ή 
Millipore) των διαστάσεων των τριβλίων εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα 20mM IPTG 
(SIGMA) για 20-30΄. Κατόπιν οι μεμβράνες στεγνώθηκαν τυλίγοντάς τις σε χαρτί 
Whatman. Κάθε στεγνή μεμβράνη τοποθετήθηκε πάνω σε τριβλίο στο οποίο 
προηγουμένως είχαν αναπτυχθεί πλάκες από τον επιλεγμένο πληθυσμό. Η επώαση 
των τριβλίων με τις μεμβράνες έγινε στους 25 oC για διάστημα 24-48 ωρών. Κατόπιν 
οι μεμβράνες στεγνώθηκαν στον αέρα και τοποθετήθηκαν με την πλευρά στην οποία 
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είχαν συλλεγεί οι πρωτείνες να βρίσκεται σε επαφή με 17mL διαλύματος 0,1M 
NaPO4 pH 6,7.  
 Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οκτώ τριβλία με τις μεμβράνες να επιπλέουν στο 
διάλυμα του NaPO4. Τα τριβλία τοποθετήθηκαν σε αλκοολόλουτρο, ενώ κατα-
γράφηκε η χρονική στιγμή κατά την οποία πάγωσε κάθε τριβλίο σε θερμοκρασία  
-14,5 oC και –13,5 oC . Μεταξύ των δοκιμών στις διαφορετικές θερμοκρασίες 
μεσολάβησε ικανός χρόνος για το ξεπάγωμα όσων τριβλίων είχαν παγώσει στη 
δεδομένη θερμοκρασία. Σε κάθε τριβλίο υπήρχαν 250-300 πλάκες. Οι πληθυσμοί των 
φάγων μετείχαν στην δοκιμή σε διάφορες αραιώσεις.  
 Η ίδια δοκιμή επαναλήφθηκε μία φορά, για τρεις πληθυσμούς φάγων, καθένας 
των οποίων χρησιμοποιήθηκε σε δύο αραιώσεις. Στη δοκιμή αυτή συμπεριλήφθηκαν 
και δύο παγοπυρηνωτικά στελέχη E.coli, τα JM83 pT3T7/Zani και BL21 (DE3) 
pT3T7/Zani, ως θετικοί μάρτυρες. 
 Στην συνέχεια το έκπλυμα των πρωτεϊνών από τις ίδιες μεμβράνες χρησιμο-
ποιήθηκε σε δοκιμή παγώματος σταγόνων σε δίσκο αλουμινίου. Στη δοκιμή αυτή 
χρησιμοποιήθηκε ένας πληθυσμός φάγων λιγότερος και την θέση του πήραν ένα 
δείγμα νερού στο οποίο προηγουμένως είχε εμβαπτιστεί αχρησιμοποίητη μεμβράνη 
και ένα δείγμα 0,1M NaPO4 pH6,7 που δεν είχε χρησιμοποιηθεί για συλλογή 
πρωτεϊνών. Από κάθε πληθυσμό ελέχθηκαν 10 σταγόνες των 20μL η κάθε μία. Ο 
δίσκος τοποθετήθηκε σε αλκοόλουτρο και καταγράφηκε ο αριθμός των σταγόνων από 
κάθε πληθυσμό που πάγωσαν στις θερμοκρασίες –5,5 oC μετά από διάστημα 5΄, -6,5 
oC μετά από διάστημα 5΄ και –7,5 oC μετά από διάστημα 30΄΄, 5΄ και 10΄. 
 
2.17. In vivo εκτομή και αρχικός μοριακός χαρακτηρισμός των επιλεγμένων 
πληθυσμών.   
 
  Η μετατροπή των επιλεγμένων πληθυσμών φάγων έγινε με in vivo εκτομή σε 
κύτταρα E.coli SOLR σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας Stratagene (Stratagene, 
1999). Αποτέλεσμα της in vivo  εκτομής ήταν η δημιουργία φαγεμιδίων pBluescript 
SK(-) με ενθέματα τα επιλεγμένα cDNA. Ακολούθησε πέψη των επιλεγμένων 
πληθυσμών με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XhoI και ηλεκτροφόρηση των 
προϊόντων της πέψης σε πήκτωμα αγαρόζης χρησιμοποιώντας καθιερωμένες 
μεθόδους (Sambrook, 1989).   
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2.18. Δοκιμές παγώματος επιλεγμένων βακτηριακών πληθυσμών μετά από 
επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών τους.  
 
 Μία νέα δοκιμή παγώματος έγινε σε μικροτριβλία, με τις αποικίες που 
δημιουργήθηκαν μετά την in vivo εκτομή. Όλα τα κύτταρα  αναπτύχθηκαν στους 
25oC σε υγρή καλλιέργεια LB στην οποία είχαν προστεθεί  50μg/mL αμπικιλίνη και 
0,5mM IPTG. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν περίπου για 8-10 ώρες. Κατόπιν 1,2mL 
από κάθε καλλιέργεια μοιράσθηκαν ισόποσα σε οκτώ πηγαδάκια ενός μικροτριβλίου. 
Το μικροτριβλίο με τα δείγματα τοποθετήθηκε σε αλκοολόλουτρο και καταγράφηκε ο 
αριθμός των πηγαδιών που πάγωσαν από κάθε καλλιέργεια στις θερμοκρασίες  -14,5 
oC, -10 oC, -8 oC, και –6 oC. Από την δοκιμή αυτή ένας πληθυσμός αποδείχθηκε ότι 
παγώνει. 
 Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο παγοπυρηνωτικός φαινότυπος αυτού του 
πληθυσμού, απομονώθηκε DNA σε μικρή ποσότητα με το οποίο μετασχηματίσθηκαν 
τα στελέχη της E.coli DH5α, XL1 Blue MRF΄ και SOLR χρησιμοποιώντας 
καθιερωμένες μεθόδους (Sambrook, 1989). Από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν μετά 
από επώαση στους 37 oC για 8-10 ώρες ξεκίνησαν υγρές καλλιέργειες προκειμένου 
να εκτελέσουμε μία  ακόμα δοκιμή παγώματος σε μικροτριβλία, όπως περιγράφηκε 
προηγουμένως. 
 Από τις μετασχηματισμένες με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο καλλιέργειες του 
στελέχους XL1 Blue MRF΄ επιλέχθηκε μία που πάγωνε, για σύγκριση της 
παγοπυρηνωτικής ικανότητάς της με την αντίστοιχη καλλιεργειών του μύκητα F. acu-
minatum. Οι βακτηριακές καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν XL1 Blue 
MRF’(pBluescript SK(-)/inaF) αναπτύχθηκαν σε LB με 10μg/mL αμπικιλίνη και 
0,5mM IPTG, στους 25 oC, στο σκοτάδι, για 8-10 ώρες. Οι κλώνοι F1 και F21 του 
μύκητα F. acuminatum αναπτύχθηκαν σε υγρή καλλιέργεια θρεπτικού διαλύματος 
μαλτόζης στους 25 oC, στο σκοτάδι, για 17 μέρες με ανάδευση (Σχήμα 6.1). Είκοσι 
σταγόνες των 20μL από κάθε δείγμα τοποθετήθηκαν σε δίσκο αλουμινίου. Ο δίσκος 
τοποθετήθηκε σε αλκοολόλουτρο στους –19,3 oC. Kαταγράφηκε ο αριθμός των 
σταγόνων που πάγωσαν από κάθε δείγμα μετά από παραμονή των δειγμάτων για 5΄, 
10΄, 15΄ και 20΄ στην θερμοκρασία του αλκοολόλουτρου. 
 
2.19. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του παγοπυρηνωτικού 
γονιδίου. Σύγκριση  αυτής με αντίστοιχες παγοπυρηνωτικών και μη γονιδίων.  
 
 Η αλληλούχιση του παγοπυρηνωτικού γονιδίου, ξεκίνησε στο εργαστήριο 
μικροχημείας του ΙΜΒΒ και ολοκληρώθηκε στα εργαστήρια της εταιρίας GATC στην 
Κονστάνδη της Γερμανίας. Ο προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας έγινε 
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και από τα δύο άκρα του ενθέματος, χρησιμοποιώντας την τεχνική του «βαδίσματος 
εκινητή» (primer walking). Για τις δύο πρώτες αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκαν οι 
εκκινητές T3 και T7 του πλασμιδίου pBluescript SK(-), φορέα του παγοπυρηνωτικού 
κλώνου. Για τις επόμενες έξι αντιδράσεις σχεδιάσθηκαν εσωτερικοί εκκινητές. Από 
το 3’ άκρο του γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά οι εκκινητές: 
 
5’-TTCTTTGTCGTGAAGTCGC-3’, 
5’-CTCAGTCTTGGATTCCTTG-3’, 
5’-TGTGAGTAGTTGAAAGAGG-3’,  
 
ενώ από το 5’ άκρο του γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν  οι εκκινητές:  
  
5’-TTGTCCTTCAGTCCGATG –3’,  
5’-TCCAAGACTACTAAGACTG-3’,  
5’-GACTTCACGACAAAGAAAG-3’ 
 
Για την σύγκριση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του παγοπυρηνωτικού γονιδίου με 
αυτήν του inaZ χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα DNAMAN (version 2.6 Lynnon 
BioSoft, 1994-1996). Η εύρεση του πλέον πιθανού ανοικτού πλαισίου διαβάσματος 
έγινε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εύρεσης ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης (ORF 
finder) του NCBI (National Centre for Biotechnological Information).  
 
2.20. Ανάλυση της αλληλουχίας του παγοπυρηνωτικού γονιδίου και της 
προβλεπόμενης δομής της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί. Αναζήτηση  ομόλογων 
αλληλουχιών.  
 
 Η νουκλεοτιδική και αμινοξική αλληλουχία του παγοπυρηνωτικού γονιδίου 
αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τα προγράμματα SMART, InterProScan, ScanProsite, 
ProfileScan, ProtScale, PATTINPROT, SMART, ProParam, DGPI, που αναφέρονται 
στον διαδικτιακό κόμβο www.expasy.ch. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει την 
αμινοξική σύσταση του γονιδίου, τον υπολογισμό της μοριακής μάζας και του 
ισοηλεκτρικού σημείου του, καθώς και τον προσδιορισμό διαφόρων μοτίβων στην 
δευτεροταγή δομή του. Η αναζήτηση ομόλογων αλληλουχιών έγινε χρησιμοποιώντας 
τα προγράμματα BLAST, BLASTP, BLASTX, TBLASTN, TBLASTX, του NCBI 
και τις βάσεις δεδομένων που υποστηρίζει αυτό το κέντρο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε 
το πρόγραμμα InfoProScan του EBI (European Bioinformatics Institute) και οι βάσεις 
δεδομένων που υποστηρίζονται από αυτό. 
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ΜΕΡΟΣ I. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΠΑΓΕΤΟ. 

 
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΟΠΥΡΗΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΟΝΙ-
ΔΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ (Nicoatiana tabacum L.), 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ 
inaZ, ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Pseudomonas syringae. 
 
 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

3.1.1. Βελτίωση φυτών για ανθεκτικότητα στο πάγωμα. 

 

Η έρευνα για ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μέτρια ψύξη1 και παγετό για 

ορισμένα φυτά, όπως για παράδειγμα τα αγρωστώδη, διεξάγεται εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, ενώ σε  άλλα, όπως για π.χ. το Arabidopsis, η έρευνα ξεκίνησε μόλις τα 

τελευταία δέκα χρόνια, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα (Jaglo-Ottosen KR, 1988; 

Murata, 1992; Wolter, 1992; Xin, 1998; Yamaguchi-Shinozaki, 1994). Μεταξύ των 

διαφόρων καλλιεργειών ιδιαίτερα έχουν μελετηθεί τα λαχανικά  (Caslavsky, 1971; 

Lardon, 1994; Sasaki, 1996; Wolter, 1992; Xin, 1998; Yamaguchi-Shinozaki, 1994) 

και κυρίως το σπανάκι (Guy, 1985; Hincha, 1988; Hincha, 1993), τα σιτηρά 

(Anderberg, 1992; Danyluk, 1998; Hayes, 1993; Kandall, 1990) και ιδιαίτερα η 

σίκαλη  (Guy, 1985; Singh, 1981; Uemura, 1989; Webb, 1994) και τα σολανώδη 

(Martinez, 1996; Stone, 1993; Wallis, 1997). Πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες έχουν 

επίσης μελετηθεί, κυρίως κωνοφόρα (Repo, 1996; Savolainen, 1996) και 

εσπεριδοειδή (Yelenosky, 1989; Yelenosky, 1993).  

 Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο πρόβλημα της βελτίωσης των φυτών για 

ανθεκτικότητα σε μέτρια ψύξη και παγετό. Η πρώτη στοχεύει στην δημιουργία 

ανθεκτικών φυτών χωρίς να είναι γνωστοί οι μηχανισμοί που διέπουν αυτήν την 

ανθεκτικότητα, ενώ η δεύτερη έχει σαν αφετηρία, την διαλεύκανση των μηχανισμών 

που αναπτύσσουν τα φυτά κατά την διάρκεια της εξέλιξης, αλλά και κατά την 

διάρκεια της ζωής τους, προκειμένου να αντέξουν αυτές τις καταπονήσεις.   

 Οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης για ανθεκτικότητα σε μέτρια ψύξη και παγετό 

έγιναν με διασταυρώσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν φυτά που είχαν 

χαρακτηρισθεί ως ανθεκτικά κατόπιν παρατηρήσεων στον αγρό (Dillman, 1941). 

                                                 
1 Μέτρια ψύξη συμβαίνει σε φυτά που εκτίθενται σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 15 °C.   
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Τέτοιες βελτιωτικές προσπάθειες εξακολουθούν να γίνονται και στις μέρες μας 

(Eujal, 1999; Philley, 1998). Η ανθεκτικότητα σε μέτρια ψύξη και παγετό, 

τουλάχιστον αυτή που αναπτύσσεται μετά από εγκλιματισμό σε ψύχος, είναι ένα 

ποσοτικό χαρακτηριστικό (Thomashow, 1990). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

η πρόοδος της βελτίωσης για ανθεκτικότητα σε μέτρια ψύξη και παγετό, είναι πιο 

αργή και έχει επιδείξει, μέχρι στιγμής, λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα από ότι 

άλλες μορφές βελτίωσης, όπως π.χ. η ανθεκτικότητα σε ιώσεις.  

 Συχνά χρησιμοποιούνται διασταυρώσεις σε συνδυασμό με in vitro καλλιέργεια 

προκειμένου μέσο της τελευταίας να επαχθούν μεταλλαγμένα φυτά που θα 

χρησιμοποιηθούν ως γονείς σε προγράμματα βελτίωσης για ανθεκτικότητα στο 

παγετό (Bertin, 1997b; Chen, 1999). Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την 

δημιουργία φυτών ανθεκτικών σε μέτρια ψύξη και παγετό καλλιεργώντας φυτά in 

vitro προκειμένου να αξιοποιηθεί το φαινόμενο της σωμακλωνικής 

παραλλακτικότητας. Τέτοιου είδους ανθεκτικά φυτά έχουν αναφερθεί  στα σιτηρά 

(Doerffling, 1997; Lazar, 1988) κυρίως το ρύζι (Bertin, 1996; Bertin, 1997a; Bertin, 

1997b) αλλά και σε λαχανικά (Calleberg, 1996; Lyack, 1998) και ανθοκομικά φυτά 

(Grunewaldt, 1988; Preil, 1991). Διασταυρώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και στην 

χαρτογράφηση γονιδίων ανθεκτικότητας σε μέτρια ψύξη και παγετό (Storlie, 1998), 

όπου επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και ανάλυση QTL (Quantitative Trait Loci) (Hayes, 

1993; Pan, 1994; Van Zee, 1995). Σε είδη του γένους Brassica έχει χρησιμοποιηθεί 

και η σύντηξη πρωτοπλαστών για την μεταφορά ανθεκτικότητας από ανθεκτικά σε 

ευαίσθητα φυτά (Sigavera, 1997).  

 Εκτός από την in vitro καλλιέργεια, πρόκληση μεταλλάξεων για δημιουργία 

ανθεκτικών φυτών σε μέτρια ψύξη και παγετό έχει επιχειρηθεί και με φυσική 

(ακτινοβόληση) (Broewrtjies, 1985) ή χημική μεταλλαξιγένεση, κυρίως με EMS 

(Ethyl Methane Sulfonate) (Knight, 1999; McKown, 1996; Warren, 1996), ακόμα και  

T-DNA ενθετική (insertional) μεταλλαξιγένεση (Tokuhisa, 1997; Xin, 1998). Ο 

Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO, Food and Agriculture 

Organisation) σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Ατομικής Ενέργειας 

(International Atomic Energy Agency) έχει εκπονήσει διάφορα προγράμματα  με 

στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χαμηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε 

καλλιέργειες όπως το σακχαροκάλαμο, η γλυκοπατάτα και η μπανάνα 

χρησιμοποιώντας μεταλλάξεις που προκαλούνται με ακτινοβόληση. Στην 

Arabidopsis έχουν επαχθεί διάφορες μεταλλάξεις με διαφορετικό βαθμό 
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ανθεκτικότητας σε μέτρια ψύξη και παγετό οι οποίες χρησιμεύουν στην αποκάλυψη 

των μηχανισμών που σχετίζονται με αυτού του είδους την ανθεκτικότητα (McKown, 

1996; Tokuhisa, 1997; Warren, 1996).  

  Το 1970 ο Weiser υπέθεσε ότι ο εγκλιματισμός των φυτών σε ψύχος  (cold 

acclimation) ίσως οφείλεται σε αλλαγές της έκφρασης ορισμένων γονιδίων, υπόθεση 

που επιβεβαιώθηκε το 1985 από τον Guy και τους συνεργάτες του (Guy, 1985). Από 

τότε ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια καταγραφής των αλλαγών που συμβαίνουν 

στα φυτά μετά, ή κατά την διάρκεια έκθέσης τους σε μέτρια ψύξη και παγετό, με 

απώτερο στόχο την αποκάλυψη των μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται αλλαγές στις σύσταση των 

λιπιδίων των μεμβρανών (Uemura, 1995), στην συγκέντρωση διαφόρων ενώσεων 

όπως το ABA (Absisc Acid) (Ishitani, 1997; Johnson-Flanagan, 1992; Lee, 1993), 

φωσφατιδυλοινοσιτόλη (phosphatidylinositol) (Smolenska-Sym G., 1994), βεταϊνη 

γλυκίνης (glycine betaine) (Rajashekar, 1999), στη συγκέντρωση οσμολυτών, όπως 

προλίνης (Martinez, 1996) και σακχάρων (Leborgne, 1995; Sasaki, 1996), στην 

υπερδομή (ultrastructure) μεμβρανών (Webb et. al. 1996), στον κυτταροσκελετό, 

όπως π.χ. στους μικροσωληνίσκους (Bartolo, 1991), αλλά και σε διάφορα ένζυμα 

όπως S-τρανσφεράση γλουτάθειου (glutathione S-transferase) (Seppanen, 2000).  

Ιδιαίτερα μελετήθηκαν πρωτεΐνες και γονίδια των οποίων η έκφραση αλλάζει 

εξαιτίας εγκλιματισμού των φυτών σε ψύχος (Danyluk, 1994; NDong, 1997; Nordin, 

1991). Στις πρωτεΐνες αυτές περιλαμβάνονται μία προστατευτική στο ψύχος 

πρωτεΐνη (cryοprotectin) στο σπανάκι (Sieg, 1996), η WSC120 οικογένεια 

πρωτεϊνών στο σιτάρι (Sarhan, 1997), και οι αντιπαγωτικές πρωτεΐνες που έχουν 

αναφερθεί στα σιτηρά (Griffith, 1997) και το καρότο (Worrall, 1998 ).  

 Σε πολλές περιπτώσεις απομονώθηκαν γονίδια αλλά και πρωτεΐνες που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μέτρια ψύξη και παγετό 

(Thomashow, 1999) (Πίνακας 3.1, 3.2 και 3.3). Πολλά από τα γονίδια που 

απομονώθηκαν κωδικοποιούν πρωτεΐνες με γνωστό ενζυματικό ρόλο. Τέτοια γονίδια 

είναι, το γονίδιο FAD8 της Arabidopsis που κωδικοποιεί μία δεσατουράση λιπαρού 

οξέως (fatty acid desaturase) η οποία ίσως συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

αλλάζοντας την σύσταση των λιπιδίων (Gibson, 1994). Ορισμένα γονίδια που 

επάγονται από ψύχος, όπως το γονίδιο hsp70 στο σπανάκι (Anderson, 1994) και το 

hsp90 στο Brassica napus (Krishna, 1995) κωδικοποιούν μοριακές συνοδές 

πρωτεΐνες (molecular chaperones) οι οποίες ίσως συμβάλουν στην σταθεροποίηση 
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των πρωτεϊνών ενάντια στην αποδιάταξη που τους προκαλεί το ψύχος. Άλλα γονίδια 

επαγόμενα από το ψύχος κωδικοποιούν πρωτεΐνες μεταγωγής σήματος (signal 

transduction proteins) και ρυθμιστικές πρωτεΐνες, όπως κινάσες που ενεργοποιούνται 

από μιτογόνο (Mitogen Activated Protein - MAP - kinase) (Mizoguchi, 1993) και 

πρωτεΐνες που σχετίζονται με καλμοδουλίνη (calmodulin) (Polisensky, 1996). Αυτές 

οι πρωτεΐνες ίσως συμβάλουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε ψύχος είτε 

ελέγχοντας την έκφραση γονιδίων ανθεκτικότητας, είτε ρυθμίζοντας την δράση 

πρωτεϊνών οι οποίες μετέχουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας (Thomashow, 1999). 

Πολλά από τα γονίδια που επάγονται κατά την διάρκεια του εγκλιματισμού σε ψύχος 

(cold acclimation) κωδικοποιούν πρωτεΐνες των οποίων η δράση δεν είναι γνωστή 

(Πίνακας 3.2). Τα περισσότερα από αυτά είτε έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα, είτε 

είναι ομόλογα πρωτεϊνών, που συντίθενται αργά κατά το στάδιο της εμβρυογένεσης 

LEA (Late Embryogenesis Abundant), μόλις πριν από την ξήρανση του σπόρου (seed 

desiccation) και σε σπορόφυτα2 σαν απόκριση σε αφυδάτωση (Thomashow, 1999). 

Υπάρχουν κάποιες κοινές ιδιότητες μεταξύ των περισσοτέρων από αυτά τα γονίδια 

όπως, είναι ασυνήθιστα υδροφοβικά, παραμένουν διαλυτά μετά από θέρμανση σε 

αραιωμένo υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα, έχουν σχετικά απλή αμινοξική σύσταση, 

αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από μερικά μόνο αμινοξέα, σε πολλά υπάρχουν 

επαναλαμβανόμενα αμινοξικά μοτίβα, και με βάση τη δομή τους σε πολλά από αυτά 

προβλέπονται περιοχές που σχηματίζουν αμφιπαθείς (amphipathic) α-έλικες 

(Thomashow, 1999). Παρόλο που δεν έχει διαπιστωθεί αν πραγματικά σχηματίζονται 

αμφιπαθείς α-έλικες στις συγκεκριμένες πρωτεΐνες όπως προβλέπεται από την δομή 

τους (Lisse, 1996), η ύπαρξη τέτοιων δομών θα μπορούσε να συμβάλει στην 

σταθεροποίηση των μεμβρανών ενάντια σε ζημίες εξαιτίας παγώματος (Thomashow, 

1999). Το πρότυπο (προφίλ) έκφρασης πολλών επαγόμενων από το ψύχος γονιδίων, 

και συγκεκριμένα η επαγωγή τους σε συνθήκες έλλειψης νερού, όπως ξηρασία, 

εφαρμογή ABA, υψηλή αλατότητα, οσμωτική καταπόνηση  και ξήρανση σπόρου 

καθώς και η σχέση που υπάρχει μεταξύ των ζημιών από πάγωμα και από ξηρασία, 

οδηγούν στην υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα γονίδια συμβάλουν άμεσα στην 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας προστατεύοντας τα κύτταρα από αφυδάτωση 

(Thomashow, 1999). 

                                                 
2 Ο όρος «σπορόφυτα» στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνο ορισμένο 
αναπτυξιακό στάδιο των τριών τεσσάρων φύλλων και δεν είναι δηλωτικός της γενετικής σύστασης του 
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Φυτό Γονίδιο Ομόλογο Γονίδιο Προϊόν Γονιδίου 

Arabidopsis thaliana ERD6  Sugar transporter 

 FAD8  ω 3 Desaturase 

 ADH  Alcohol dehydrogenase 

 TCH4  Xyloglucan endotransglucosylase 

 CBF1 (DREB 1B) CBF2 (DREB I C) 

CBF3 (DREB 1 A) 
Transcription factor 

 MEKK1  Mitogen-activated protein kinase 

 MPK3  Mitogen-activated protein kinase 

 PK19  Ribosomal S6 kinase 

 CCR1 CCR2 RNA binding protein 

 RC11A RC11B 14-3-3 Protein 

 PLC1  Phosphatidylinositol specific 

phospholipase 

 TCH2  Calmodulin related protein  

 TCH3  Calmodulin related protein 

Brassica napus Hsp90  Heat shock protein  

 Bn59  ATPase(70-kDa subunit) 

 BnPEPCK  Phosphoenol-pyruvate 

carboxykinase 

 btg-26  Aldehyde dehydrogenase 

 BnC24A BnC24B 60S ribosomal protein L13 

Hordeum vulgare blt801  RNA binding protein 

 blt4.1 blt4.2, blt4.6, blt4.9 Lipid transfer protein 

 blt63A  Translation elongation factor-1a 

Medicago sativa CIC PRP2 Proline-rich cell wall protein 

Spinacia oleracea Hsc70-12  Heat shock protein 

Triticum aestivum wcor518  Proline-rich protein 

 

                                                                                                                                            
φυτού. Καταχρηστικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει και διπλοειδή φυτά που βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο. 

 72



Πίνακας 3.1. Παραδείγματα γονιδίων που επάγονται κατά την διάρκεια εγκλιματισμού σε 

ψύχος (cold acclimation) και των οποίων η δράση είναι γνωστή (Thomashow, 1999) 

 

 

 

 

Φυτό Γονίδιο Ομόλογο Γονίδιο Προϊόν Γονιδίου 

 

Arabidopsis 

thaliana 

COR6.6 (KIN2) KIN1                Υδρόφιλο 

 COR1α COR15b Υδρόφιλο 

 COR78 (RD29A, 

LT178) 

RD29B (LT165) Υδρόφιλο 

 RC12A RC12B Υδρόφιλο 

 

Brasssica napus BN115 BN19, BN26 Υδρόφιλο 

 BN28  Υδρόφιλο 

 

Hordeum vulgare blt14  Υδρόφιλο 

 COR14  Υδρόφιλο 

 CR1 BLYCLDAA Υδρόφιλο 

 blt101  Υδρόφιλο 

 

Medicago sativa CORα GRPα Υδρόφιλο 

 ESIPα  Υδρόφιλο 

 CAS15α CAS15b, CAR1 Υδρόφιλο 

 

Spinach oleracea CAP160  Υδρόφιλο 

 

Triticum aestivum wcs19  Υδρόφιλο 

 tacr7  Υδρόφιλο 

 

Πίνακας 3.2. Παραδείγματα γονιδίων που επάγονται κατά την διάρκεια εγκλιματισμού σε 

ψύχος και τα οποία κωδικοποιούν υδρόφοβα πολυπεπτίδια. (Thomashow, 1999).
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Φυτό Γονίδιο Ομόλογο Γονίδιο Προϊόν 

Γονίδιου 
Arabidopsis thaliana COR47 (RD17) LT129 (ERD10) LEA II 

 RAB18  LEA II 

 LT130 (XERO2)  LEA II 

 ERD14  LEA II 

 

Hordeum vulgare Dhn5  LEA II 

 HVA1  LEA II 

 

Medicago sativa cac18 cac17 LEA II 

 

Spinachea oleracea CAP85  LEA II 

 

Poncirus trifoliata COR19 COR11 LEA II 

 

Prunus persica PSA60  LEA II 

 

Solanum tuberosum C17  LEA II 

 

Triticum aestivum wcs120 COR39 (wcs66) LEA II 

 wcor726 wcor80 LEA II 

 cor410 cor410b, cor410c LEA II 

 wcor615  LEA II 

 

Vaccinum corymbosum bbdhn1  LEA II 

 

Πίνακας 3.3. Παραδείγματα γονιδίων  που επάγονται κατά την διάρκεια εγκλιματισμού σε 

ψύχος και που κωδικοποιούν πρωτείνες ομόλογες των  πρωτεϊνών, που συντίθενται αργά 

κατά το στάδιο της εμβρυογένεσης, LEA (Late Embryogenesis Abundant) πρωτεϊνών 

(Thomashow, 1999). 
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  Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση αφορούν 

τα COR (Cold-Regulated) γονίδια του Arabidopsis (Thomashow, 1999). Τα γονίδια 

αυτά, που αλλιώς αναφέρονται σαν LTI (Low Temperature-Induced), KIN (cold-

inducible), RD (Responsive to Desication), και ERD (Early Dehydration-Inducible), 

αποτελούν τέσσερις γονιδιακές οικογένειες, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από 

δύο γονίδια που απαντώνται μαζί (physically linked) στο γονιδίωμα σε τυχαία 

επαναλαμβανόμενη σειρά (tandem array). Τουλάχιστον ένα γονίδιο από κάθε ζευγάρι 

επάγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ή σε συνθήκες που σχετίζονται με την έλλειψη 

νερού, όπως ξηρασία, υψηλή αλατότητα, και ABA (Thomashow, 1999). Τα COR78 

(Nordin, 1993; Yamaguchi-Shinozaki K, 1993), COR15 (Lin, 1992; Wilhelm, 1993) 

και COR6.6 (Kurkela S, 1990; Kurkela S., 1992; Wang, 1994) ζεύγη γονιδίων 

κωδικοποιούν «διαλυτά με βρασμό» (¨boiling soluble) υδρόφιλα πολυπεπτίδια. Το 

ζευγάρι COR47 έχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες και ανήκει στην οικογένεια των 

LEA II πρωτεϊνών, που είναι επίσης γνωστές σαν αφυδρίνες (dehydrins) και LEA 

D11 πρωτεΐνες (Thomashow, 1999).  

 Η σπουδαιότητα του ρόλου των COR γονιδίων του Arabidopsis στην ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας στο πάγωμα έχει καταδειχθεί με πειράματα επαγωγής της έκφρασης 

αυτών των γονιδίων (Jaglo-Ottosen KR, 1988). Η επαγωγή αυτής της ομάδας 

γονιδίων έγινε υπερεκφράζοντας στο Arabidopsis τον μεταγραφικό επαγωγέα 

(transcriptional activator) CBF1 (CRT/DRE Binding Factor 1). Ο μεταγραφικός 

παράγοντας CBF1 συνδέεται στο CRT/DRE (C-RepeaT/Drought Responsive 

Element) ρυθμιστικό στοιχείο που βρίσκεται στον υποκινητή των COR γονιδίων 

ενεργοποιώντας την έκφρασή τους απουσία χαμηλών θερμοκρασιών (Jaglo-Ottosen 

KR, 1988; Stockinger, 1997). Ο ρόλος των COR γονιδίων, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δοκιμής διαρροής ηλεκτρολυτών σε φυτά που υπερέκφραζαν τον 

CBF1 παράγοντα, είναι να προστατεύουν τις μεμβράνες από βλάβη εξαιτίας 

παγώματος  (Jaglo-Ottosen KR, 1988; Thomashow, 1999).  

 Τα πειράματα αυτά δεν αποτελούν την μοναδική περίπτωση όπου 

διαγονιδιακά φυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αποκάλυψη των μηχανισμών που 

εμπλέκονται στην ανθεκτικότητα των φυτών σε μέτρια ψύξη και παγετό  (Artus, 

1994; Murata, 1992; Wolter, 1992). Αποτελούν όμως την πρώτη επιτυχημένη 

προσπάθεια υπερέκφρασης γονιδίων που επάγονται σε ψύχος με σκοπό την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας στο πάγωμα. Στο Arabidopsis  υπερεκφράστηκε και ο μεταγραφικός 

παράγοντας DREB1A, ομόλογος του CBF1, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
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ανθεκτικότητας του φυτού όχι μόνο στο πάγωμα αλλά και στην  ξηρασία (Liu, 1998), 

υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι τα γονίδια που επάγονται από ψύχος προστατεύουν 

το φυτικό κύτταρο από αφυδάτωση (Thomashow, 1999).  

Οι αντιδράσεις διαφορετικών φυτικών ειδών σε χαμηλές και πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες μπορεί να ποικίλουν πολύ (Σχήμα 3.1.). Υπάρχουν είδη που πρέπει να  

υποβληθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες προκειμένου να ρυθμίσουν κάποιες 

λειτουργίες τους όπως το σπάσιμο του ληθάργου και η έναρξη της άνθησής τους, ενώ 

άλλα αναπτύσσονται σε περιοχές όπου δεν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί 

σε αντίθετη περίπτωση θα κινδύνευε άμεσα η επιβίωσή τους.      

 

 

 
 

Σχήμα 3.1. Ανθεκτικότητα στον παγετό διαφόρων φυτών ψυχρών περιοχών που 

επιβιώνουν κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ο βαθμός ανθεκτικότητας προσδιορίζεται από 

θερμοκρασίες κάτω από τις οποίες τα φυτά νεκρώνονται. Ανάλογα με την φυσιολογική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε φυτό, οι τιμές αυτές μπορεί να αλλάξουν σημαντικά. 

Η ορολογία των διαφόρων ομάδων, αντιστοιχεί στο σύστημα των «μορφών ζωής» του 

(Raunkiaer, 1910). Τα μέρη των φυτών που διαχειμάζουν (overwintering) φαίνονται σε 

μαύρο. Όσα δεν είναι σκιασμένα νεκρώνονται μετά το τέλος της περιόδου ανάπτυξης. 

Φανερόφυτα δένδρα και θάμνοι με οφθαλμούς που διαχειμάζουν πάνω από το χιόνι. 

Χαμέφυτα μικροί θάμνοι που συχνά προστατεύονται από το ψύχος καλυπτόμενοι από χιόνι. 

Ηιμκρυπτόφυτα πολυετή βότανα (herbs) με διαχειμάζοντες οφθαλμούς μόλις πάνω από την 

επιφάνεια του χιονιού, κάτω από πεσμένα φύλλα ή μέσα σε υπολείμματα φύλλων ή θηκών 
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φύλλων που παραμένουν πάνω στα φυτά. Κρυπτόφυτα πολυετή βότανα με διαχειμάζοντα  

όργανα κάτω από το έδαφος (γεώφυτα), ή κάτω από το νερό (υδρόφυτα). Θερόφυτα ετήσια 

φυτά που συμπληρώνουν τον κύκλο ζωής τους και διαχειμάζουν σαν σπόροι. Αυτές οι 

μορφές των φυτών έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να προσαρμόζονται όχι μόνο στις χαμηλές 

θερμοκρασίες του χειμώνα, αλλά και στην ξηρασία και άλλες καταπονήσεις που σχετίζονται 

με την έλευση του χειμώνα. (Larcher , 1995). 

 

Μερικά ευαίσθητα φυτά (π.χ. λαχανικά) νεκρώνονται από θερμοκρασίες μόλις 

κάτω από 0 oC. Αντίθετα ορισμένα σιτηρά αν υποβληθούν σε σκληραγώγηση 

μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες μέχρι και –30 oC, ενώ πολλά πολυετή ξυλώδη 

είδη, όταν είναι πλήρως σκληραγωγημένα, μπορεί να αντέξουν θερμοκρασίες μέχρι 

και –196 oC (Nilsen, 1996). Η ικανότητα των φυτών να αντέχουν ή να αποφεύγουν το 

πάγωμα εξαρτάται από παράγοντες, όπως ο ρυθμός παγώματος και ξεπαγώματος, η 

ταχύτητα της σκληραγώγησης, οι διαφορές στους ιστούς και τα όργανα του φυτού 

(Σχήματα 3.2 και 3.3.), η ηλικία των διαφόρων ιστών (Σχήμα 3.4.), οι σχέσεις φυτού-

εδάφους, η κάλυψη με χιόνι, η θρέψη, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού, οι 

συνήθειες ανάπτυξής του καθώς και η πιθανή παρουσία συγκεκριμένων 

παγοπυρηνωτικών βακτηρίων σε αυτά. Τα πρώτα στάδια στην ανάπτυξη των 

σποροφύτων είναι πιο ευάλωτα στο πάγωμα, από ότι τα μεταγενέστερα (Nilsen, 

1996). Ο τελευταίος παράγοντας αναλύεται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους.  

Όσα φυτά αναπτύσσονται σε εύκρατα κλίματα, μεγάλα υψόμετρα και 

γεωγραφικά πλάτη μπορούν να αποφεύγουν ή να αντέχουν το πάγωμα. Ένας από τους 

μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει για αυτό το σκοπό είναι η διαδικασία της 

υπέρψυξης, όπου κυτταρικές διαλυτές ουσίες συσσωρεύονται στο κύτταρο 

μειώνοντας την θερμοκρασία παγώματος του κυτταροπλάσματος, πολύ κάτω από το 

σημείο πήξης του νερού. Αυτό γίνεται είτε με σύνθεση διαλυτών όπως σάκχαρα, 

πολυόλες και άλλα οσμωτικά μόρια, είτε με την μετακίνηση του νερού από έναν ιστό 

σε έναν άλλο που είναι λιγότερο ευαίσθητος στο πάγωμα. Η κίνηση του νερού μέσα 

στο κύτταρο και ο σχηματισμός εξωκυττάριου πάγου οδηγεί στην αφυδάτωση του 

κυττάρου και την συγκέντρωση διαλυτών μέσα στο κυτταρόπλασμα. Συνέπεια τούτου 

είναι η ελάττωση του σημείου παγώματος του κυτταροπλάσματος, το οποίο με την 

σειρά του οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας σχηματισμού ενδοκυττάριου πάγου 

(Nilsen, 1996). 
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Σχήμα 3.2. Ανθεκτικότητα στο πάγωμα διαφόρων σταδίων ανάπτυξης, οργάνων και 

ιστών των δένδρων Abies alba και Acer pseudoplatanus κατά την διάρκεια του 

χειμώνα και κατά την διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης (Larcher, 1985).  

 

Ένας άλλος τρόπος αποφυγής παγώματος, που απαντάται σε φυτά της 

οικογένειας Areaceae είναι η παραγωγή ενέργειας μεταβολισμού προκειμένου να 

ανέβει η θερμοκρασία και να εμποδιστεί το πάγωμα (Bowers, 1994)  Οι κάκτοι στους 

οποίους οι φυτικοί ιστοί είναι πολλοί παχείς και υδαρείς συσσωρεύουν θερμότητα 

κατά την ημέρα, η οποία καταναλώνεται με φειδώ κατά την διάρκεια ψυχρών 

περιόδων (Nilsen, 1996). 

Η σκληραγώγηση που συμβαίνει σε ορισμένα είδη όταν εφαρμόζονται σε 

αυτά χαμηλές θερμοκρασίες αποτελεί άλλον έναν τρόπο αποφυγής παγώματος. Τα 

φυτά αυτά ξεκινούν την διαδικασία της σκληραγώγησης την στιγμή που θα 

αντιληφθούν σήματα του περιβάλλοντος, όπως αλλαγές στην φωτοπερίοδο και 

αλλαγές στην θερμοκρασία. Οι μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται η 

σκληραγώγηση δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως. Κορύφωση της διαδικασίας της 

σκληραγώγησης θεωρείται ο λήθαργος. Κατά το στάδιο του λήθαργου έχουμε 
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αρνητική ρύθμιση (down regulation) όλων των μεταβολικών διεργασιών, όπως η 

φωτοσύνθεση και η αναπνοή. 

 

 
 

Σχήμα 3.3. Ανθεκτικότητα στον παγετό ανθοφόρου οφθαλμού αμυγδαλιάς το χειμώνα 

(αριστερά) και άνθους μηλιάς κατά την ανθοφορία την άνοιξη. Σημειώνονται οι 

θερμοκρασίες που προκαλούν 50% βλάβης ( oC). Οι περιοχές που είναι σχεδιασμένες με 

μαύρο είναι οι πλέον ευαίσθητες (Larcher, 1970 και Pisek, 1958). 

 

Κατά τα πρώτα στάδια της σκληραγώγησης, η φωτοσύνθεση και η αναπνοή  

αυξάνονται κάτι που πιθανότατα αντιπροσωπεύει την παραγωγή μεταβολιτών 

σημαντικών για την διαδικασία της σκληραγώγησης (όπως π.χ. σακχάρων, πολυολών 

και πρωτεϊνών). Κατά τα επόμενα στάδια αυτές οι διεργασίες μειώνονται. 

Καταπόνηση εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να οδηγήσει και σε θετική 

ρύθμιση (upregulation) όπως για π.χ. στην παραγωγή νέων πρωτεϊνών οι οποίες έχουν 

προστατευτικό ρόλο (Nilsen, 1996). 

Στα μέτρα προστασίας από το παγετό συμπεριλαμβάνονται η πρόγνωση των 

παγετών, η μελέτη του μικροκλίματος των καλλιεργούμενων περιοχών, η μελέτη της 

ευπάθειας κάθε καλλιέργειας στο παγετό και  μία σειρά μέτρων αντιπαγετικής 

προστασίας. Τα μέτρα αντιπαγετικής προστασίας αφορούν αφ’ ενός μεν τις ίδιες τις 

καλλιέργειες, μέσω διαφόρων επεμβάσεων σε αυτές όπως, κλαδέματα, λιπάνσεις, 

αρδεύσεις, ρύθμιση του χρόνου και του βάθους σποράς, ψεκασμοί για τον περιορισμό 

παγοπυρηνωτικών βακτηρίων, και αφ’ετέρου τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπως 

τοποθέτηση θερμαστρών, ανεμομικτών και διασπορά τεχνητής ομίχλης. 
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Σχήμα 3.4. Ανθεκτικότητα στον παγετό σε διάφορα επίπεδα και ηλικίες μιάς συστάδας 

δένδρων Quercus ilex. Οι αριθμοί στις εικόνες σε περιθώριο αντιπροσωπεύουν θερμοκρασίες 

κάτω από τις οποίες παρουσιάζονται ζημίες από παγετό στα συγκεκριμένα όργανα (Larcher, 

1969). 

 

Παρόλο που τα παραπάνω μέτρα διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητά 

τους στην αντιμετώπιση του παγετού, κανένα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο η 

χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. Ανθεκτικές ποικιλίες, κυρίως σιτηρών 

χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε χώρες με βαρύ χειμώνα, όπως ο Καναδάς, η 

Η.Π.Α. και η Ρωσία. Οι ποικιλίες αυτές είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων βελτιωτικών 

προγραμμάτων. Σήμερα, με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής επιδιώκουμε την 

εκπλήρωση του ίδιου στόχου σε συντομότερο χρονικό διάστημα 
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3.1.2. Βελτίωση φυτών καπνού για αθεκτικότητα σε παγετό. 

 

 Ο καπνός είναι μία τροπική καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 

15-35 oC, με βέλτιστο θερμοκρασιακό εύρος 20-30 oC (Baradas, 1994). Ηλιόλουστες 

μέρες με θερμοκρασίες πάνω από 35 oC μπορεί να οδηγήσουν σε κάψιμο των φύλλων 

(leaf scalding). Αντίθετα θερμοκρασίες χαμηλότερες από 13 oC είναι ανεπιθύμητες. 

Υπάρχει ένα συγγενές είδος του καπνού, το Nicotiana rustica το οποίο αναπτύσσεται  

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.  

 Στον καπνό έχουν γίνει μελέτες τόσο με γενετικά μετασχηματισμένα φυτά 

όσο και με μη μετασχηματισμένα προκειμένου να αποκαλυφθούν οι μηχανισμοί που 

εμπλέκονται στην ανθεκτικότητα που μπορεί η καλλιέργεια αυτή να αναπτύξει σε 

μέτρια ψύξη και παγετό. Σε μη μετασχηματισμένα φυτά έχει μελετηθεί η επίδραση 

χαμηλών θερμοκρασιών τόσο στον κυτταροσκελετό (Ding, 1992) όσο και στην 

βιοσύνθεση πολυφωσφοϊνοσιτιδίων (Gawer, 1999).  

 Η βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και η επίδρασή της στην ανθεκτικότητα σε 

χαμηλές θερμοκρασίες έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στον καπνό με την βοήθεια της 

γενετικής μηχανικής. Υπερεκφράζοντας το γονίδιο fad7, ένα γονίδιο που κωδικοποιεί 

την χλωροπλαστική ω-3 δεσατουράση λιπαρού οξέως (fatty acid desaturase) και είναι 

υπεύθυνο για τον σχηματισμό τριενοϊκού λιπαρού οξέως (trienoic fatty acid) στα 

φύλλα, αποδείχθηκε ότι αυξημένη παραγωγή τριενοϊκού λιπαρού οξέως (trienoic fatty 

acid) αποτελεί προϋπόθεση για την  ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (υψηλότερες των θερμοκρασιών παγώματος) (Kodama, 1994 και 

Kodama, 1995). Αντίθετα μετά από μετασχηματισμό φυτών καπνού με το αντίστοιχο 

γονίδιο του ρυζιού δεν παρατηρήθηκε αυξημένη ανθεκτικότητα, γεγονός όμως που 

ίσως να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα mRNA του γονιδίου στα φύλλα (Kodama, 

1997). Όπως έδειξαν πειράματα με φυτά καπνού μετασχηματισμένα με τα γονίδια της 

ακυλοτρανσφεράσης της 3-φωσφορικής γλυκερόλης (glycerol-3-phosphate acyl-

trasnferase) από κολοκύθι και Arabidopsis, ο βαθμός κορεσμού των λιπαρών οξέων  

επηρεάζει την ευαισθησία των φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες.   

 Ο ρόλος διαφόρων οσμολυτών στην ανθεκτικότητα φυτών καπνού σε χαμηλές 

θερμοκρασίες μελετήθηκε επίσης με την βοήθεια της γενετικής μηχανικής. 

Συγκεκριμένα η συσσώρευση σακχάρων στην ανθεκτικότητα των φύλλων 

μελετήθηκε σε φυτά καπνού που εκφράζανε είτε ένα βακτηριακό γονίδιο της 
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πυροφωσφατάσης (pyrophospatase), είτε ένα γονίδιο ινβερτάσης (invertase) από 

ζύμη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ελαφρώς αυξημένη ανθεκτικότητα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, για ορισμένα όμως μετασχηματισμένα φυτά και αυτό μετά από έκθεση 

τους σε χαμηλή θερμοκρασία (4 oC για 10-14 μέρες) (Hincha, 1996).  

 Ένας άλλος οσμολύτης του οποίου η επίδραση στην ανθεκτικότητα σε 

χαμηλές θερμοκρασίες έχει εξετασθεί είναι βεταΐνη γλυκίνης (glycine betaine). Η 

ένωση αυτή υπάρχει σε ορισμένα φυτικά είδη, αλλά όχι στον καπνό. Φυτά καπνού 

μετασχηματίσθηκαν με το γονίδιο βιοσύνθεσης της βεταΐνης γλυκίνης (glycine 

betain) του E. coli. Τα μετασχηματισμένα φυτά ανέπτυξαν ανθεκτικότητα σε 

διάφορες καταπονήσεις, ανάμεσα σε αυτές και σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξαιτίας 

της ανθεκτικότητας τους στην φωτοπαρεμπόδιση (photoihibition) (Holmstrom, 1994).  

 Άλλες προσπάθειες αύξησης της ανθεκτικότητας φυτών καπνού σε χαμηλές 

θερμοκρασίες έχουν γίνει υπερεκφράζοντας τα γονίδια των S-τρανφεράση 

γλουτάθειου (glutathione S-transferease) και υπεροξειδάσης γλουτάθειου (glutathione 

peroxidase). Κατά την διάρκεια καταπόνησης λόγω μέτριας ψύξης τα επίπεδα του 

οξειδωμένου  γλουταθείου ήταν σημαντικά υψηλότερα στα μετασχηματισμένα φυτά 

από ότι στους μάρτυρες καθιστώντας τα μετασχηματισμένα φυτά ανθεκτικά σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (Roxas, 1997).  

 

 Αντιπαγωτικές πρωτεΐνες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στον μετασχηματισμό 

φυτών καπνού σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη χρησιμοποιήθηκαν αντιπαγωτικές 

πρωτεΐνες τύπου ΙΙ με σκοπό την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες 

γεγονός που δεν επιτεύχθηκε τελικά, πιθανότατα λόγο υπερεκτίμησης της δράσης 

αυτών των πρωτεϊνών (Kenward, 1999). Στην δεύτερη περίπτωση στόχος ήταν η 

μελέτη της παρεμπόδισης επανακρυστάλλωσης των ιστών, η οποία τελικά 

διαπιστώθηκε σε φυτά μετασχηματισμένα με το afa3 γονίδιο (ένα συνθετικά παρα-

γόμενο αντιπαγωτικό γονίδιο, πλούσιο σε αλανίνες, το οποίο αποτελείται από τρις 

επαναλήψεις 11 αμινοξέων) (Hightower, 1991). 
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3.1.3. Η βιολογική παγοπυρήνωση στη βελτίωση φυτών για ανθεκτικότητα σε 

παγετό. 

   

Τόσο τα φυτά που υπόκεινται σε σκληραγώγηση στο ψύχος (cold hardy) όσο 

και αυτά που δεν σκληραγωγούνται (non hardy) έχουν την ικανότητα να 

υπερψύχονται (supercool) επειδή δεν διαθέτουν παγοπυρηνωτικούς παράγοντες 

ενεργούς σε θερμοκρασίες υψηλότερες των –5 oC (Levitt, 1980). Οι Siminovitch και 

Scarth (1938) αναφέρουν ότι αν υπερψυχθούν κύτταρα που έχουν υποστεί 

σκληραγώγηση και μετά αφεθούν να παγώσουν τότε ο θάνατός τους θα είναι 

αναπόφευκτος εξαιτίας ενδοκυττάριου σχηματισμού πάγου, ενώ τα ίδια κύτταρα 

έχουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης αν η έναρξη του παγώματος γίνει σε 

θερμοκρασίες κοντά στο  0 oC (Levitt, 1980). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και 

άλλοι ερευνητές που μελέτησαν την επίδραση της υπέρψυξης σε φυτά που υπόκεινται 

σε σκληραγώγηση (Andrews, 1986 και Ashworth, 1985 και Gross, 1984).  

Σταδιακός σχηματισμός πάγου μέσο του αποπλάστη συμβαίνει σε σχετικά 

υψηλές θερμοκρασίες (Levitt, 1980). Σε αυτή την περίπτωση νερό διαρρέει από το 

κύτταρο μέσο μίας κλίσης υδατικού δυναμικού, που οδηγεί σε αύξηση της 

συγκέντρωσης διαλυτών και μείωση του σημείου πήξης του κυττάρου. Στην 

περίπτωση της υπέρψηξης (supercooling) που συνοδεύεται από πάγωμα σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι ιστοί παγώνουν τόσο γρήγορα ώστε το κύτταρο δεν 

προλαβαίνει να αφυδατωθεί πριν παγώσει, με αποτέλεσμα ο πάγος να διεισδύει στο 

κύτταρο, καταστρέφοντας την κυτταρική μεμβράνη και προκαλώντας κυτταρικό 

θάνατο (Mazur, 1977). Τα παραπάνω δεδομένα αποτέλεσαν την αφετηρία μίας 

εργασίας που είχε σαν στόχο την έκφραση βακτηριακών παγοπυρήνων σε φυτικά 

κύτταρα προκειμένου να μειωθεί ο βαθμός υπέρψυξής τους  (Baertlein, 1992) γεγονός 

που ειδικά για την περίπτωση φυτών που υπόκεινται σε σκληραγώγηση θα σήμαινε 

και αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στο πάγωμα (Baertlein, 1992).  

Δύο διαφορετικά είδη φυτών, το Nicotiana tabacum, που δεν υπόκεινται σε 

σκληραγώγηση (είναι ευπαθές στο πάγωμα) και  το Solanum commersonii που 

υπόκεινται σε σκληραγώγηση (είναι ανθεκτικό στο πάγωμα) μετασχηματίσθηκαν με 

το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ του βακτηρίου P. syringae. Όπως αποδείχθηκε το 

παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ εκφράσθηκε και στα δύο είδη φυτών αυξάνοντας την 

θερμοκρασία πήξης κατά περίπου 8 oC για πολύ μικρά δείγματα φυτών και κατά 3 oC  
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για ολόκληρα φυτά. Η αύξηση όμως αυτή της θερμοκρασίας παγώματος δεν ήταν 

αρκετή για να αυξήσει την ανθεκτικότητα του Solanum commersonii στο πάγωμα, 

αφού όπως έχει υπολογισθεί το πάγωμα πρέπει να λάβει χώρα σε θερμοκρασία 

υψηλότερη των –4 oC προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρψυξη (Rajashekar, 1983). 

 

 

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί την αφετηρία μιας ερευνητικής προσπάθειας με 

απώτερο στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων που εμπλέκονται στον 

σχηματισμό παγοπυρήνα σε ευκαρυωτικά συστήματα. Το πρώτο μέρος αυτής της 

μελέτης περιλαμβάνει την ανάπτυξη της αναγκαίας μεθοδολογίας για τον έλεγχο 

μεγάλου αριθμού φυτών και τον εντοπισμό εκείνων των φυτών που εξαιτίας 

μεταλλάξεων έχουν χάσει την ικανότητά τους να παγοπυρηνώνουν. Το δεύτερο μέρος 

αφορά την απομόνωση ενός παγοπυρηνωτικού γονιδίου από έναν ευκαρυωτικό 

οργανισμό (βλέπε Κεφάλαια  5 και 6). 

Προκειμένου να αναπτυχθεί μία νέα μεθοδολογία για τον μαζικό έλεγχο της 

παγοπυρηνωτικής ικανότητας φυτών καπνού, μετασχηματισμένων με το γονίδιο inaZ 

κρίθηκε σκόπιμο πρώτα να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Συγκεκριμένα  ελέγχθηκε 

αν η παγοπυρηνωτική ικανότητα εκδηλωνόταν σε ικανοποιητικό βαθμό στο στάδιο 

του σποροφύτου. Κάτι τέτοιο όπως αναμενόταν θα διευκόλυνε πολύ την επιλογή 

καθιστώντας την γρηγορότερη. Κατόπιν ελέγχθηκε αν η παγοπυρηνωτική ικανότητα 

εκδηλωνόταν σε αλλοτετραποειδή ετερόζυγα (inaZ +/-) ή διπλοειδή φυτά. 

Σημειώνεται ότι ο καπνός είναι αλλοτετραπλοιεδές είδος, επομένως ο προσδιορισμός 

των παραγόντων που εμπλέκονται στην παγοπυρήνωση θα ήταν ευκολότερος στις 

δύο αυτές περιπτώσεις. Τέλος ελέγχθηκε αν ο εγκλιματισμός σε θερμοκρασία 4 oC 

επιφέρει αύξηση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας των σποροφύτων, όπως είχε 

αναφερθεί για αναπτυγμένα φυτά (Baertlein, 1992).  

 

3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
  Οι διαγονιδιακές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ανήκαν σε δύο ομάδες, που 

διέφεραν ως προς την T-DNA κατασκευή που υπήρχε σε κάθε μία από αυτές. Στην 

πρώτη T-DNA κατασκευή το γονίδιο inaZ  ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή 35S 

του ιού CaMV, ενώ το γονίδιο  nptII  ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή nos του A. 
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tumefaciens (Σχήμα 3.5.). Διαγονιδιακά φυτά των σειρών 1-6 και 1-12 είχαν 

μετασχηματισθεί με αυτήν την T-DNA κατασκευή.  Στη δεύτερη T-DNA κατασκευή 

το γονίδιο inaZ ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή Τ2΄ του βακτηρίου A. 

tumefaciens, ενώ το γονίδιο nptII του βακτηρίου E. coli, που χρησίμευε ως γονίδιο 

αναφοράς, ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή Τ1΄ του A. tumefaciens.  

Με την δεύτερη T-DNA κατασκευή είχαν μετασχηματισθεί τα διαγονιδιακά 

φυτά της 3-2 σειράς. Σημειώνεται ότι στα αρχικά μετασχηματισμένα φυτά, T0 η 

ένθεση του T-DNA είχε γίνει σε ένα μόνο γενετικό τόπο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα ανάλυσης κατά Southern (Baertlein, 1992). Οι διαγονιδιακές σειρές 

που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία, Τ1, προήλθαν από αυτεπικονίαση των 

αρχικά μετασχηματισμένων φυτών Τ0 (Σχήμα 3.6.). 

Η σποροπαραγωγή τόσο μετά από αυτεπικονιάση αλλά κυρίως μετά από τεχνητή 

επικονίαση ήταν πολύ μειωμένη σε σχέση με το μέγιστο της απόδοσης σε σπόρο που 

για τον καπνό είναι περίπου 3000 σπόροι ανά κάψα (Wernsman, 1980).  Όπως 

αποδείχθηκε στην πράξη, περισσότερος και καλύτερης ποιότητας σπόρος 

συλλέχθηκε, όταν σε κάθε ταξιανθία αφήσαμε περίπου 5-7 κλειστά άνθη για 

αυτεπικονίαση, παρά όταν τα διατηρήσαμε όλα. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε σε 

μείωση του αριθμού των απαιτούμενων επικονιάσεων για την ίδια ποσότητα σπόρου. 

 Προκειμένου να επιλέξουμε τα Τ1 φυτά που ήταν ομόζυγα από κάθε σειρά, 

αυτεπικονιάσαμε καθένα από αυτά και στους απογόνους Τ2 σπορόφυτα, εφαρμόσαμε 

την δοκιμή καναμυκίνης. Δέκα διαγονιδιακές  σειρές εξετάσθηκαν και η ποικιλία SR1 

σαν αρνητικός μάρτυρας. Οι σειρές 1-6, 1-12, 3-2 και 3-5 έδειξαν την αναμενόμενη 

διάσχιση 3:1 (ανθεκτικά : ευαίσθητα). Στις μετασχηματισμένες σειρές 1-9, 3-8 και 3-

11 τα σπορόφυτα όλων των φυτών που εξετάσθηκαν ήταν άσπρα, ενώ τα 

αποτελέσματα της δοκιμής  για τις σειρές 1-2, 1-3 και 1-10 είχαν στατιστικά 

σημαντικές αποκλίσεις, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, από την αναμενόμενη 

διάσχιση του γονιδίου (Σχήμα 3.6. και Πίνακας 3.5).   
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Πίνακας 3.4. Σύσταση των θρεπτικών μέσων Gamborg B5 (Gamborg, 1968) και Murashige 

and Skoog (Murashige T., 1962).  

 

Μακροστοιχεία 

 
Gamborg B5 

 
Murashige and Skoog 

CaCl2 113.23 mg/l 1.02   mM 332.02 2.99 

KNO3 
 

2500.0 24.73  mM 1900.00 18.79 

KH2PO4   170.00 1.25 
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MgSO4 121.56 1.10 mM 180.54 1.50 

NaH2PO4 130.44 1.09  mM   

(NH4)2SO4 134.00 
 

1.01  mM   

NH4NO3   1650.00 20.61 

     

Mικροστοίχεια     
CoCl2.6H2O 0.025 0.11  μΜ 0.025 0.11  μΜ 
CuSO4.5H2O 0.025 0.10  μΜ 0.025 0.10  μΜ 
FeNaEDTA 36.70 0.10  mM 36.70 0.10 mM 
H3BO3 3.00 48.52 μΜ 6.20 0.10 mM 
KI 0.75 4.52  μΜ 0.83 5.00 μΜ 
MnSO4.H2O 10.00 59.16 μΜ 16.9 0.10 mM 
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03  μΜ 0.25 1.03 μM 
ZnSO4.7H2O 2.00 6.96  μM 8.6 29.91 μM 

 

Βιταμίνες     

Myo-inositol  100.00 0.56   mM 100.00 0.56 Mm 
Nicotinic acid  1.00 8.12   μΜ 0.5 4.06 μM 
Pyridoxine HCl 1.00 4.86   μΜ 0.5 2.43 μM 
Thiamine HCl 10.00 29.65 μM 0.1 0.03  μM 
Glycine 2.00 26.64 μM   
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 Μετά την δοκιμή ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη ελέγξαμε την 

παγοπυρηνωτική ικανότητα των σποροφύτων αρχικά τριών μετασχηματισμένων 

σειρών, των 1-6, 1-9 και 1-12, καθώς και της ποικιλίας SR1 σαν αρνητικός μάρτυρας, 

προκειμένου να διαπιστώσουμε αφ΄ενός  αν παγώνουν στο στάδιο των σποροφύτων 

και αφ΄ετέρου αν τα αποτελέσματα της δοκιμής παγώματος σχετίζονταν με τα 

αντίστοιχα της δοκιμής καναμυκίνης. Τρία φυτά εξετάσθηκαν από κάθε διαγονιδική 

σειρά. Από κάθε φυτό εξετάσθηκαν εικοσιτέσσερα σπορόφυτα, προπαγωμένα στους 

4o C για 72 ώρες. Η δοκιμή παγώματος έγινε σε γυάλινους προπαγωμένους σωλήνες. 

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα (Πίνακας 3.6.) μόνο τα σπορόφυτα των φυτών 1-6.3, 

1-12.1 και 1-12.4 πάγωσαν κατά 100%. Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με 

αντίστοιχα από την δοκιμή καναμυκίνης μας οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι τα φυτά 

αυτά είναι ομόζυγα.  Επαναλαμβάνοντας την ίδια δοκιμή και με άλλες σειρές 

βρήκαμε και άλλα φυτά ομόζυγα για την ένθεση του T-DNA (όπως π.χ. το 3-2.3) 

(βλέπε Κεφάλαιο  4 Αποτελέσματα). 

      
 
 
 
     

 

 

 
 
 
 
       
      

B.

inaZ PT2 PT1 

inaZ 
P35S Pnos 

nptII 

A. 

nptII 

 

Σχήμα 3.5. Οι T-DNA κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τον μετασχηματισμό των 

φυτών καπνού. Α. Στην πρώτη T-DNA κατασκευή το γονίδιο inaZ  ήταν υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή 35S του ιού CaMV, ενώ το γονίδιο  nptII  ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή nos 

του A. tumefaciens (Baertlein, 1992). Β.  Στη δεύτερη T-DNA κατασκευή το γονίδιο inaZ 

ήταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή Τ2΄ του βακτηρίου A. tumefaciens, ενώ το γονίδιο nptII 

του βακτηρίου E. coli, που χρησίμευε ως γονίδιο αναφοράς, ήταν υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή Τ1΄ του A. tumefaciens.  
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ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 

ΣΕΙΡΑ 

Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ευαίσθητα 

% Συνόλου 

 

1-2 934 233 20  

1-3 680 180 20,9  

1-6 381 117 23,5 * 

1-10 422 111 20,8  

1-12 204 62 23,3 * 

3-2 181 51 21,9 * 

3-5 323 111 25,6 * 

 
Πίνακας 3.5 Αποτελέσματα δοκιμής καναμυκίνης. Στον πίνακα αναφέρονται οι σειρές 

μετασχηματισμού που χρησιμοποιήθηκαν και ο αριθμός των σποροφύτων που 
καταγράφηκαν σαν ανθεκτικά και ευαίσθητα αντίστοιχα. Στο τέλος αναφέρεται το % 
ποσοστό των ευαίσθητων σποροφυτών και με  αστερίσκο σημειώνονται οι τιμές που είναι 
στατιστικά σημαντικές με βάση την δοκιμή του χ2 σε επίπεδο σημαντικότητας 5 %.  
 

 Δοκιμή Καναμυκίνης Δοκιμή Παγώματος 

ΔΕΙΓΜΑ Ευαίσθητα % Συνόλου Παγωμένα % Συνόλου 
1-6.3 100 100 

1-6.7 77,3 79,2 

1-6.10 82,3 79,2 

1-9.2 0 0 

1-9.4 0 4.2 

1-9.5 0 8.3 

1-12.1 100 100 

1-12.3 85.7 58.3 

1-12.4 100 100 

SR1 0 12.5 

H2O - 4.2 

 
Πίνακας 3.6 Συσχέτιση αποτελεσμάτων δοκιμών ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη και στο 

πάγωμα. Τα αποτελέσματα δοκιμών ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη και στο πάγωμα για 

φυτά τριών διαγονιδιακών σειρών και δύο αρνητικών μαρτύρων. 
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Σχήμα 3.6. Ονοματολογία γενεών3 μετασχηματισμένων φυτών. Τα αρχικώς μετασχη-

ματισμένα φυτά (primary transformants) αναφέρονται σαν Τ0. Αυτογονιμοποίηση αυτών 

καταλήγει στην παραγωγή σπόρου Τ1. Από αυτούς τους σπόρους θα προέλθουν Τ1 φυτά, η 

αυτογονιμοποίηση των οποίων θα δώσει Τ2 σπόρους, από τους οποίους θα προέλθουν τα Τ2 

φυτά κ.ο.κ. 

                                                 
3 Στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε ενιαία αρίθμηση των διαφόρων γενεών των φυτών ανεξάρτητα, 
από το αν επρόκειτο για φυτά που προέρχονταν από αυτεπικονιάσεις ή σταυρεπικονιάσεις. 
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Σχήμα 3.7.  Δοκιμή ανθεκτικότητας σποροφύτων στην καναμυκίνη. Στο τριβλίο αριστερά 

όλα τα σπορόφυτα έχουν το γονίδιο ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη nptII (προέρχονται από 

ομόζυγα για την ένθεση του T-DNA φυτά) ,ενώ στο  τριβλίο δεξιά όλα τα σπορόφυτα είναι 

ευαίσθητα στην καναμυκίνη αφού δεν είναι μετασχηματισμένα. Η ανάπτυξη των 

σποροφύτων έγινε σε θρεπτικό μέσο MS και συγκέντρωση καναμυκίνης ήταν 500 μg/mL. 

 

Αφού επιλέχθηκαν ορισμένα ομόζυγα Τ1 φυτά και ελέγχθηκε ότι οι απόγονοί 

τους (σπορόφυτα) παγοπυρηνώνουν χρειάστηκε να εξετασθεί και η παγοπυρηνωτική 

ικανότητα ετερόζυγων για την ένθεση σποροφύτων. Τα σπορόφυτα αυτά παράχθηκαν 

με σταυρεπικονιάσεις που έγιναν με το χέρι. Η απόδοση σε σπόρο των 

σταυρεπικονιάσεων επηρεάσθηκε πολύ από παράγοντες, όπως η εποχή του έτους, η 

φυσιολογική κατάσταση των φυτών, και η ώρα της ημέρας που γινόταν οι 

επικονιάσεις,  ενώ όποτε συνέβησαν μικροτραυματισμοί των ανθικών οργάνων κατά 

την διάρκεια των γονιμοποιήσεων μειώθηκε δραματικά η απόδοση σε σπόρο μέχρι 

ολικής απώλειας (Σχήμα 3.8). 
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Σχήμα 3.8. Σταυρεπικονιάσεις φυτών καπνού. Τα βέλη δείχνουν τους οφθαλμούς που 

πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να πάρουμε καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη 

ποσότητα σπόρου, από τις κάψες στις οποίες έχει γίνει τεχνητή επικονίαση. 

 
  Οι σταυρεπικονιάσεις έγιναν χρησιμοποιώντας το 1-6.3 φυτό σαν θηλυκό και 
φυτό της ποικιλίας SR1 (μη μετασχηματισμένο) σαν αρσενικό. Η δοκιμή παγώματος 
έγινε σε γυάλινους σωλήνες με προπαγωμένα σπορόφυτα και σε θερμοκρασία –10 
oC, όπως περιγράφεται προηγουμένως. Στην δοκιμή μετείχαν είκοσι σπορόφυτα που 
είχαν προέλθει από σταυρεπικονίαση και ίδιος αριθμός σποροφύτων που είχαν 
προέλθει από αυτεπικονίαση του φυτού SR1. Όλα τα σπορόφυτα της 
σταυρεπικονίασης πάγωσαν τα πρώτα 20΄, ενώ κανένα σπορόφυτο του SR1 δεν 
πάγωσε στο ίδιο διάστημα. Κατόπιν το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε με τα φυτά 1-
12.1, 1.12.4 και 3-2.2 δίνοντας τα ίδια αποτελέσματα.  
 Ο έλεγχος της επίδρασης του εγκλιματισμού σε ψύχος (4 oC) στην 
παγοπυρηνωτική ικανότητα σποροφύτων περιελάμβανε και διπλοειδή 
σπορόφυτα. Η παραγωγή διπλοειδών σποροφύτων με ανθηροκαλλιέργεια δεν 
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παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες (Σχήμα 3.9) και κρίθηκε εξίσου ικανοποιητική 
και στα δύο θρεπτικά υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν. Η δοκιμή 
παγώματος έγινε σε προπαγωμενους γυάλινους σωλήνες. Στην δοκιμή 
παγώματος χρησιμοποιήθηκαν δύο διαγονιδιακές σειρές με δεκαέξι σπορόφυτα η 
κάθε μία. Η θερμοκρασία της δοκιμής ήταν -10 oC και μετρήσεις πάρθηκαν κάθε 
μισή ώρα και μέχρι την συμπλήρωση δύο ωρών από την έκθεσή τους σε αυτή τη 
θερμοκρασία. Και στις δύο σειρές ο εγκλιματισμός σε ψύχος αύξησε την 
παγοπυρηνωτική ικανότητα τόσο των τετραπλοειδών, όσο και των διπλοειδών 
σποροφύτων. Επίσης και στις δύο διαγονιδιακές σειρές η μέγιστη 
παγοπυρηνωτική ικανότητα εμφανίσθηκε μετά από εγκλιματισμό σε 
θερμοκρασία 4 oC  για 2 μέρες.  
 

 

 
 
Σχήμα 3.9. Ανθηροκαλλιέργεια φυτών καπνού. Με την ανθηροκαλλιέργεια 

παρήχθησαν διπλοειδή φυτά καπνού από διαγονιδιακές παγοπυρηνωτικές σειρές 
προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του εγκλιματισμού σε ψύχος (4 oC) στην 
παγοπυρηνωτική τους ικανότητα.  
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Σχήμα 3.10. Μέτρηση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας διπλοειδών και ετερόζυγων 

τετραπλοειδών σποροφύτων σε σωλήνες Α) χωρίς εγκλιματισμό και Β) μετά από 

εγκλιματισμό σε θερμοκρασία 4 oC για δύο μέρες και σε θερμοκρασία δοκιμής –10 oC. 
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Σχήμα 3.10 (συνέχεια). Μέτρηση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας διπλοειδών και 

τετραπλοειδών σποροφύτων σε σωλήνες  μετά από εγκλιματισμό σε θερμοκρασία 4 oC για 

διάστημα Γ) τεσσάρων και Δ) εννέα ημερών. Θερμοκρασία δοκιμή –10 oC. 

Δ 
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3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 Ο έλεγχος μεγάλου αριθμού φυτών για τον εντοπισμό εκείνων των φυτών που 
εξαιτίας μεταλλάξεων έχουν χάσει την ικανότητά τους να παγοπυρηνώνουν 
απλοποιείται αν κατά την διαδικασία επαγωγής μεταλλάξεων χρησιμοποιηθούν φυτά 
που έχουν μόνο ένα αντίγραφο του παγοπυρηνωτικού γονιδίου (ετερόζυγα φυτά). 
Ομοίως απλοποιείται και ο μοριακός χαρακτηρισμός των μεταλλαγμένων φυτών, 
όταν αυτός γίνεται σε διπλοειδή φυτά. Οι λόγοι αυτοί μας οδήγησαν, αφ’ενός μεν 
στην παραγωγή διπλοειδών και ετερόζυγων για το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ του 
P. syringae φυτών καπνού και αφ’ ετέρου στον έλεγχο της παγοπυρηνωτικής 
ικανότητας αυτών των φυτών.  
 Το φυτικό υλικό που είχαμε στην διάθεσή μας για την παραγωγή ετερόζυγων 
φυτών, ήταν Τ1 σπόροι ( Σχήμα 3.6.). Δεδομένου ότι στα αρχικώς μετασχηματισμένα 
φυτά η ένθεση του T-DNA είχε γίνει σε ένα μόνο γενετικό τόπο, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα ανάλυσης κατά Southern (Baertlein, 1992), η διάσχιση του παγοπυρη-
νωτικού γονιδίου στα Τ1 φυτά θα έδινε μία αναλογία 1:2:1  φυτών inaZ +/+ : inaZ 
+/- : inaZ -/-. 
 Προκειμένου να επιλέξουμε τα ομόζυγα φυτά (inaZ +/+) που θα διασταυ-
ρώναμε με μη μετασχηματισμένα για την παραγωγή ετερόζυγων σποροφύτων, 
αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί πρώτα η δοκιμή καναμυκίνης και κατόπιν η 
δοκιμή παγώματος αφού δεν ήταν γνωστό αν η παγοπυρηνωτική ικανότητα 
ομόζυγων φυτών εκδηλωνόταν και στο στάδιο των σποροφύτων.  

Προκαταρκτικές δοκιμές ανθεκτικότητας σποροφύτων στην καναμυκίνη 
έδειξαν, ότι σπόροι από διαφορετικές κάψες του ίδιου φυτού, έδιναν διαφορετικά 
αποτελέσματα. Μη αναμενόμενα αποτελέσματα στην δοκιμή καναμυκίνης έχουν 
παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές, οι οποίοι πιθανολογούν σαν αίτια, την 
υψηλή συγκέντρωση καναμυκίνης, την ένταση του φωτός, την χαμηλή συγκέντρωση 
καναμυκίνης στην επιλογή των αρχικά μετασχηματισμένων φυτών, το θρεπτικό μέσο 
στο οποίο γίνεται η επιλογή και την ποικιλία που χρησιμοποιείτε. Οι διαπιστώσεις 
αυτές αποτελούν μία σύνοψη των απαντήσεων σχετικής ερώτησης που έγινε στο 
διαδίκτιο στην ερευνητές που ασχολούνται με το φυτό Arabidopsis. Κανείς δεν 
ανέφερε  παρόμοια παρατήρηση, ότι δηλ. διαφορετικές κάψες του ίδιου φυτού μπορεί 
να δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε δοκιμή καναμυκίνης. Επιπροσθέτως, την 
ίδια παρατήρηση κάναμε και στην δοκιμή μέτρησης της παγοπυρηνωτικής 
ικανότητας των σποροφύτων, γεγονός που μας οδήγησε στην συλλογή σπόρου και 
την εξέταση των σποροφύτων, ξεχωριστά από κάθε κάψα. 
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 Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών παγώματος σε γυάλινους σωλήνες, 

επιλέχθηκαν τρείς διαγονιδιακές σειρές στις οποίες μετρήθηκε υψηλότερη 

παγοπυρηνωτική ικανότητα από τις υπόλοιπες. Οι σειρές αυτές ήταν οι 1-6, 1-12 και 

3-2. Σε σπορόφυτα των σειρών αυτών μετρήθηκε υψηλή παγοπυρηνωτική ικανότητα, 

τόσο σε ομόζυγη (inaZ +/+) όσο και σε ετερόζυγη (inaZ+/-) κατάσταση. Ειδικά η 

σειρά 1-6 ήταν η πλεόν παγοπυρηνωτική για αυτό και χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο 

λόγο στην επαγωγή μεταλλάξεων που ακολούθησε (βλέπε Κεφάλαιο 4).  

Σε ορισμένα φυτά παρατηρήθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων 

της δοκιμής παγωπυρήνωσης και της δοκιμής καναμυκίνης. Οι αποκλίσεις αυτές 

συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν σε όλα τα φυτά της 1-9 σειράς και στο SR1 που 

χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικός μάρτυρας.  Προκειμένου να ερμηνεύσουμε αυτές τις 

αποκλίσεις πρέπει να λάβουμε υπ΄όψιν μας, ότι το φαινόμενο της παγωπυρήνωσης 

είναι ένα στοχαστικό φαινόμενο, το οποίο πιθανότατα εξαρτάται περισσότερο από 

τυχαία γεγονότα, από ότι η ανθεκτικότητα στην καναμυκίνη. Ομοίως εξηγείτε και η 

απόκλιση του δείγματος νερού από το 0%.  Άλλοι παράγοντες στους οποίους μπορεί 

να αποδοθούν αυτές οι αποκλίσεις είναι οι διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης της 

έκφρασης των δύο γονιδίων, ή διαφορές στα επίπεδα έκφρασης των δύο γονιδίων που 

ίσως οφείλονται, στους διαφορετικούς υποκινητές, υπό τον έλεγχο των οποίων 

βρίσκονται τα δύο γονίδια.  

 Η θετική επίδραση του εγκλιματισμού σε θερμοκρασία 4 oC στην 

παγοπυρηνωτική ικανότητα φυτών καπνού μετασχηματισμένων με το παγοπυρη-

νωτικό γονίδιο inaZ επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση σποροφύτων. Στα πειράματα 

εγκλιματισμού χρησιμοποιήθηκαν και διπλοειδή φυτά που όμως στις περισσότερες 

περιπτώσεις είχαν χαμηλότερη παγοπυρηνωτική ικανότητα σε σχέση με τα ομόζυγα 

(inaZ+/+) αλλοτετραπλοειδή φυτά. Σημειώνεται ότι τα διπλοειδή σπορόφυτα 

προέρχονταν από ομόζυγα (inaZ+/+) φυτά και επομένως σε όλα θα έπρεπε να 

υπάρχει από ένα αντίγραφο του inaZ γονιδίου.  

 Η χαμηλή παγοπυρηνωική ικανότητα των διπλοειδών σποροφύτων σε σχέση 

με τα αλλοτετραπλοειδή ετερόζυγα (inaZ +/-) και ομόζυγα (inaZ +/+) σπορόφυτα μας 

ανάγκασε να τα αποκλείσουμε από την διαδικασία της επαγωγής μεταλλάξεων. 

Λόγοι που αναφέρθηκαν στην αρχή της συζήτησης μας οδήγησαν στην επιλογή των 

ετερόζυγων (inaZ +/-) σποροφύτων για την επαγωγή των μεταλλάξεων.  
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ 

ΦΥΤΏΝ Nicotiana tabacum L. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ 

inaZ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ γ. 

 

4.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

4.1.1. Μέθοδοι μέτρησης της ανθεκτικότητας φυτών στο παγετό.  

 

Όλες οι μέθοδοι βελτίωσης φυτών, είτε βασίζονται στην αποκάλυψη των 

μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μέτρια ψύξη και 

παγετό είτε όχι, χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο αξιολόγησης, η οποία βασίζεται σε 

δοκιμές παγώματος. Οι δοκιμές αυτές μπορεί να γίνονται στον αγρό, σε θαλάμους 

ελεγχόμενων συνθηκών, ή στο εργαστήριο. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των δοκιμών 

αφορούν το είδος του πειραματικού υλικού που χρησιμοποιούν, την διαδικασία 

παγώματος και τον τρόπο αξιολόγησης του πειραματικού υλικού.  

 Παρόλο που η αξιολόγηση των φυτών στον αγρό γίνεται στο φυσικό τους 

περιβάλλον, αυτός ο τρόπος αξιολόγησης δεν προτιμάται γιατί απαιτεί περισσότερο 

εξοπλισμό από ότι χρειάζονται οι μετρήσεις σε θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών ή 

στο εργαστήριο (Ashworth, 1995). Επιπροσθέτως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες στον 

αγρό ποικίλλουν πολύ και δεν είναι προβλέψιμες, καθιστώντας τον σχεδιασμό 

πειραμάτων δύσκολο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου οι 

μετρήσεις πρέπει να γίνουν σε ορισμένο αναπτυξιακό στάδιο. Επίσης δεδομένης της 

μεγάλης ποικιλομορφίας των συνθηκών στον αγρό είναι  πρακτικά αδύνατον να 

επαναληφθεί οποιαδήποτε δοκιμή υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες (Ashworth, 1995). 

Μετρήσεις στον αγρό της ανθεκτικότητας των φυτών σε μέτρια ψύξη και παγετό 

συνίσταται πάντως σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη γίνει μία πρώτη αξιολόγηση στο 

εργαστήριο ή σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών, και χρειάζεται μία εκτίμηση της 

ωφέλειας που μπορεί να έχει ο γεωργός που θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο 

φυτικό υλικό.  

 Η αναζήτηση μεθόδων αξιολόγησης των φυτών για ανθεκτικότητα σε μέτρια 

ψύξη και παγετό, απλών και επιδεκτικών ρυθμίσεων οδήγησε τους ερευνητές στην 

χρησιμοποίηση θαλάμων ελεγχόμενων συνθηκών και άλλου εργαστηριακού 

εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο η αξιολόγηση των φυτών γίνεται προγραμματισμένα 

και η δοκιμή μπορεί να επαναληφθεί υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδομένου ότι μπορεί να 
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ρυθμισθεί τόσο η θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο όσο και ο ρυθμός μείωσής της. Οι 

περισσότεροι όμως θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών δεν μπορούν να μιμηθούν τις 

συνθήκες που δημιουργούνται στον αγρό εξαιτίας παγετού ακτινοβολίας (Forsyth, 

1999). Αναφορικά με το πειραματικό υλικό που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους 

δοκιμές αυτό μπορεί να είναι έκφυτα (π.χ. φύλλα, άνθη, κομμάτια βλαστού, δισκία 

φύλλου) (Lindow, 1982; Rajashekar, 1983) ή ομογενοποιημένοι ιστοί (Ashworth, 

1984; Rajashekar, 1983). Σε μία τέτοιου είδους δοκιμή μπορεί να περιληφθεί ένας 

μεγάλος αριθμός επαναλήψεων από κάθε δείγμα, γεγονός που συμβάλει στην 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ερμηνεύοντας όμως τα αποτελέσματα αυτά είμαστε 

αναγκασμένοι να εξάγουμε συμπεράσματα για την συμπεριφορά ολόκληρων φυτών 

εξετάζοντας ένα μικρό δείγμα αυτών.   

 Οι δοκιμές αξιολόγησης της ανθεκτικότητας των φυτών σε παγετό διαφέρουν 

όχι μόνο  ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά υποβάλλονται σε χαμηλές και 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (πχ. δοκιμές στον αγρό ή σε θαλάμους ελεγχόμενων 

συνθηκών ή σε αλκολόλουτρο) αλλά και ως προς τον τρόπο αξιολόγησής τους μετά 

την εφαρμογή. Ο εγκυρότερος τρόπος είναι μετρώντας την βιωσιμότητά τους μετά 

την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Η μέτρηση αυτή μπορεί να γίνει 

παρατηρώντας τα φυτά μετά πάροδο συνήθως τριών εβδομάδων από την εφαρμογή, 

οπότε όσα φυτά είναι ανθεκτικά στη συγκεκριμένη δοκιμή αναλαμβάνουν 

(Steponkus, 1978). Ο τρόπος όμως αυτός είναι χρονοβόρος και απαιτεί μεγάλο 

αριθμό δειγμάτων (Stergios, 1973). H ερευνητική ομάδα του Steponkus είχε επίσης 

προτείνει τον έμμεσο τρόπο μέτρησης της βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις εκείνες 

όπου χρειαζόταν ένας ταχύτερος και λιγότερο υποκειμενικός τρόπος μέτρησης της 

ανθεκτικότητας (Wiest, 1976a). Όσο μικρότερο διάστημα μεσολαβεί από την 

εφαρμογή των χαμηλών θερμοκρασιών μέχρι την παρατήρηση των συμπτωμάτων 

παγώματος, τόσο πιο υποκειμενική είναι η μέτρηση.  

Σήμερα η πλέον συνήθης δοκιμή βιωσιμότητας  είναι η μέτρηση διαρροής 

ηλεκτρολυτών, EL (Electrolyte Leakage) (Dexter, 1932). Η μέθοδος αυτή βασίζεται 

στο ποσοστό των υδατοδιαλυτών ουσιών που διαχέονται από τα κύτταρα μετά από 

έκθεσή τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο υψηλότερη είναι η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα αυτών των ουσιών τόσο πιο εκτεταμένη είναι η ζημιά που έχει υποστεί 

το κύτταρο εξαιτίας του παγώματος. Άλλες δοκιμές μέτρησης της βιωσιμότητας 

αποτελούν, η δοκιμή του TTC (Triphenyl Tetrazolium Chloride) (Steponkus, 1967), η 

μέτρηση διαρροής αμινοξέων βασιζόμενη στην αντίδραση σε νινυδρίνη 
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(ninhydrinreacting substances) (Wiest, 1976b), η δοκιμή πλασμόλυσης (Olien 1967), 

και in situ μέτρηση παραμέτρων ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Prive, 1996).   

 Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της ανθεκτικότητας των φυτών σε παγετό που 

έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε περιπτώσεις φυτών που επιδέχονται σκληραγώγηση 

(cold hardening) είναι με την βοήθεια της θερμικής ανάλυσης, γνωστής και σαν 

διαφορική θερμική ανάλυση ή DTA (Differential Thermal Analysis) (Quamme, 

1991). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ο σχηματισμός πάγου είναι μία 

εξώθερμη αντίδραση, επομένως κατά τον σχηματισμό του πάγου απελευθερώνεται 

θερμότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. Η καμπύλη με την οποία καταγράφεται αυτή 

η απελευθέρωση θερμότητας σε διάγραμμα θερμοκρασιών καλείται εξώθερμος 

(exotherm). Στα φυτά παρατηρούνται δύο διακριτές τέτοιες καμπύλες. Η μία 

παρατηρείται σε υψηλές θερμοκρασίες (High Temperature Exotherm, HTE) και 

οφείλεται σε μη θανατηφόρο εξωκυττάριο σχηματισμό πάγου, και η άλλη 

εμφανίζεται σε θερμοκρασίες υπέρψυξης (supercooling) (Low Temperature 

Exotherm, LTE) και αντιπροσωπεύει ενδοκυττάριο σχηματισμό πάγου που είναι 

θανατηφόρος. Συχνά παρατηρούνται περισσότερες της μίας εξώθερμες χαμηλής 

θερμοκρασίας (LTE) σαν αποτέλεσμα του παγώματος διαφόρων κυττάρων ή και 

ιστών σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Nilsen, 1996). Οι εξώθερμες αντιδράσεις 

μπορεί να μετρηθούν με θερμικούς αισθητήρες και θερμιδόμετρα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και ηχητικά κύματα για την καταγραφή του 

παγώματος των φυτών (Weiser, 1988). Σε άλλες, τα δείγματα τοποθετούνται σε νερό 

και καταγράφεται η θερμοκρασία (ή και ο χρόνος) παγώματος του νερού (Stout, 

1986).   

 Τελευταία εφαρμόσθηκαν με επιτυχία δύο νέες τεχνικές οι οποίες στο μέλλον 

μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες στην βελτίωση των φυτών σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Η μία αφορά την κρυοεπιλογή (cryoselection) φυτών, εφαρμογή σε 

καλλιέργεια κάλου πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και κατόπιν μέτρηση της 

βιωσιμότητάς της και η δεύτερη την θερμική απεικόνιση (thermal imaging) της 

εξέλιξης του παγώματος (Wisniewski, 1997). 

 Σκοπός των πειραμάτων που περιγράφονται στη συνέχεια ήταν η πρόκληση 

μεταλλάξεων σε φυτά καπνού που είχαν μετασχηματισθεί με το παγοπυρηνωτικό 

γονίδιο inaZ του βακτηρίου P. syringae  και η ανάπτυξη μεθόδου για την επιλογή 

εκείνων των φυτών που είχαν χάσει την ικανότητά τους να παγοπυρηνώνουν.  
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Για το σκοπό αυτό ετερόζυγος σπόρος (inaZ +/-) από τρεις διαγονιδιακές 

σειρές    ακτινοβολήθηκε με ακτίνες γ προκειμένου να επαχθούν μεταλλάξεις. Για την 

επιλογή των μεταλλαγμένων φυτών αναπτύξαμε μία νέα δοκιμή παγώματος. Η 

ανάπτυξη της δοκιμής παγώματος σε σπορόφυτα βασίσθηκε σε δύο διαπιστώσεις α) 

ότι το γονίδιο inaZ εκφράζεται και στο στάδιο του σποροφύτου και β) ότι το θρεπτικό 

μέσο MS δεν προκαλεί παγοπυρήνωση στο εύρος των θερμοκρασίων που παγώνανε 

τα σπορόφυτα. Η δοκιμή παγώματος σε σπορόφυτα μας επέτρεψε τον έλεγχο ενός 

πολύ μεγάλου αριθμού φυτών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η δοκιμή παγώματος 

δισκίων φύλλου σε μικροτριβλία, αποτελεί μία παραλλαγή της αντίστοιχης των 

σποροφύτων και χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει ένας δεύτερος έλεγχος των 

δεδομένων της πρώτης δοκιμής. Η ανθεκτικότητα των φυτών στο πάγωμα ελέγχθηκε 

και στους απογόνους τους καθώς και σε φυτά που προήλθαν από ανθηροκαλλιέργεια 

(διπλοειδή).  

Συζητώνται πιθανές εφαρμογές των νέων δοκιμών παγώματος και σε άλλες 

περιπτώσεις βελτίωσης φυτών για ανθεκτικότητα. 

 

4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

  Ο πολύ μεγάλος αριθμός σποροφύτων που μετείχε στη δοκιμή παγώματος σε 

μικροτριβλία (Σχήματα 4.1 και 4.2) απαιτούσε ιδιαίτερο τρόπο καταγραφής των 

αποτελεσμάτων της δοκιμής (Πίνακας 4.1. και Σχήμα 4.3.). Συνολικά στα μαζικά 

πειράματα παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία χρησιμοποιήθηκαν 23103 

σπορόφυτα. Από αυτά 13879 ήταν της 1-6 διαγονιδιακής σειράς, 4972 της 3-2 

διαγονιδιακής σειράς και 4252 της 1-12 διαγονιδιακής σειράς. Οι σπόροι προήρθαν 

από διασταυρώσεις ομόζυγων φυτών (inaZ +/+) με μη μετασχηματισμένο γυρεοδότη 

(SR1). Φυτά που προέρχονταν από διαφορετικές κάψες εξετάσθηκαν χωριστά. Από 

την 1-6 σειρά επιλέχθηκαν ως απάγωτα 726 φυτά (5,3%), από την 1-12 σειρά 44 

(1,1%) και από την 3-2 σειρά 771 (15,5%). Συγχρόνως καταγράφηκε ο αριθμός των 

βλαστημένων και μη βλαστημένων σπόρων που πάγωσαν καθώς και του θρεπτικού 

μέσου MS (Σχήμα 4.4.).  

Τα επιλεγμένα σπορόφυτα μεταφέρθηκαν σε τριβλία και στην συνέχεια σε 

βάζα με θρεπτικό μέσο MS άγαρ. Μετά από 1-2 εβδομάδες τα φυτά μεταφυτεύθηκαν 

σε μικρές γλάστρες προκειμένου να εγκλιματισθούν στο περιβάλλον του 

θερμοκηπίου. Στο θερμοκήπιο τα φυτά παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση του 
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αναπτυξιακού τους κύκλου. Ο συνολικός αριθμός των φυτών που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς και το στάδιο της σκληραγώγησης ήταν 39 (5,3%) για την 1-6 σειρά, 8 

(18,2%) για την 1-12 και 28 (3,6%) για την 3-2 σειρά. Οι περισσότερες απώλειες, 

εμφανίσθηκαν κατά την μεταφορά των σποροφύτων από τα μικροτριβλία στα 

τριβλία, ενώ οι απώλειες κατά την σκληραγώγηση ήταν ελάχιστες.  

Την σκληραγώγηση ακολούθησε μία δεύτερη μέτρηση της παγοπυρηνωτικής 

ικανότητάς των επιλεγμένων φυτών με δισκία φύλλου σε μικροτριβλία (Σχήμα 4.5.). 

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων της δοκιμής παγώματος δισκίων φύλλου για κάθε 

φυτό δίδεται υπό μορφή καμπύλης, με βάση την οποία το κάθε φυτό χαρακτηριζόταν 

ως προς την παγοπυρηνωτική ικανότητά του. Έτσι εντοπίσθηκαν όσα φυτά 

αποτελούσαν λανθασμένες επιλογές (false positives), τα οποία δεν εξετάσθηκαν 

περαιτέρω (Σχήμα 4.6). 

 

 

 

Σχήμα 4.1. Μικροτριβλία σε θάλαμο ελεγχόμενης ανάπτυξης φυτών. Η καλλιέργεια 

σποροφύτων σε μικροτριβλία συνεπάγεται μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και 

ομοιόμορφες συνθήκες καλλιέργειας.  
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Όσα φυτά από κάθε σειρά είχαν την χαμηλότερη παγοπυρηνωτική ικανότητα, 

με βάση την δοκιμή παγώματος δισκίων φύλλου σε μικροτριβλία, αυτογονιμο-

ποιήθηκαν προκειμένου να ελέγξουμε και τους απογόνους τους, Τ3 φυτά. Δυστυχώς 

πολλά από αυτά είτε ήταν στείρα, είτε είχαν μειωμένη γονιμότητα. Το γεγονός αυτό 

μας ανάγκασε να εξετάσουμε μόνο ορισμένα από αυτά και συγκεκριμένα μόνο όσα 

παρήγαγαν ικανό αριθμό απογόνων. Δέκα T3 απόγονοι από κάθε φυτό ελέχθησαν σε 

δοκιμή με δισκία φύλλου σε μικροτριβλία. Εφαρμόζοντας την δοκιμή αυτή επιλέξαμε 

δύο Τ2 φυτά των οποίων οι απόγονοι είχαν την μέγιστη ανθεκτικότητα (Σχήμα 4.7.). 

 

 
 

Σχήμα 4.2. Αλκολόλουτρο κατά την διάρκεια δοκιμής παγώματος με μικροτριβλία. Η 

διαπίστωση του παγώματος κάθε σποροφύτου έγινε μέσω απώλειας της διαύγειας του 

θρεπτικού διαλύματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί4.  

 

 

 

 

 

 103



Δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα στο πάγωμα στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι πολυγονιδιακό χαρακτηριστικό θελήσαμε να παράγουμε από τους επιλεγμένους 

Τ3 απογόνους διπλοειδή φυτά (από ανθηροκαλλιέργεια) προκειμένου να ελέγξουμε 

και την δική τους συμπεριφορά στο πάγωμα. Εφαρμόζοντας την δοκιμή παγώματος 

με δισκία φύλλου σε μικροτριβλία επιλέξαμε τα πλέον ανθεκτικά διπλοειδή φυτά 

(Σχήμα 4.8.). 

 

 

 ΠΑΓΩΜΕΝΑ  ΑΠΑΓΩΤΑ  ΠΑΓΩΜΕΝΑ  ΑΠΑΓΩΤΑ  ΠΑΓΩΜΕΝΑ  ΑΠΑΓΩΤΑ  ΠΑΓΩΜΕΝΑ  ΑΠΑΓΩΤΑ  ΠΑΓΩΜΕΝΑ  ΑΠΑΓΩΤΑ  ΜΙΚΡΟΤΡΙΒΛΙΟ

69 5 0 1 0 17 0 2 0 2 A1810

45 0 1 0 7 15 1 27 0 0 E'14810

47 0 0 0 18 19 0 9 1 2 Γ1110

62 0 4 0 11 18 0 0 0 0 Δ1110

64 0 3 1 14 12 0 0 0 2 Ε1110

52 0 0 0 7 16 0 0 0 20 Ζ1110

48 1 5 0 16 16 0 0 1 9 Η1110

53 1 7 0 11 14 0 0 4 5 Θ1110

55 0 1 1 7 28 0 2 0 3 Α810

73 2 2 0 1 13 0 0 0 4 Β810

63 1 0 0 11 14 0 1 2 3 Γ810

51 0 0 0 10 34 0 0 0 0 Δ810

79 0 2 0 5 8 0 1 0 0 Ε810

53 0 0 3 9 6 0 25 0 0 Ζ810

69 1 2 0 12 9 0 2 0 1 Η810

73 0 2 2 7 7 0 3 0 1 Θ810

    

 
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 

ΣΕΙΡΑ 1-63      

           

ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ 
 ΒΛΑΣΤΗΜΕΝΟΙ  

ΣΠΟΡΟΙ  ΣΠΟΡΟΙ 
 ΘΡΕΠΤΙΚΟ  

ΜΕΣΟ 
 ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 

 

Πίνακας 4.1. Καταγραφή δεδομένων παγώματος της διαγονιδιακής σειράς 1-6. Επειδή το 
πάγωμα είναι στιγμιαίο τα δεδομένα καταγράφονταν αρχικά σε ειδικές φόρμες (πρόχειρα) και 
κατόπιν μεταφέρονταν σε άλλους πίνακες που διευκόλυναν την επεξεργασία τους. Κάθε 
μκροτριβλίο συμβολίζεται με ένα γράμμα και αριθμούς που αναφέρονται στην ημερομηνία 
διεξαγωγής της δοκιμής παγώματος (πχ. 810 σημαίνει 8η Οκτωβρίου). Σε κάθε γραμμή 
αναφέρονται δεδομένα από ένα τριβλίο (ενενηνταδύο δείγματα). Όπου το άθροισμα κάθε 
γραμμής είναι μικρότερο του ενενηνταδύο υπήρξαν μολυσμένα δείγματα στο μικροτριβλίο, 
που δεν καταγράφηκαν. 
 

                                                                                                                                            
4 Οι θερμοκρασίες που αναφέρονται σε όλες τις δοκιμές παγώματος που έγιναν στην παρούσα μελέτη, 
αφορούν ενδείξεις του αλκολόλουτρου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις προηγούμενες τιμές 
θερμοκρασίας των δειγμάτων.  
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Σχήμα 4.3 Παράδειγμα καταγραφής επιλεγμένου φυτού. Σε κάθε φυτό που επιλέχθηκε ως 

απάγωτο δόθηκε και ένας συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων δηλωτικός της διαγονιδιακής 

σειράς από την οποία είχε προέρθει (1-6, 1-12, ή 3-2) της ημέρας που έγινε ο έλεγχος καθώς 

και του μικροτριβλίου και της ακριβής θέσης στην οποία είχε τοποθετηθεί. Με τον τρόπο 

αυτό περιορίσθηκαν στο ελάχιστο τα λάθη στην καταγραφή των μεταλλαγμένων φυτών και 

γνωρίζαμε για κάθε επιλεγμένο φυτό, πότε ελέγχθηκε για πρώτη φορά και σε πια ακριβώς 

θέση του μικροτριβλίου βρισκόταν, όταν επιλέχθηκε.  
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Σχήμα 4.4. Δοκιμή παγώματος σποροφύτων (φυταρίων), σπόρων και θρεπτικού μέσου MS 

(άγαρ) σε μικροτριβλία. Τα χαμηλά ποσοστά παγώματος που παρατηρήθηκαν στο θρεπτικό 

μέσο MS, επέτρεψαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δοκιμής παγώματος. 

 

 
 

Σχήμα 4.5. Παγωμένα δισκία φύλλου σε μικροτριβλίο. Όσα σπορόφυτα επιλέγονταν από 

την δοκιμή παγώματος σε μικροτριβλία αφήνονταν να αναπτυχθούν και μετά την 

σκληραγώγησή τους υποβάλλονταν σε νέα δοκιμή παγώματος με δισκία φύλλου. 

Εφαρμόζοντας την δοκιμή παγώματος σε δισκία φύλλου εντοπίσαμε όσα φυτά είχαν επιλεγεί 

κατά λάθος από την πρώτη δοκιμή.   
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Σχήμα 4.6. Αποτελέσματα δοκιμή παγώματος δισκίων φύλλου σε μικροτριβλία. Η 

παγοπυρηνωτική ικανότητα κάθε δείγματος περιγράφεται από μία καμπύλη. Εκτός από 

τους αρνητικούς μάρτυρες H2O και μη μετασχηματισμένα φυτά, SR1, τα υπόλοιπα 

δείγματα είναι ετερόζυγα φυτά (inaZ +/-) που έχουν ακτινοβοληθεί με ακτίνες γ και 

εσφαλμένα επιλεγεί ως φυτά μειωμένης παγοπυρηνωτικής ικανότητας μετά από δοκιμή 

παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία. Α. Διακρίνονται οι καμπύλες φυτών που 

ανήκουν στην ίδια διαγονιδιακή σειρά, 1-6. Β. Οι καμπύλες των φυτών που ανήκουν 

στην ίδια διαγονιδιακή σειρά 1-12 διαφέρουν από τις αντίστοιχες των φυτών της 3-2 

διαγονιδακής σειράς.  
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Σχήμα 4.7. Δοκιμή παγώματος δισκίων φύλλου επιλεγμένων  Τ3  φυτών που έχουν 

επιλεγεί ως ανθεκτικά στο πάγωμα σε μικροτριβλία. Σε παρένθεση αναγράφεται η γενεά 

των συγκεκριμένων δειγμάτων και σε αγκύλη ο αριθμός κάθε δείγματος.  
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Σχήμα 4.8. Δοκιμή παγώματος δισκίων φύλλου διπλοειδών φυτών σε μικροτριβλία. Το 

γράμμα D συμβολίζει διπλοειδές φυτό. Η γενεά  και ο αριθμός του τετραπλοειδούς 

φυτού από το οποίο προήλθε το διπλοειδές φυτό αναγράφονται σε παρένθεση και 

αγκύλη αντίστοιχα. Το νούμερο κάθε διπλοειδούς φυτού είναι αυτό που αναγράφεται 

μετά το σύμβολο της δίεσης.  
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4.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η ανάπτυξη μεθόδου αρνητικής επιλογής διαγονιδιακών φυτών καπνού 

μετασχηματισμένων με το γονίδιο inaZ του βακτηρίου P. syringae pv. syringae και 

ακτινοβολημένων με ακτίνες γ, είχε σαν απώτερο στόχο τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που σχετίζονταν με την παγοπυρηνωτική ικανότητα αυτών των φυτών.  

 Ένας μεγάλος αριθμός ετερόζυγων (inaZ +/-) σποροφύτων ακτινοβολημένων 

με ακτίνες γ, ελέγχθηκε ως προς την παγοπυρηνωτική ικανότητα χρησιμοποιώντας 

μικροτριβλία και ένα ψυχόμενο αλκοολόλουτρο. 

 Στην έρευνα της βιολογικής παγοπυρήνωσης είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί μικρο-

τριβλία. Συγκεκριμένα ο Andrews και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μία μέθοδο για 

την ανίχνευση βακτηρίων ειδών του γένους Salmonella στα τρόφιμα χρησιμο-

ποιώντας δοκιμή παγώματος σε μικροτριβλία.  

 Η δοκιμή παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία βασίσθηκε αφ΄ενός μεν 

στην ικανότητα ετερόζυγων σποροφύτων (inaZ +/-) να παγοπυρηνώνουν και 

αφ΄ετέρου στην απουσία παγοπυρηνωτικών παραγόντων, ενεργών στις θερμοκρασίες 

που δοκιμάςθηκαν, στο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης των φυτών.  

 Ακτινοβόληση με ακτίνες γ έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο μπιζέλι για την 

επαγωγή ανθεκτικότητα στο ψύχος (Saccardo, 1993). Στην περιπτώσή μας, 

ετερόζυγοι (inaZ+/-) σπόροι καπνού ακτινοβολήθηκαν προκειμένου να επαχθούν 

μεταλλάξεις, όπως θραύσεις χρωμοσωμάτων που αποτελούν το κυριότερο είδος 

μεταλλάξεων που παρουσιάζεται κατόπιν ακτινοβόλησης με ακτίνες γ (Chadwick 

1981).  

 Η εφαρμογή της δοκιμής παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία οδήγησε 

στην επιλογή πολλών φυτών που δεν πάγωναν. Ο αριθμός των φυτών αυτών θα ήταν 

ακόμα μεγαλύτερος αν δεν νεκρώνονταν πολλά από τα φυτά αυτά, κατά το στάδιο 

μεταφοράς τους από τα μικροτριβλία στα τριβλία. Υψηλό ποσοστό νεκρώσεων κατά 

την μεταφορά απάγωτων σποροφύτων από μικροτριβλία σε τριβλία έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλες δοκιμές και έχουν αποδοθεί σε μεταφυτευτική καταπόνηση (O’ Connor 

1993).  

 Ένας δεύτερος έλεγχος των αποτελεσμάτων της δοκιμής παγώματος 

σποροφύτων σε μικροτριβλία απέδειξε ότι πολλά από τα φύτα είχαν επιλεγεί 

εσφαλμένα ως μη παγοπυρηνωτικά.  Ο δεύτερος έλεγχος έγινε εφαρμόζοντας  δοκιμή 

παγώματος με δισκία φύλλου σε μικροτριβλία. Η δοκιμή αυτή αποτελεί μία 
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παραλλαγή της δοκιμής παγώματος σποροφύτων και επιτρέπει τον έλεγχο των φυτών 

σε μεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο. Στο τέλος της δοκιμής κάθε φυτό που μετέχει 

στη δοκιμή χαρακτηριζόταν από μία καμπύλη γραμμή σε διάγραμμα θερμοκρασίας-

αριθμού παγωμένων δισκίων φύλλου. Η καμπύλη αυτή απεικονίζει την 

παγοπυρηνωτική ικανότητα κάθε φυτού. Ορισμένα φυτά κρίθηκαν ως μη 

παγοπυρηνωτικά με βάση τα αποτελέσματα της δεύτερης δοκιμής.  

 Η δοκιμή παγώματος σποροφύτων σε μικροτριβλία, ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα 

σημαντική σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας που σπέρνονται απ΄ευθείας (αντί να 

μεταφυτεύονται) στο χωράφι. Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν τις χαμηλές θερμοκρασίες 

με καλλιεργητικά μέσα, π.χ. καθυστερώντας την σπορά, ή αρδεύοντας. Η δημιουργία 

ποικιλιών με κάποιο βαθμό ανθεκτικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες θα επιτρέψει 

την σπορά τους ενωρίτερα, αλλά και την επιβίωση τους σε άκαιρους παγετούς ίσως 

σε ορισμένες περιπτώσεις και τον χειμώνα. Για παράδειγμα καλλιεργώντας δύο φορές 

το χρόνο φυτά όπως είναι το ρεβίθι υπερδιπλασιάζουμε την παραγωγή τους, 

δεδομένου ότι το χειμώνα, σε πολλές περιοχές, το νερό δεν αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα της παραγωγής (Singh, 1990).  

 Περαιτέρω βελτίωση της μεθόδου που αναπτύχθηκε στην παρούσα διατριβή 

είναι αναγκαία προκειμένου να εφαρμοσθεί και σε καλλιέργειες με μεγάλους 

σπόρους, όπως είναι το ρεβίθι και το καλαμπόκι. Συγκεκριμένα, αντί των 

σποροφύτων και των δισκίων φύλλου, θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν 

πρωτοπλάστες ή υγρές καλλιέργειες κυττάρων. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

συμβάλει και η αυτοματοποίηση του χειρισμού των μικροτριβλίων, που ήδη σήμερα 

αποτελεί αντικείμενο έρευνας αρκετών ερευνητικών ομάδων κυρίως εταιριών 

(Microplate Technology Laboratory Automation and Robotics βλέπε διαδικτιακό 

κόμβο  www.messebasel.ch/miptec).  

 Η χρησιμότητα των προτεινόμενων δοκιμών θα είναι μεγαλύτερη αν 

ερευνηθούν οι συνθήκες που προσιδιάζουν με αυτές που επικρατούν στον αγρό π.χ. 

κατά την διάρκεια ενός παγετού ακτινοβολίας. Η παράμετρος που πρέπει ιδιαίτερα να 

ελεγχθεί είναι ο ρυθμός πτώσης της θερμοκρασίας (Fuller, 1998). Δυστυχώς ο 

εξοπλισμός που διαθέταμε δεν επιδεχόταν ρυθμίσεων ως προς αυτόν τον παράγοντα.  

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη μέθοδο επιλογής 

ανθεκτικών φυτών στο πάγωμα θα χρειασθούν περισσότερα πειράματα και με άλλα 

φυτά. Οι δοκιμές παγώματος όμως που προτείνονται είναι φθηνές, απλές και 

γρήγορες και δεν απαιτούν ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό. Τα μικροτριβλία παρέχουν 
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ένα μικροπεριβάλλον ομοιόμορφο τόσο κατά την ανάπτυξη των σποροφύτων όσο και 

κατά την εφαρμογή των χαμηλών θερμοκρασιών, που μας επιτρέπει να υποθέσουμε, 

ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στην ανθεκτικότητα στο πάγωμα μεταξύ των 

σποροφύτων οφείλονται σε γενετικά αίτια.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΥΚΑΡΥΟΤΙΚΟΥ ΠΑΓΟΠΥΡΗΝΩΤΙΚΟΥ 

ΓΟΝΙΔΙΟΥ 

 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Fusarium acuminatum 
 
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
5.1.1. Το γένος Fusarium 
 
 Είδη του γένους Fusarium έχουν απομονωθεί από εδάφη όλων των ηπείρων, 
εκτός της Ανταρκτικής (Windels, 1992). Απαντώνται κυρίως σαν σαπρόφυτα και 
παράσιτα φυτών και ζώων, αλλά και σε προϊόντα αυτών. Η παρουσία μυκήτων του 
γένους Fusarium κυρίως σε σπόρους δημητριακών είναι άκρως επικίνδυνη, επειδή 
πολλά είδη Fusarium παράγουν μυκοτοξίνες, που μπορούν να περάσουν μέσω της 
διατροφής στα ζώα και τον άνθρωπο προκαλώντας τους ακόμα και θάνατο. Οι 
μυκοτοξίνες που παράγονται από ορισμένα είδη Fusarium ποικίλουν τόσο στην δομή 
τους, όσο και σε διάφορες, χημικές τους ιδιότητες (Flanningan, 1991). Από την 
άποψη της επικινδυνότητάς τους στην διατροφή ανθρώπων και ζώων, οι κυριότερες 
είναι τριχοθηκένια (trichothecenes), ζεαραλενόνες (zearalenone), μονιλιφορμίνες 
(moniliformin), και φουμοσίνες (fumonisins) (D'Mello, 1997).  
 Στα φυτά, είδη του γένους Fusarium είναι κυρίως παθογόνα προκαλώντας 
ασθένειες με συμπτώματα μαρασμού (wilts), σήψεων (rots) ή καψίματος (blights). Η 
προσβολή γίνεται συνήθως μέσω πληγών που έχουν προκληθεί από  άλλα παθογόνα, 
αφίδες ή και μηχανικά.   
 Η ταξινόμηση ειδών του γένους Fusarium είναι ενδεχομένως η πλέον 
αμφισβητούμενη όλων των μυκήτων. Το ίδιο το γένος είναι καλά καθορισμένο από 
τα διακριτά πολυκύτταρα μακροκονίδια (φραγμοκονίδια) που παράγει. Όμως η 
παρουσία αναμόρφων (anamorphs) Fusarium σε διαφορετικές τάξεις Ασκομυκήτων 
αφ’ενός έχει θέσει σε αμφισβήτηση την ορθότητα κατάταξης όλων αυτών των ειδών 
σε ένα μόνο γένος και αφ’ετέρου έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση διαφόρων ειδών 
από αυτό το γένος (Samuels, 1995).  
 Ένα χαρακτηριστικό πολλών ειδών του γένους Fusarium είναι η μεγάλη 
μορφολογική παραλλακτικότητα που παρουσιάζουν κατά την καλλιέργειά τους 
(Jones, 1954). Αυτή η παραλλακτικότητα μπορεί να οφείλεται στον γονότυπο του 
στελέχους, τις συνθήκες καλλιέργειας, ή άλλους μη γενετικούς παράγοντες 
(Miedaner, 1997).  
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5.1.2. Fusarium acuminatum  
  
 To Fusarium acuminatum έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, σαν σαπρόφυτο 
εδάφους και δευτερογενές παθογόνο των φυτών. Είναι γνωστό ότι παράγει διάφορες 
τοξίνες  όπως οι εννιατίνες (enniatins), (Viscondi, 1992), η βεοβερισίνη (beauvericin), 
μία μυκοτοξίνη με εντομοκτόνες ιδιότητες, η οποία προκαλεί επίσης απόπτωση σε 
κύτταρα ανθρώπου, (Logrieco et al., 1998), η ζεαραλενόνη (zearalenone) (Bosch and 
Mirocha, 1992) και η φυτοτοξίνη  T-2 (Rabie et al., 1986).  
 Το είδος F. αcuminatum θεωρείτο ότι ανήκει στο τμήμα (section) Gibbosum. 
Όπως όμως έδειξαν νεότερα δεδομένα ανάλυσης ισοενζύμων σε συνδιασμό με RAPD 
ανάλυση, το είδος F. acuminatum αλλά και τα τμήματα Gibbosum και Sporotrichiella 
πρέπει να επανακαθορισθούν. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στελέχη του F. acuminatum 
subsp. acuminatum συγγενή με αντίστοιχα του F. triticum, ενώ στελέχη του F. acumi-
natum subsp. armeniacum ήταν περισσότερο συγγενή με αντίστοιχα του F. sporo-
trichoides  (Altomare et al., 1997).  
 
5.1.3. Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης 
 

Η χρήση cDNA βιβλιοθηκών για την απομόνωση ευκαρυωτικών γονιδίων τα 
τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ευρεία εξάπλωση, κυρίως εξαιτίας της κυκλοφορίας 
στο εμπόριο διαφόρων κιτ, που αφ’ενός διευκολύνουν σημαντικά ένα τέτοιο 
εγχείρημα και αφ’ετέρου αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας του.  Κάποιες 
πληροφορίες για το γονίδιο που πρόκειται να απομονωθεί είναι αναγκαίες πρωτού 
ξεκινήσει η κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης. Η απομόνωση RNA πρέπει να γίνει 
από ιστό που βρίσκεται σε κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο, ή υπό συνθήκες που 
εξασφαλίζουν την παρουσία RNA του γονιδίου που πρόκειται να απομονωθεί. 
 Το λZAP κιτ σύνθεσης έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις 
απομόνωσης γονιδίων. Η σύνθεση της πρώτης cDNA αλυσίδας γίνεται 
χρησιμοποιώντας συνολικό mRNA  σαν εκμαγείο, την αντίδραση μεταγραφάσης του 
ιού MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus), 5΄-μεθυλιωμένο dCTP και ένα 
υβρίδιο όλιγο (dT) συνδέτη εκκινητή [oligo (dT) linker primer] που έχει μία θέση 
περιορισμού XhoI. Το 5΄-μεθυλιωμένο dCTP ημιμεθυλιώνει το cDNA 
προστατεύοντάς το, από την μετέπειτα πέψη με περιοριστικά ένζυμα, όπως το XhoI.  
Η σύνθεση της δεύτερης cDNA αλυσίδας γίνεται με την βοήθεια ριβονουκλεάσης Η, 
ενζύμου που διασπά το RNA που είναι ενωμένο με την πρώτη cDNA αλυσίδα, 
δημιουργώντας πλήθος τμημάτων που χρησιμεύουν ως εκκινητές για την αντιγραφή 
της πρώτης cDNA αλυσίδας από την DNA πολυμεράση Ι. Στο μίγμα των 
νουκλεοτιδίων για την κατασκευή της δεύτερης cDNA αλυσίδας προστίθεται dCTP, 
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ώστε να μειωθεί η πιθανότητα συσσωμάτωσης 5-μεθυλιωμένου dCTP στην δεύτερη 
cDNA αλυσίδα. Τα άνισα άκρα του δίκλωνου cDNA υδρολύονται (nibbled back), ή 
γεμίζονται (filled) με Pfu DNA πολυμεράση. Στα τυφλά άκρα που δημιουργούνται 
συγκολλούνται EcoRI προσαρμοστές (adapters). Ακολουθεί φωσφορυλίωση των 
cDNA, διαχωρισμός τους με βάση το μέγεθός τους σε στάγδην κολώνα (drip 
column), καθαρισμός τους και κλωνοποίησή τους σε αποφωσφορυλιωμένο φορέα 
UniZAP XR.  Η βιβλιοθήκη «πακετάρεται» χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα φάγου και 
διατηρείται σε στελέχη E. coli XL1-Blue MRF΄, που είναι MrcA- MrcB-, ώστε να 
μην υπόκεινται σε πέψη το ημιμεθυλιωμένο cDNA (Σχήμα 5.1.) 

Ο σχεδιασμός της βιβλιοθήκης παρέχει την δυνατότητα in vivo εκτομής 
pBluescript φαγομιδίων (phagemid) χρησιμοποιώντας τους βοηθούς (helper) φάγους 
ExAssist. In vivo εκτομή μπορεί να γίνει τόσο σε απομονωμένους κλώνους, όσο και 
σε όλη τη βιβλιοθήκη. Οι φάγοι ExAssist εξαιτίας μίας μεταλλαγής, δεν μπορούν να 
πολλαπλασιασθούν σε μη καταστελόμενο στέλεχος E. coli, όπως είναι το  SOLR.  
Στο τέλος της in vivo εκτομής η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε κύτταρα SOLR και τα 
cDNA είναι κλωνοποιημένα σε φαγομίδια pBluescript. 

 
5.1.4. Απομόνωση κλώνου από cDNA βιβλιοθήκη 

 
 Η επιλογή του τρόπου σάρωσης μίας cDNA βιβλιοθήκης, καθορίζεται από το 
γονίδιο που πρόκειται να απομονωθεί. Αν έχουν κλωνοποιηθεί ομόλογα γονίδια σε 
άλλους οργανισμούς, τότε συνήθως επιλέγεται υβριδοποίηση, υπό «αυστηρές», ή 
«ήπιες» συνθήκες ανάλογα με το αν η συγγένεια του εν λόγω οργανισμού με τους 
υπόλοιπους , είναι μικρή, ή μεγάλη αντίστοιχα. Αν δεν έχουν κλωνοποιηθεί, ομόλογα 
γονίδια, τότε μπορεί να γίνει απομόνωση της πρωτεΐνης και μικροαλληλούχισή της 
(microsequencing), προκειμένου να αποκαλυφθεί ένα μέρος της αλληλουχίας του 
γονιδίου, που θα χρησιμοποιηθεί σαν ιχνηλάτης σε υβριδοποίηση της βιβλιοθήκης. 
Εναλλακτικά μπορεί να παραχθούν αντισώματα, από την καθαρισμένη πρωτεΐνη και 
κατόπιν επαγωγής έκφρασης των γονιδίων της βιβλιοθήκης να γίνει σάρωση αυτής, 
χρησιμοποιώντας τα αντισώματα. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει απομόνωση 
της πρωτεΐνης και δεν είναι γνωστά ομόλογα γονίδια γίνεται λειτουργική (functional) 
σάρωση της βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας κάποια δοκιμή για τον έλεγχο γνωστής 
ιδιότητας του προς απομόνωση γονίδιου.   
 
 
 
 
 

 114



5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Τα αποτελέσματα της δοκιμής παγώματος των υγρών, υπό ανάδευση 
καλλιεργειών του μύκητα F. acuminatum χρησίμευσαν ως κριτήριο επιλογής της 
ηλικίας της καλλιέργειας που ήταν κατάλληλη για την απομόνωση RNA. 
Συγκεκριμένα, η παγοπυρηνωτική ικανότητα του στελέχους F21, αυξανόταν μέχρι 
την 15 ημέρα καλλιέργειας, οπότε και παρουσιάσθηκε το μέγιστο αυτής, 100% των 
σταγόνων πάγωσαν, και στις δύο θερμοκρασίες μετρήσεων (-10 oC και –13 oC). 
Αντίστοιχη αύξηση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας δεν παρουσιάσθηκε στο 
στέλεχος F1, υπό τις ίδιες συνθήκες καλλιέργειας.  
 Απομόνωση ολικού RNA έγινε από καλλιέργεια 15 ημερών του στελέχους 
F21. Συνολικά 460μg ολικού RNA απομονώθηκαν από 100mL υγρής καλλιέργειας 
τα οποία διαλύθηκαν σε τελική συγκέντρωση 375ng/μL. Φασματοσκοπική μέτρηση 
δείγματος από το RNA που απομονώθηκε απέδειξε, ότι ήταν αρκετά καθαρό, ενώ 
όπως φάνηκε μετά από ηλεκτροφόρηση δείγματος σε πήκτωμα αγαρόζης, η ποιότητά 
του ήταν ικανοποιητική (Σχήμα 5.2).  Το ίδιο ικανοποιητική ήταν η ποιότητα και 
καθαρότητα του mRNA που απομονώθηκε και που όπως μετρήθηκε ήταν 5,9μg. Η 
απόδοση δηλαδή σε mRNA ήταν 1,28% του ολικού RNA.  
  
 
 

 

                    RNA 
   λ            ----------------- 
BstEII        F21         F21 

 
Σχήμα 5.2 Απομόνωση ολικού RNA από τον μύκητα F. acuminatum. 
Ολικό RNA απομονώθηκε από υγρή καλλιέργεια 15 ημερών στελέχους 

F21, του μύκητα F. acuminatum. Αριστερά o μάρτυρας μεγέθους 

λBstEII και δεξιότερα τα δύο δείγματα RNA του στελέχους F21.  
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Όλη η ποσότητα του mRNA που απομονώθηκε χρησιμοποιήθηκε για την 
σύνθεση της πρώτης και δεύτερης αλυσίδας cDNA. Όπως αναμενόταν, στο 
αυτοραδιογράφημα η ένταση του σήματος της δεύτερης αλυσίδας ήταν περίπου το 
1/10 της έντασης του αντίστοιχου σήματος της πρώτης (Σχήμα 5.3). 

Ο διαχωρισμός των cDNA που είχαν παραχθεί, έγινε με βάση το μέγεθός 
τους. Από την στάγδην κολώνα που χρησιμοποιήθηκε συλλέχθηκαν αρχικά πέντε 
μέρη, καθένα από τα οποία περιείχε 300μL, δηλαδή έξι σταγόνες, αντί των τριών που 
συνιστώνται στο εγχειρίδιο. Μετά από καθαρισμό φαινόλης-χλωροφορμίου το πρώτο 
μέρος διαλύθηκε σε 3μL αποστειρωμένου νερού, το δεύτερο σε 6μL, ενώ τα 
τελευταία τρία μέρη διαλύθηκαν σε 8μL. Το πρώτο μέρος δεν ήταν αρκετά 
ραδιενεργό, γι’ αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε στο πήκτωμα αγαρόζης (Σχήμα 5.5) 
και στην αυτοραδιογραφία δειγμάτων από τα κλάσματα που συλλέχθηκαν (Σχήμα 
5.5). Ομοίως, δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε στις αντιδράσεις συγκόλλησης που 
ακολούθησαν. Από την ηλεκτροφόρηση των cDNA (Σχήμα 5.4) και την δοκιμή σε 
τριβλίο με το βρωμιούχο εθίδιο συμπεράναμε ότι μετά τον διαχωρισμό των μεγεθών 
από την κολώνα συλλέχθηκαν συνολικά 300ng  cDNA, τα οποία διαλύθηκαν σε 
14,5μL απεσταγμένο νερό.  
 

 
 

 

Control             F21 
-----------       ----------- 
α      β              α      β 

 
 

Σχήμα 5.3 Αυτοραδιογράφημα προϊόντων cDNA σύνθεσης. Δείγματα 

σύνθεσης πρώτης (α) και δεύτερης (β) cDNA αλυσίδας. Αριστερά 

από την αντίδραση που χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας (control), 

και δεξιά από την αντιδράση που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης (F21).  
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Περίπου 52ng cDNA χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μία από τις δύο αντιδράσεις 
συγκόλλησης cDNA στο φορέα Uni-ZAP XR. Στην πρώτη αντίδραση χρησιμοποι-
ήθηκαν συνολικά 2,5μL cDNA από τα δύο πρώτα μέρη. Στην δεύτερη αντίδραση 
χρησιμοποιήθηκαν τα άλλα δύο μέρη που συλλέχθηκαν από την κολώνα, στον ίδιο 
συνολικό όγκο.  
 Από τις αντιδράσεις συγκόλλησης των cDNA στο φορέα Uni-ZAP XR και 
μετά το πακετάρισμα, προέκυψαν δύο βιβλιοθήκες με διαφορετικού μεγέθους 
ενθέματα. Ο τίτλος της αρχικής βιβλιοθήκης με τα μεγάλου μεγέθους ενθέματα ήταν 
230.000 κλώνοι με αναλογία λευκών πλακών πρός μπλέ 1:100. Η ίδια βιβλιοθήκη 
πολλαπλασιασμένη έδωσε 5Χ108 pfus/mL σε συνολικό όγκο 40mL.  Ο τίτλος της 
αρχικής βιβλιοθήκης με τα μικρού μεγέθους ενθέματα ήταν 1,8 Χ 104 κλώνοι με 
αναλογία λευκών πλακών πρός μπλέ 1: 100. Η ίδια βιβλιοθήκη πολλαπλασιασμένη 
έδωσε 8 Χ 108 pfus/mL σε συνολικό όγκο 40mL. 
  
 

 

 

    λ                  cDNA               pBR322 
BstEII   1            2           3          4      Hinf I 

 
Σχήμα 5.4 Ηλεκτροφόρηση των cDNA μετά απο κλασμάτωσή τους σε 
στήλη χρωματογραφίας συγγένειας.. Συλλέχθηκαν πέντε δείγματα, 

εκ των οποίων στην ηλεκτροφόρηση συμμετείχαν τα τέσσερα πρώτα, 

αφού κατόπιν μέτρησης της ραδιενέργειας τους, διαπιστώθηκε ότι 

το τελευταίο, περιείχε μόνο dNTPs. Μέρος των dNTPs φαίνονται 

και στο τέταρτο δείγμα της εικόνας. Δεξιά και αριστερά των 

δειγμάτων φαίνονται οι μάρτυρες μεγέθους λBstEII και pBR322 

HinfI . 
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Η αντιπροσωπευτικότητα των βιβλιοθηκών αυτών κρίθηκε ικανοποιητική, 
μετά από πέψεις πληθυσμού φάγων κάθε βιβλιοθήκης με τα περιοριστικά ένζυμα 
EcoRΙ και XhoI και ηλεκτροφόρηση των τμημάτων που προέκυψαν από τις πέψεις σε 
πήκτωμα αγαρόζης. Συγκεκριμένα, στο πήκτωμα διαχωρίστηκαν οι δύο βραχίονες 
του φορέα Uni-ZAP XR και τα ένθετα που φαίνονταν αμυδρά σαν κηλίδα (smear).  

 
Κλάσματα 

 
    Α΄       Β΄       Γ΄       Δ΄

 
 
  

 
 

Σχήμα 5.5. Αυτοραδιογραφία μετά απο κλασμάτωση σε κολώνα και ηλεκτροφόρηση των 

cDNA. Τα cDNA δείγματα μετά την ηλεκτροφόρηση αποτυπώθηκαν σε μεμβράνη 
προκειμένου να αυτοραδιογραφηθούν. Οι μάρτυρες μεγέθους που χρησιμοποιήθηκαν στην 
αυτοραδιογραφία δεν ήταν ραδιενεργοί για αυτό και δεν φαίνονται στην εικόνα .  
 
5.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
  Η δοκιμή παγώματος υγρής καλλιέργειας στελέχους F21 του μύκητα 
Fusarium acuminatum επιβεβαίωσε το συμπέρασμα προηγούμενης μελέτης, ότι το 
κατώφλι της θερμοκρασίας παγώματος (threshold freezing temperature) αυξάνεται με 
την ηλικία της καλλιέργειας, αν και παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στο 
μέγεθος της αύξησης από στέλεχος, σε στέλεχος (Richard, 1996). 
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 Οι καλλιέργειες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ελέχθησαν ως προς 
την παγοπυρηνωτική τους δράση, πριν αρχίσει η κατασκευή των cDNA βιβλιοθηκών, 
σε ένα μεγάλο εύρος υπό το μηδέν θερμοκρασιών (-13 oC έως και –5 oC) και σε 
διαφορετικές ηλικίες καλλιέργειας. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των –10 oC, μόνο 
ορισμένος αριθμός σταγόνων πάγωνε, και μάλιστα ο αριθμός αυτός σε πολλές 
περιπτώσεις δεν παρέμενε σταθερός. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται, με βάση τα όσα 
είναι σήμερα γνωστά για τον σχηματισμό βιολογικών παγοπυρήνων, αν λάβουμε 
υπ’όψιν μας, ότι η συχνότητα σχηματισμού θερμών παγοπυρήνων (τύπου Ι) είναι 
μικρότερη της αντίστοιχης ψυχρών (τύπου ΙΙ και ΙΙΙ) (Fall, 1995).  
 Ανεξάρτητα από την ερμηνεία αυτού του φαινομένου, χρειάστηκε να οριστεί 
ένα κριτήριο για τον καθορισμό της ηλικίας της καλλιέργειας που θα ήταν κατάλληλη 
για απομόνωση ολικού RNA. Δεδομένου ότι το μέγιστο της παγοπυρηνωτικής 
ικανότητας, εκφραζόμενη σαν % του συνόλου των σταγόνων που εξετάζονταν, 
παρουσιάστηκε επανειλημμένως σε ηλικία καλλιέργειας τουλάχιστον 15 ημερών και 
σε θερμοκρασία –10 oC, ή και χαμηλότερη, αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί αυτό 
το κριτήριο για την επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας.  
 Σημειώνεται πώς σε μεγαλύτερη ηλικία καλλιέργειας, ή και άλλες συνθήκες 
ανάπτυξης το ίδιο στέλεχος ίσως παράγει και θερμότερους παγοπυρήνες. Οι 
παγοπυρήνες αυτοί είτε θα είναι προϊόντα έκφρασης ενός ή περισσοτέρων γονιδίων, 
είτε θα δημιουργούνται από την συνάθροιση μορίων (assembly) στις ήδη υπάρχουσες 
παγοπρωτεΐνες. Στην πρώτη περίπτωση, για την απομόνωσή του (τους) από cDNA 
βιβλιοθήκη, απαιτείται η παρουσία πολλών μορίων mRNA του γονιδίου (-ων), επί 
του συνόλου των mRNA που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της βιβλιοθήκης. 
Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται 
η συνάθροιση των μορίων στην παγοπρωτεΐνη.  
 Αναφορικά με την κατασκευή των cDNA βιβλιοθηκών, ο λόγος για τον οποίο 
επιλέχθηκε η δημιουργία δύο βιβλιοθηκών διαφορετικού μεγέθους, ήταν ότι τα 
παγοπυρηνωτικά γονίδια που είχαν ήδη απομονωθεί από βακτήρια, είχαν όλα μέγεθος 
3-4kb και δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για να υποθέσουμε, ότι τα αντίστοιχα γονίδια 
στους μύκητες θα διέφεραν σημαντικά ως προς το μέγεθος. Επιπροσθέτως, 
σαρώνοντας κανείς μία βιβλιοθήκη ορισμένου μεγέθους έχει μεγαλύτερες 
πιθανότητες να απομονώσει το επιθυμητό γονίδιο, αν βεβαίως το μέγεθός του είναι 
εντός των ορίων των μεγεθών των cDNA αυτής της βιβλιοθήκης.  
 Ως προς τα μεγέθη των cDNA των βιβλιοθηκών που κατασκευάσθηκαν, είναι  
αξιοσημείωτο ότι, όπως προκύπτει από το αυτοραδιογράφημα (Σχήμα 5.5.), τα μέρη 
που συλλέγησαν από την κολώνα «επικαλύπτονταν», γεγονός που δηλώνει, ότι και 
στις δύο βιβλιοθήκες, εντός ορισμένων ορίων, υπάρχουν cDNA όλων των μεγεθών. Η 
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μία βιβλιοθήκη αποτελείται από cDNA μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των περίπου 1, 
5kb και η άλλη από cDNA αυτού ή μικρότερου μεγέθους.  

 

6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΟΠΥΡΗΝΩΤΙ-
ΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Fusarium acuminatum. 
 
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
6.1.1. Παγοπυρήνωση μυκήτων 
 
 Μετά την ανακάλυψη του φαινομένου της βιολογικής παγοπυρήνωσης στα 
βακτήρια διερευνήθηκαν διάφοροι μύκητες, όπου διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από 
αυτούς έχουν την ικανότητα να παγοπυρηνώνουν. (Kieft, 1988; Pouleur, 1992b; 
Richard, 1996; Tsumuki, 1992). Σήμερα είναι γνωστό ότι τουλάχιστον 5 μύκητες, 
συμβιώτες λειχήνων (mycobionts) παγοπυρηνώνουν (Kieft, 1989) όπως και διάφορα 
είδη μυκήτων του γένους Fusarium, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το F. αvenaceum 
(Pouleur, 1992b), F. αcuminatum (Pouleur, 1992b), F. oxysporum και F. triticum 
(Richard, 1996) καθώς και το F. moniliforme, το οποίο απομονώθηκε από το πεπτικό 
σύστημα του εντόμου Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera; Pyralidae) (Tsumuki, 
1992) που προσβάλει το βλαστό του ρυζιού.   
  Οι περισσότεροι μύκητες του γένους Fusarium είναι επίφυτα που συχνά 
θεωρούνται παθογόνα, δεδομένων των εκτεταμένων ζημιών που προκαλούν σε διά-
φορες καλλιέργειες, με συμπτώματα ζημιάς από παγετό. Συγκεκριμένες φυλές των 
παγοπυρηνωτικών μυκήτων είναι πολύ αποτελεσματικές στην δημιουργία παγοπυ-
ρήνων τύπου 1 (Phelps et al., 1986) δηλαδή παγοπυρήνων που σε θερμοκρασίες άνω 
των –5 oC παγώνουν το νερό. 

 
6.1.2. Ιδιότητες παγοπυρήνων μυκήτων.     
 
 Υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των παγοπυρήνων βακτηρίων και 

μυκήτων. Οι μυκητολογικοί παγοπυρήνες παρουσιάζονται θερμοσταθεροί έως τους – 

60 oC (Ashworth, 1995), ενώ οι βακτηριακοί είναι θερμοσταθεροί έως τους –40oC 

(Maki, 1978). Η παγοπυρηνωτική ικανότητα του μύκητα λειχήνων, Rhizoplaca 

chrysoleyca, παρέμεινε αναλλοίωτη σε ένα εύρος pH (2- 11) (Kieft, 1992), ενώ η 

αντίστοιχη ικανότητα των βακτηριακών ελαττώνεται σε ακραίες τιμές pH (Kozloff, 

1983). Οι βακτηριακές παγοπρωτεΐνες βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια 

αρνητικών κατά gram βακτηρίων (Lindow, 1989) η δε παγοπυρηνωτική τους δράση 
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όπως προαναφέρθηκε (βλέπε Κεφάλαιο 1), απαιτεί την παρουσία λιπιδίων 

(Govindarajan, 1988). Οι μυκητολογικοί παγοπυρήνες  παραμένουν δραστικοί ακόμα 

και όταν βρίσκονται σε εκχύλισμα από το οποίο έχουν απομακρυνθεί εντελώς, όλα τα 

λιπίδια με μη πολικό διαλύτη, όπως το χλωροφόρμιο (Kieft, 1990). Eκχύλισμα 

παγοπρωτεϊνών διηθήθηκε μέσα από φίλτρο με διάμετρο πόρων 0,22μm, διατηρώντας 

την δραστικότητά του, γεγονός που δηλώνει την παρουσία διηθητών παγοπυρήνων 

(Kieft, 1990).  

 Οι παγοπυρήνες του Fusarium έχουν ορισμένες κοινές ιδιότητες με τους 

αντίστοιχους των λειχήνων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δράση σε ένα ευρύ φάσμα 

pH (1-13) η σταθερότητα σε θερμοκρασία 60 oC και το γεγονός ότι  είναι διηθητοί 

(Pouleur, 1992a). Οι ομοιότητες αυτές έχουν οδηγήσει στην υπόθεση, ότι ίσως 

πρόκειται για παγοπυρηνωτικά γονίδια που εξελικτικά έχουν την ίδια αφετηρία. Η 

ενδεχόμενη απομόνωση αυτών των γονιδίων, αναμένεται να συμβάλει στην μελέτη 

της εξελικτικής τους πορείας, στην ερμηνεία της αναγκαιότητάς τους, αλλά και στη 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογών τους. 

 
6.1.3. Κλωνοποιήσεις παγοπυρηνωτικών γονιδίων   

 

 Η πρώτη προσέγγιση στο θέμα της μελέτης των γονιδίων παγοπυρήνωσης 

αφορούσε την απομόνωση μεταλλαγμένων στελεχών που δεν παγώνουν προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα γενετικής συμπλήρωσης (genetic 

complementation) μετά από κλωνοποίηση γενομικού DNA. H στρατηγική αυτή 

ακολουθήθηκε για την απομόνωση των παγοπυρηνωτικών γονιδίων, από τα βακτήρια 

P. syringae και Erwinia herbicola. Κατά την απομόνωση διαπιστώθηκε, ότι 

ορισμένοι κλώνοι προκαλούσαν παγοπυρήνωση και στο E. coli μετά από 

μετασχηματισμό. Ένα κομμάτι DNA 4,5kb (γονίδιο inaZ), από το P. syringae και ένα 

κομμάτι 5,7kb από το E. herbicola, (γονίδιο iceE) προσέδιδαν στο E. coli καθώς και 

σε μεταλλάξεις των ειδών P. syringae και E. herbicola που δεν παγοπυρήνωναν, την 

ικανότητα να παγοπυρηνώνουν (Green, 1985; Warren and Corotto, 1989). Με τον  

ίδιο τρόπο απομονώθηκε και ένα κομμάτι DNA μεγέθους 5,7kb, (γονίδιο inaW) από 

το παγοπυρηνωτικό βακτήριο P. fluorescens (Corotto et al., 1986; Warren et al., 

1986). 

 Ένα κομμάτι DNA μεγέθους 7kb από το παγοπυρηνωτικό βακτήριο Erwinia 

ananas, (γονίδιο inaA) απομονώθηκε σαρώνοντας με υβριδοποίηση μία γενομική 
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βιβλιοθήκη αυτού του βακτηρίου (Abe et al., 1989). Σαν ραδιοσημασμένος ιχνηλάτης 

χρησιμοποιήθηκε αλληλουχία ολιγονουκλεοτιδίου, η οποία κωδικοποιούσε για το 

κύριο επαναλαμβανόμενο μοτίβο του παγοπυρηνωτικού γονίδιου inaZ (του P. 

syringae). Η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και για την κλωνοποίηση ενός 

κομματιού DNA μεγέθους 6kb, (γονίδιο inaX) που αποδείχθηκε ότι προσδίδει παγο-

πυρηνωτική ικανότητα στο βακτήριο Xanthomonas campestris pv. translucens  (Zhao 

and Orser, 1990). Ένα άλλο κομμάτι μεγέθους περίπου 5kb (γονίδιο inaV) απομο-

νώθηκε μετά από πέψη γενομικού  DNA από P. syringae, στέλεχος INA5 και 

υβριδοποίηση με ραδιοσημασμένο DNA ιχνηλάτη από την επαναλαμβανόμενη πεπτι-

δική αλληλουχία AGYGSTQT, του γονιδίου inaZ (Schmid et al., 1997) 

 Στην βάση δεδομένων GenΒank αναφέρονται άλλα δύο κλωνοποιημένα 

γονίδια παγοπυρήνωσης το inaU από Erwinia uredovora (Michigami et al., 1994) και 

το inaK από P. syringae (Jung, 1997) (Πίνακας 6.1). 

 ΕΙΔΟΣ 
 

ΓΟΝΙΔΙΟ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ  

 

Erwinia ananas InaA Arai et. al. 1989 Abe et. al. 1989 
E.herbicola IceE Orser et. al. 1983 Warren and Corotto 1989
E.uredovora InaU Michigami et. al. 1994 Michigami et. al. 1994 
 

Pseudomonas fluorescens InaW Corroto et. al. 1986 Warren et. al. 1986 
P. syringae InaZ Orser et. al.  1985 Green and Warren 1985 
 InaV  Pridmore  
 InaK Jung et. al. 1997 Jung et. al. 1997 
P.viridiflava  Hasegava et. al. 1990  
 

Xanthomonas campestris inaX Zhao and Orser 1990 Zhao and Orser 1990 

 
Πίνακας 6.1.  Τα παγοπυρηνωτικά γονίδια που έχουν απομονωθεί έως σήμερα.  

 
 Σαρώνοντας μια cDNA βιβλιοθήκη του μύκητα F. acuminatum σε E. coli, 
αρχικά με υβριδοποίηση και κατόπιν λειτουργικά, κατορθώσαμε να απομονώσουμε 
ένα παγοπυρηνωτικό γονίδιο. Η ικανότητά του να παγοπυρηνώνει αποδείχθηκε τόσο 
στο στέλεχος SOLR της E. coli, από το οποίο αρχικά απομονώθηκε, όσο και στα 
στελέχη DH5α και XL1 Blue MRF΄ μετά από μετασχηματισμό με τον cDNA κλώνο. 
H παγοπυρηνωτική ικανότητα αυτού του κλώνου, στο στέλεχος XL1 Blue MRF΄ μετά 
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από επαγωγή έκφρασης πρωτεϊνών μετρήθηκε σε επίπεδα ανάλογα αυτών υγρής 
καλλιέργειας του μύκητα.  
 Από την αλληλουχία του συγκεκριμένου γονιδίου συνάγεται ότι υπάρχει 
ελάχιστη ομολογία σε επίπεδο DNA μεταξύ αυτού και των ήδη κλωνοποιημένων 
βακτηριακών παγοπυρηνωτικών γονιδίων.  Σύγκριση της αλληλουχίας του με όσες 
αλληλουχίες είναι καταχωρημένες σε βάσεις δεδομένων έδωσε περαιτέρω ενδείξεις 
σχετικά με τον πιθανό ρόλο του. 
 
6.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Προκειμένου να απομονωθεί το παγοπυρηνωτικό γονίδιο του μύκητα F. 
acuminatum χρησιμοποιήθηκε η cDNA βιβλιοθήκη με ενθέματα μεγέθους άνω των 
1,5 kb που είχε κατασκευασθεί (βλέπε κεφάλαιο 2).  Ο τίτλος της βιβλιοθήκης αυτής 
πριν το πολλαπλασιασμό ήταν 230.000pfus/mL, ενώ η ίδια η βιβλιοθήκη μετά τον 
πολλαπλασιασμό είχε τίτλο 5Χ108pfus/mL. Συνολικά σαρώθηκαν, με υβριδοποίηση 
106 πλάκες από την πολλαπλασιασμένη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας το γονίδιο 
παγοπυρήνωσης inaZ του βακτηρίου P.syringae pv. syringae, σαν ραδιοσημασμένο 
ιχνηλάτη.   
 

 
 

 
Σχήμα 6.1. Ο μύκητας Fusarium acuminatum. Αριστερά της εικόνας η φυλή F1 και δεξιά η 

φυλή F21. 
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 Από την πρώτη σάρωση επιλέχθηκαν 20 πληθυσμοί φάγων. Ακολούθησε 

απομόνωση αυτών των πληθυσμών και υβριδοποίησή τους υπό τις ίδιες συνθήκες.  

Από τα αποτελέσματα της δεύτερης σάρωσης επτά πληθυσμοί φάγων 

χαρακτηρίσθηκαν ως ενδεχομένως θετικοί. Οι πληθυσμοί αυτοί απομονώθηκαν και 

υβριδοποιήθηκαν για τρίτη φορά, υπό τις ίδιες συνθήκες. Τρεις από αυτούς τους 

πληθυσμούς χαρακτηρίσθηκαν ως ενδεχομένως θετικοί. Δύο ήταν οι λόγοι, για τους 

οποίους δεν μπορέσαμε με σιγουριά να αποφανθούμε για τα σήματα που 

εμφανίσθηκαν μετά την υβριδοποίηση των πληθυσμών των φάγων. Αφ’ενός η ένταση 

των «θετικών» σημάτων (Σχήμα 6.2.) ήταν χαμηλή και αφ’ετέρου δεν 

παρουσιάσθηκε, τουλάχιστον στον βαθμό που αναμενόταν (υπολογίζοντας τις 

αραιώσεις που έγιναν), αύξηση του αριθμού των θετικών σημάτων ανά τριβλίο, 

καθώς προχωρούσαμε σε νέες υβριδοποιήσεις ( Σχήμα 6.2.).    

 
 

 
 

Σχήμα 6.2. Υβριδοποίηση πλακών βιβλιοθήκης F.acuminatum χρησιμοποιώντας το inaZ 

σαν ιχνηλάτη.  
 

 Χρειάστηκε να καταφύγουμε σε δοκιμές παγώματος για να αντλήσουμε πιο 
αξιόπιστα  στοιχεία για τον χαρακτηρισμό των τριών πληθυσμών φάγων που είχαμε 
επιλέξει. Η πρώτη δοκιμή παγώματος έγινε σε τριβλία και σε αυτήν μετείχαν δεκαέξι 
πληθυσμοί φάγων ανάμεσά τους και αυτοί που είχαν χαρακτηρισθεί ως ενδεχομένως 
θετικοί. Οι πληθυσμοί απλώθηκαν σε τριβλία και κατόπιν έγινε επαγωγή της 
έκφρασης των πρωτεϊνών τους με IPTG. Ακολούθησε αποτύπωση αυτών των 
πρωτεϊνών σε νάϋλον μεμβράνες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε τριβλία που περιείχαν 
διάλυμμα NaPO4.  Τα τριβλία αφέθηκαν να επιπλεύσουν σε αλκοολόλουτρο που 
διατηρείτο υπό το 0 oC σε θερμοκρασία. Ως θετικοί χαρακτηρίσθηκαν όσων 
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πληθυσμών φάγων τα τριβλία πάγωσαν σε διάστημα μικρότερο των 10΄ στις δύο 
θερμοκρασίες που εξετάσθηκαν, τους -14,5 oC και  
-13,5oC. Εφαρμόζοντας αυτό το κριτήριο επιλέχθηκαν έξι πληθυσμοί φάγων, 
ανάμεσά τους και οι τρεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως θετικοί από τις 
υβριδοποιήσεις. (Σχήμα 6.3).  
 Η δοκιμή παγώματος σε τριβλία επαναλήφθηκε με δύο από τους έξι 
πληθυσμούς φάγων που είχαν χαρακτηρισθεί ως θετικοί και έναν πληθυσμό που είχε 
χαρακτηρισθεί ως αρνητικός. Στη δοκιμή συμπεριλήφθηκαν και τα παγοπυρηνωτικά 
στελέχη της E.coli BL21(DE3)(pT3T7/Zani) και JM83( pT3T7/Zani), σε μία αραίωση 
το κάθενα. Στα στελέχη αυτά το γονίδιο inaZ ειναι υπό τον έλεγχο των υποκινητών 
Τ3 και lac. Μεταξύ όλων των δειγμάτων, εκτός του πληθυσμού 2, στην πρώτη 
αραίωση παρατηρήθηκε μικρή καθυστέρηση στο χρόνο παγώματός τους.  
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μία πρώτη ένδειξη, ότι ίσως τελικά οι δοκιμές παγώματος 
μας βοηθούσαν στον χαρακτηρισμό των πληθυσμών που είχαμε επιλέξει με τις 
υβριδοποιήσεις. (Σχήμα 6.4). 
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Σχήμα 6.3. Δεκαέξι πληθυσμοί φάγων της cDNA βιβλιοθήκης του F.acuminatum 

ελέγχθηκαν για την παγοπυρηνωτική τους ικανότητα.  Α) Η δοκιμή περιελάμβανε 
επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών τους χρησιμοποιώντας 20mM IPTG και 
αποτυπώνοντας τις πρωτεΐνες σε νάιλον μεμβράνες. Οι μεμβράνες πλύθηκαν σε 0,1 M 
NAPO4 pH6,7 μέσα σε τριβλία. Τα τριβλία τοποθετήθηκαν σε αλκοολόλουτρο που 
διατηρείτο στους -14,5 οC. Καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία πάγωσε κάθε τριβλίο. 
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Β) Η ίδια δοκιμή έγινε σε θερμοκρασία -14,5 οC. Τα τριβλία που πάγωσαν τα 10΄και στις 
δύο θερμοκρασίες θεωρήθηκαν ως θετικά. Σε όσα τριβλία δεν πάγωσαν τα πρώτα 10΄ ο 
χρόνος παγώματος καταγράφηκε σαν 0. Ο χρόνος παγώματος είναι εκφρασμένος σε 
λεπτά της ώρας.  
 
 Προκειμένου να αποκαλυφθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δειγμάτων της 
προηγούμενης δοκιμής, εφαρμόσαμε μία παραλλαγή της. Σε αυτή μετρήθηκε τόσο η 
παγοπυρηνωτική ικανότητα διαλύματος 0,1M NaPO4 pH6, 7 (που δεν είχε χρησιμο-
ποιηθεί για έκπλυση μεμβρανών) όσο και νερού μετά από εμβάπτιση αχρησιμο-
ποίητης μεμβράνης σε αυτό, για να ελεγχθεί η παγοπυρηνωτική ικανότητα της 
μεμβράνης. Αυτά τα δύο δείγματα αντικατέστησαν έναν από τους πληθυσμούς φάγων 
που είχε χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη δοκιμή. Μέρος του εκπλύματος των 
μεμβρανών των υπολοίπων δειγμάτων μοιράσθηκε σε είκοσι σταγόνες των 20μL η 
κάθε μία. 

2Α 2Β 8Α 8Β 16Α 16Β JΖ ΒΖ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Χρόνος
παγώματος

 (min)

----------------------------------------
 Πλυθησμοί φάγων 

Α
Β

ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ

ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΛΙΑ

 
 
Σχήμα 6.4 Τρεις πληθυσμοί φάγων της cDNA βιβλιοθήκης του F.acuminatum 

χρησιμοποιήθηκαν σε δύο αραιώσεις (Α και Β ) ο καθένας.. Η δοκιμή περιλάμβανε και δύο 
παγοπυρηνωτικά στελέχη E.coli τα JM83(pT3T7/Zani) και BL21(DE3) (pT3T7/Zani). 
Καταγράφηκε η χρονική στιγμή στην οποία πάγωσε κάθε δείγμα. Μικρές διαφορές 
παρατηρήθηκαν μεταξύ των παγοπυρηνωτικών στελεχών και των πληθυσμών φάγων που 
είχαν επιλεγεί, εκτός του πληθυσμού 2. Α) Θερμοκρασία δοκιμής -13,5 οC και Β) 
Θερμοκρασία δοκιμής -14,5 οC. 
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 Οι σταγόνες τοποθετήθηκαν σε δίσκο που αφέθηκε να επιπλεύσει σε 

αλκοολόλουτρο, του οποίου η θερμοκρασία διατηρείτο σε θερμοκρασία υπό το 0 oC 

(Σχήμα 6.5). Σε κάθε δείγμα καταγράφηκε ο αριθμός των σταγόνων που πάγωσαν 

στις θερμοκρασίες  –5,5 oC μετά από διάστημα 5΄, -6,5 oC μετά από διάστημα 5΄ και 

–7,5 oC μετά από διάστημα 30΄΄, 5΄ και 10΄. Οπως αποδείχθηκε τα παγοπυρηνωτικά 

βακτηριακά στελέχη πάγωσαν πολύ πιο γρήγορα από τους πληθυσμούς φάγων που 

εξετάσθηκαν. Το νερό στο οποίο είχε εμβαπτισθεί η μεμβράνη πάγωσε ελάχιστα, ενώ 

το διάλυμα του NaPO4 δεν πάγωσε καθόλου.  

Η παγοπυρηνωτική ικανότητα τριών από τα τέσσερα δείγματα πληθυσμών φάγων, 

ήταν μεγαλύτερη της αντίστοιχης των αρνητικών μαρτύρων (Σχήμα 6.6). 

 

 
 
Σχήμα 6.5.  Δοκιμή παγώματος σταγόνων σε αλουμινένιο δίσκο. Διακρίνονται παγωμένες οι 

σταγόνες του αιωρήματος κυττάρων E.coli SOLR μετά την in vivo εκτομή του 
παγοπυρηνωτικού πληθυσμού και επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών της καλλιέργειας 
με IPTG.   
 

 Με βάση τα αποτελέσματα των υβριδοποιήσεων όσο και των δοκιμών 
παγώματος επιλέχθηκαν πέντε πληθυσμοί φάγων που είχαν χαρακτηρισθεί ως θετικοί 
και δύο που είχαν χαρακτηρισθεί ως αρνητικοί, στους οποίους έγινε in vivo εκτομή. 
Στην εκτομή συμπεριλήφθηκε και ο φορέας λZAPII. Ακολούθησε απομόνωση DNA 
σε μικρή κλίμακα και πέψη αυτού με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI και XhoI για να 
διαπιστωθεί αν έφεραν κάποιο ένθετο και ποίο ήταν το μέγεθος αυτού. 

 127



 Τα βακτηριακά στελέχη που προήλθαν από την in vivo εκτομή ελέγχθηκαν για 
την παγοπυρηνωτική ικανότητά τους. Ο έλεγχος αυτός έγινε εφαρμόζοντας μία 
δοκιμή σε μικροτριβλία, η οποία όπως αναμενόταν θα έδινε πιο ακριβείς μετρήσεις. 
Στην δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας το στέλεχος της E.coli 
JM83 (pT3T7/Zani). Η δοκιμή έγινε σε υγρές καλλιέργειες κυττάρων, στις οποίες είχε 
γίνει επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών τους χρησιμοποιώντας IPTG.  Μέρος 
κάθε καλλιέργειας μοιράσθηκε σε οκτώ πηγαδάκια ενός μικροτριβλίου. Το 
μικροτριβλίο αφέθηκε να επιπλεύσει σε αλκοολόλουτρο, του οποίου η θερμοκρασία 
διατηρείτο υπό το 0 oC. Καταγράφηκε ο αριθμός των δειγμάτων που πάγωσαν από 
κάθε καλλιέργεια στις θερμοκρασίες  -14,5 oC, -10 oC, -8 oC, και –6 oC. Ένας από 
τους πληθυσμούς είχε μικρή καθυστέρηση στο χρόνο παγώματος στις θερμοκρασίες 
που εξετάσθηκαν, σε σχέση με τον θετικό μάρτυρα E.coli JM83(pT3T7/Zani) (Σχήμα 
6.7). 
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Σχήμα 6.6. Σύγκριση της παγοπυρηνωτικής ικανότητας μεμβρανών και διαλύματος 
συλλογής πρωτεϊνών, 0,1Μ NaPO4 pH6,7 με την αντίστοιχη πληθυσμών φάγων και 
παγοπυρηνωτικών βακτηριών.  
 
 Και οι οκτώ σταγόνες αυτού του πληθυσμού πάγωσαν σε όλες τις 
θερμοκρασίες, που εξετάσθηκαν εκτός των –6 oC,  όπου μόνο  έξι σταγόνες στις οκτώ 
πάγωσαν σε διάστημα 40΄΄. Σημειώνεται, ότι όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί που 
εξετάσθηκαν δεν πάγωσαν σε καμία από τις δοκιμές. Ο θετικός μάρτυρας πάγωσε σε 
όλες τις θερμοκρασίες που εξετάσθηκαν (Σχήμα 6.6). Πέψη του παγοπυρηνωτικού 
πληθυσμού φαγεμιδίων με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XhoI και 
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ηλεκτροφόρηση των τμημάτων αυτού σε πήκτωμα αγαρόζης απεκάλυψε πολλές 
ζώνες, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία ενθέτων cDNA διαφορετικού μεγέθους 
στους κλώνους που αποτελούσαν τον πληθυσμό (Σχήμα 6.7). 
 Με στόχο την απομόνωση του παγοπυρηνωτικού κλώνου από αυτό το πληθυσμό 
έγινε απομόνωση φαγεμιδίων σε μικρή κλίμακα και μετασχηματισμός  των στελεχών 
E.coli DH5α, XL1 Blue MRF'΄ και SOLR. Τα μετασχηματισμένα στελέχη 
υποβλήθηκαν σε δοκιμή παγώματος σε μικροτριβλία στις θερμοκρασίες  
-15,7 oC και -18,2 oC. Από τις δέκα αποικίες DH5a που εξετάσθηκαν οι επτά 
πάγωσαν, ενώ από τις οκτώ αποικίες XL1 Blue MRF΄ οι τρεις πάγωσαν ενώ στην 
σειρά SOLR και οι δύο αποικίες που εξετάσθηκαν πάγωσαν. Μία από τις αποικίες 
XL1 Blue MRF΄ που πάγωσαν καλλιεργήθηκε περαιτέρω για απομόνωση φαγεμιδίων 
από αυτήν. Πέψη των φαγεμιδίων με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XhoI και 
ηλεκτροφόρηση των τμημάτων αυτών σε πήκτωμα αγαρόζης απεκάλυψε δύο ζώνες, 
μία του φορέα pΒluescript KS(-) και μία του ενθέματος (παγοπυρηνωτικού γονιδίου). 
Το μέγεθος του ενθέματος ήταν περίπου 2,3kb. 
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Σχήμα 6.7. Πολλοί από τους φάγους που απομονώθηκαν αποτελούσαν πληθυσμούς. Μετά 

την in vivo εκτομή των επιλεγμένων πληθυσμών, ακολούθησε πέψη με τα περιοριστικά 
ένζυμα EcoRI και XhoI και ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της πέψης σε πήκτωμα αγαρόζης. 
Ο παγοπυρηνωτικός πληθυσμός είναι το τελευταίο δείγμα (από τα δεξιά). Αριστερά σαν 
μάρτυρας μεγέθους χρησιμοποιήθηκε λBstEII. 
   
  Περαιτέρω επιβεβαίωση της απομόνωσης του παγοπυρηνωτικού γονιδίου 
έγινε συγκρίνοντας την παγοπυρηνωτική ικανότητά του σε στέλεχος E.coli XL1 Blue 
MRF' με την αντίστοιχη του παγοπυρηνωτικού στελέχους F21 του μύκητα F. 
acuminatum. Στην δοκιμή αυτή συμπεριλήφθηκαν επίσης, το μη παγοπυρηνωτικού 
στέλεχος F1 του μύκητα F. acuminatum, το παγοπυρηνωτικό στέλεχος του E.coli JM 
83 (pT3T7/ Zani), καθώς και το μη παγοπυρηνωτικό στέλεχος XL1 Blue MRF' του 
E.coli. Η δοκιμή έγινε σε υγρές καλλιέργειες μετά από επαγωγή έκφρασης 
πρωτεϊνών. Από κάθε δείγμα είκοσι σταγόνες των 20μL η κάθε μία τοποθετήθηκαν 
σε δίσκο αλουμινίου. 
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Σχήμα 6.8. Σύγκριση παγοπυρηνωτικής ικανότητας του παγοπυρηνωτικού πληθυσμού 

φαγεμιδίων με μη παγοπυρηνωτικούς πληθυσμούς και τον θετικό μάρτυρα JM83 
(pT3T7/Zani).  
 
 Ο δίσκος αλουμινίου αφέθηκε να επιπλεύσει σε αλκοολόλουτρο που διατηρείτο 
στους –19,3 oC. Καταγράφηκε ο αριθμός των σταγόνων που πάγωσαν από κάθε 
δείγμα μετά από παραμονή των δειγμάτων για 5΄, 10΄, 15΄ και 20΄ σε αυτήν την 
θερμοκρασία. Ο παγοπυρηνωτικός κλώνος πάγωσε καθυστερημένα σε σχέση την 
μυκητολογική καλλιέργεια του στελέχους F21 από την οποία απομονώθηκε και πολύ 
καθυστερημένα σε σχέση με το με το παγοπυρηνωτικό στέλεχος του E.coli JM83 
(pT3T7/ Zani). Η καλλιέργεια του στελέχους F1 είχε αυξημένη παγοπυρηνωτική 
ικανότητα σε σχέση με την αντίστοιχη του E.coli στελέχους XL1 Blue MRF' και 
χαμηλώτερη από την αντίστοιχη του στελέχους F21. Η παγοπυρηνωτική ικανότητα 
όλων των δειγμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης του βακτηριακού 
στελέχους XL1 Blue MRF΄ (Σχήμα 6.8).  
  Όπως προκύπτει από την αλληλουχία του κλωνοποιημένου cDNA, το ακριβές 
μέγεθός του είναι 2219bp, ενώ το μεγαλύτερο ανοικτό πλαίσιο διαβάσματος είναι 
1338bp, και κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη μεγέθους 445 αμινοξέων. Σύγκριση της 
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου inaZ με τον παγοπυρηνωτικό κλώνο που 
απομονώθηκε απεκάλυψε ομολογία σε τέσσερα τμήματα αυτών. Τα τμήματα αυτά 
είχαν μεγέθοι 35bp, 170bp, 450bp και 1250bp και η ομολογία σε καθένα από αυτά 
ήταν 38%, 42%, 26% και 29% αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6.9. Σύγκριση της παγοπυρηνωτικής ικανότητα του στελέχους E.coli XL1 Blue 

MRF' με την αντίστοιχη του στελέχους F21 του μύκητα F.acuminatum από τον οποίο 
απομονώθηκε.  Τα δείγματα ξεκινώντας από δεξιά είναι XL1Blue MRF' που αναπτύχθηκε 
στο σκοτάδι, στέλεχος F1 του F.acuminatum που αναπτύχθηκε στο σκοτάδι, στέλεχος F21 
του ίδιου μύκητα που αναπτύχθηκε στο φως, XL1Blue MRF'/inaF που αναπτύχθηκε στο φως, 
στέλεχος F21 που αναπτύχθηκε στο σκοτάδι και στέλεχος JM83(pT3T7/Zani).  
 
 Ανάλυση της προβλεπόμενης δευτεροταγούς δομής του γονιδίου απεκάλυψε την 
ύπαρξη ενός πεπτιδίου σήματος (signal peptide) στο 5΄ άκρο αυτού και μίας περιοχής 
που αποτελείται από λίγα αμινοξέα σε απλή διάταξη (simple order) που βρίσκεται 
κοντά στο 3΄άκρο του γονιδίου. Επίσης βρέθηκε ένα πιθανό σημείο τομής (cleavage 
site), στην αμινοξική αλληλουχία SGS, εικοσιδύο αμινοξέα πριν το 3΄ άκρο του 
γονιδίου. Η πρωτεΐνη χαρακτηρίζεται σαν πρωτεϊνη πρόσφυσης σε γλυκο 
φωσφατιδηλινοσιτόλη (GPI anchor), μπορεί δε να διακριθεί σε δύο περιοχές, κάθε μία 
από τις οποίες αποτελεί περίπου το ήμισυ του μορίου. Η μισή περιοχή αρχίζοντας από 
το 5΄ άκρο παρουσιάζει ομολογία με ένζυμα που υδρολύουν σάκχαρα, ενώ μία μικρή 
περιοχή του 3΄ άκρου παρουσιάζει ομολογία με αντιπαγωτικές πρωτεΐνες τύπου Ι 
(Σχήμα 6.10). Στην περιοχή του 3΄ άκρου της πρωτεΐνης εντοπίζεται μία περιοχή με 
ατελείς επαναλήψεις πλούσια σε αμινοξέα σερίνης και θρεονίνης.  
  
MFTKAFSTAAMALACAGMVSAQTFTDCNPLKKTCPPNPAFGDK
KVECDFAKGECDAFHSMIGTNLKYSEQGALFTINKETDAPTIR
SNNYLFFGRVDIVMEAAKGQGIVTSVVLQSDDLDEIDFEMVGG
DDAQVQTNYFSKGDTTTYDRAIYHPVSAPLSTTHKYSVEWTST
KVDWLIDDVVVRTLNAADATRPGYEMPQTPMQLKLGTWVAGGK
NSNEGTREWAGGYTDFKEAPFDAYYRSITIIDYAGKDAPGQAK
GAKEYVWSDKSGSFTSIKVKNTLSGNDDEEEKTTSSTVSKVSK
TTKTAEPTKTKTHEVTTTSKAEETTSAAETKTKSAEKESKTES
AKESKTESVKETKTTEAATTFSTAAASTKAEAAATATEGSGSS
SGSGSSADSGADAATATGPATVTDLPNGTTPVPVNSGSRMAGN
LVAAVAGLMLAQILI 
 
Σχήμα 6.10. Ανάλυση της προβλεπόμενης δομής της παγοπυρηνωτικής πρωτεΐνης. Με 

πράσινο χρώμα είναι σκιασμένα τα αμινοξέα που αντιστοιχούν στο πεπτιδικό σινιάλο (signal 
peptide). Με θαλασσί η περιοχή του μορίου που παρουσιάζει ομολογία με υδρολάσες 
σακχάρων (glycosyl hydrolases-family 16). Με κίτρινο δύο περιοχές του μορίου που 
παρουσιάζουν ομοιότητα με μοτίβα τύπου Ι αντιπαγωτικών πρωτεϊνών.  
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 Αναζήτηση ομόλογων αλληλουχιών στις βάσεις δεδομένων του NCBI στις 
14/4/2000, χρησιμοποιώντας την νουκλεοτιδική και αμινοξική αλληλουχία του 
ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης κατέληξε στην ανίχνευση ομόλογων αμινοξικών 
αλληλουχιών του μύκητα Aspergillus fumigatus (αριθμοί εισόδου στη βάση 
δεδομένων GenBank, AJ223327 και AF062651) (Crameri, 1998), του 
εντομοπαθογόνου μύκητα Metarhizium anisopliae (αριθμός εισόδου στη βάση 
δεδομένων EMBL, AJ273125), στην πρωτεΐνη του κυτταρικού τοιχώματος του 
μύκητα Saccharomyces cerevisiae (αριθμός εισόδου στη βάση δεδομένων GenBank 
NP_011705) (Goffeau, 1996; Tettelin, 1997), των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών των 
cDNA κλώνων του παθογόνου μύκητα της σκωρίασης του ρυζιού, Magnaporthe 
grisea (αριθμοί εισόδου στη βάση δεδομένων Genbank AI068991, AI068442, 
AI069170),  και της γενομικής αλληλουχίας του μύκητα Eremothecium gossypii, 
(αριθμός εισόδου στη βάση δεδομένων Genbank A86161) (Mohr, 1998), σαν τις 
πλέον ομόλογες (κατά σειρά μειούμενης ομολογίας) (Σχήμα 6.10).  
 

A Q V Q T N Y F S K G D T T T Y D R A I Y H P V S A P - L S T T H K Y  
T Q V Q T N Y F G K G D T T T Y D R G T Y V P V A T P - Q E T F H T Y  
T Q V Q T N Y F G K G D T T T Y D R G T Y V P V A T P - Q E T F H T Y  
E T A Q T N Y Y F Q G - I P D Y H N S G N I S L - S D T F H N F H D Y  
T Q F Q S N F F S K G D T T T Y D R G E F H G V D T P - T D K F H N Y  
M R V Q S N Y F S K G N D T V Y G R G Q F H D L P A N G M D T S L T Y   
M R V Q S N Y F S K G N D T V Y G R G Q F H D L P A N G M D T S L T Y   
M R V Q S N Y F S K G N D T V Y G R G Q F H D L P A N G M D T X L T Y  
H T V Q T N Y Y Y Q G - E L N H S R M R R H S L P S N S H E E Y H I Y  
 
 
 
 
S V E W T S T K V D W L I D D V V V R T L N A A D A T R P G - - - Y E M P Q T P M  
T I D W T K D A V T W S I D G A V V R T L T Y N D A K G G T - - - - R F P Q T P M  
T I D W T K D A V T W S I D G A V V R T L T Y N D A K G G T - - - - R F P Q T P M   
E I R W T P D K I E W L V D G Q V G R T K E R K D T W N E T S Q S W M F P Q T P A  
T L D W A M D K T T W Y L D G E S V R V L S N T S S E G - - - - - - - Y P Q S P M  
T L D W T K D Q L Q W I V N G K V V R T L K R A E T T P G A - - - N G Y P Q T P C  
T L D W T K D Q L Q W I V N G K G R P H P E A R R N H P R C - - - P R L P S D P L  
T L D W T K D Q L Q W I V N G K V V R T L K P R R N H P G A - - - N G Y P Q T P C  
E V D W D A E R I H W M V D G E I V R T L F K R D T W D P V H K I Y K Y P Q T P M  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 

Σχήμα 6.11.  Αλληλουχίες παρόμοιες με αυτές του παγοπυρηνωτικού γονιδίου (inaF). Η 

αναζήτηση ομόλογων στην 1) προβλεπόμενη παγοπρωτεΐνη (InaF) κατέληξε κατά σειρά 

μειούμενης ομολογίας στις πρωτεΐνες, 2) του raspf9 του μύκητα Aspergillus fumigatus, 3) 

Af062651 του ίδιου μύκητα, 4) MacDNA587 του μύκητα Metarhizium anisopliae, 5) 

ScCrh1p του Saccharomayces cereivisiae, των 6) mgaeB09f5', 7) mgaebE08f5', 8) 

mgaedC07f5' του μύκητα Magnaporthe grisea και της 9) Eg33169 του μύκητα Eremothecium 

gossypii. Τα αμινοξέα που είναι ίδια για τις περισσότερες από τις πρωτεΐνες είναι σκιασμένα. 

 
6.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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 Η προσπάθεια απομόνωσης παγοπυρηνωτικού γονιδίου από τον μύκητα 
F.acumintaum στηρίχθηκε σε δεδομένα σχετικά με την παγοπυρηνωτική ικανότητα 
αυτού του μύκητα (Pouleur, 1992a; Richard, 1996) και σε μία υβριδοποίηση κατά 
Southern  παγοπυρηνωτικών και μη στελεχών του μύκητα F. acuminatum με 
ιχνηλάτη το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ του βακτηρίου P. syringaae pv. syringae, 
όπου στο στέλεχος F21 του F. acuminatum, ανιχνεύθηκε ισχυρό σήμα. (αδημοσίευτα 
δεδομένα Δρ. Δημήτρη Γεωργακόπουλου).   
 Με σκοπό την απομόνωση παγοπυρηνωτικού γονιδίου κατασκευάσθηκαν δύο 
cDNA βιβλιοθήκες, οι οποίες διέφεραν ως προς το μέγεθος των ένθετων (βλέπε 
Κεφάλαιο Ι). Αποφασίσθηκε η σάρωση της βιβλιοθήκης με τα μεγαλύτερα ένθετα 
(άνω των 1,5kb) επειδή το μέγεθος των γονιδίων που είχαν απομονωθεί ήταν 3-4Κb. 
Η σάρωση της βιβλιοθήκης έγινε χρησιμοποιώντας σαν ραδιοσημασμένο ιχνηλάτη το 
γονίδιο inaZ και ήπιες συνθήκες υβριδοποίησης. Από τα αυτοραδιογραφήματα 
διαπιστώθηκε χαμηλή ένταση σημάτων, γεγονός που ίσως οφείλεται στην χαμηλή 
ομολογία του παγοπυρηνωτικού γονιδίου που απομονώθηκε και του γονιδίου inaZ. 
Το γεγονός ότι δεν αυξήθηκε σημαντικά, με τις υβριδοποιήσεις που έγιναν στους 
προεπιλεγμένους πληθυσμούς φάγων, ο αριθμός των θετικών σημάτων ανά τριβλίο, 
μπορεί να αποδοθεί είτε στο χαμηλό βαθμό συγγένειας ιχνηλάτη πληθυσμού φάγων, 
είτε σε τεχνικές δυσκολίες στην διαδικασία εμπλουτισμού του επιλεγμένου 
πληθυσμού.   
 Η αδυναμία άντλησης αναμφισβήτητων συμπερασμάτων από τα 
αποτελέσματα των υβριδοποιήσεων οδήγησε στην αναζήτηση συμπληρωματικών 
δοκιμών που θα εφαρμοζώταν στους πληθυσμούς φάγων που είχαν επιλεγεί από τις 
υβριδοποιήσεις. Μία σειρά δοκιμών παγοπυρήνωσης εφαρμόσθηκε της οποίας η 
επιτυχία εξαρτήθηκε από τρεις παράγοντες. Την ύπαρξη παγοπυρηνωτικού κλώνου 
μεταξύ όσων είχαν επιλεγεί (και επρόκειτο να δοκιμασθούν), την έκφραση των 
πρωτεϊνών του, υπό τις δεδομένες πειραματικές συνθήκες και την δυνατότητα 
ανίχνευσης του παγοπυρηνωτικού φαινοτύπου.  Διάφορες δοκιμές παγώματος ήταν 
γνωστές, όμως καμία από αυτές δεν είχε χρησιμοποιηθεί για την επιλογή 
παγοπυρηνωτικού κλώνου. Οι νέες δοκιμές παγώματος εξελίχθηκαν απο παλαιότερες.  
 Η πρώτη δοκιμή παγώματος έγινε σε τριβλία και η δεύτερη σε δίσκους 
αλουμινίου. Και στις δύο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αν αυτές οι απλές και γρήγορες 
κατά την εφαρμογή τους δοκιμές μπορούσαν να διαχωρίσουν τους παγοπυρηνωτικούς 
πληθυσμούς από τους υπόλοιπους που είχαν επιλεγεί με υβριδοποιήσεις. Οι 
πληθυσμοί φάγων χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες αραιώσεις, γιατί δεν ήταν γνωστές, 
ούτε η παγοπυρηνωτική ικανότητα του προς αναζήτηση κλώνου, ούτε η ακριβής 
ανιχνευτική ικανότητα της μεθόδου που είχαμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε. Οι 
δοκιμές αποδείχθηκαν σημαντικές για την αξιολόγηση των πληθυσμών που είχαν 
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αρχικά επιλεγεί με υβριδοποιήσεις, αν και υπήρξαν αποκλίσεις στα αποτελέσματά 
τους. Οι αποκλίσεις αυτές εν μέρει δικαιολογούνται εξαιτίας της στοχαστικής φύσης 
του παγοπυρηνωτικού φαινομένου.   
 Συνυπολογίζοντας τόσο τα δεδομένα των υβριδοποιήσεων, όσο και αυτά των 
δοκιμών παγώματος επιλέξαμε πέντε πληθυσμούς φάγων για in vivo εκτομή. Οι 
καλλιέργειες βακτηρίων που προέκυψαν από την in vivo εκτομή ελέχθηκαν για την 
παγοπυρηνωτική τους ικανότητα. Η δοκιμή αυτή έγινε σε μικροτριβλία και οδήγησε 
στον εντοπισμό ενός παγοπυρηνωτικού πληθυσμού. Ανάλυση αυτού με περιοριστική 
πέψη πλασμιδιακού DNA αποκάλυψε ότι στον πληθυσμό αυτό υπήρχαν ένθετα 
διαφόρων μεγεθών. Για το λόγο αυτό έγινε μετασχηματισμός κυττάρων με το DNA 
φαγομιδίων. Οι αποικίες που προέκυψαν υποβλήθηκαν σε παγοπυρηνωτικό έλεγχο, 
όπου αποδείχθηκε ότι η παγοπυρηνωτική ικανότητα του απομονωμένου γονιδίου δεν 
υπολειπόταν σημαντικά της αντίστοιχης μυκητολογικών καλλιεργειών.  
 Ο αρχικός μοριακός χαρακτηρισμός του παγοπυρηνωτικού κλώνου, ο οποίος 
περιλάμβανε  και ηλεκτροφόρηση αυτού σε πήκτωμα αγαρόζης, αποκάλυψε ένα 
μέγεθος ενθέτου 2,3kb. Αλληλούχιση του παγοπυρηνωτικού κλώνου έδειξε ότι το 
πραγματικό μέγεθος του ενθέτου ήταν 2219bp. Το μεγαλύτερο  ανοικτό πλαίσιο 
ανάγνωσης αυτού του ενθέτου, έχει μέγεθος 1338bp και κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη 
τετρακοσίων σαρανταπέντε αμινοξέων. Η προβλεπόμενη δομή της πρωτεΐνης 
αναλύεται σε ένα πεπτιδικό σινιάλο (signal peptide) δεκαεννέα αμινοξέων, μία 
αλληλουχία διακοσίων δώδεκα αμινοξέων ομόλογη με ένζυμα που υδρολύουν 
σάκχαρα, και δύο μικρότερες, δεκαπέντε αμινοξέων, που παρουσιάζουν ομοιότητα με 
μοτίβα αντιπαγωτικών πρωτεϊνών. Προβλέπεται επίσης ένα σημείο τομής (cleavage 
site) κοντά στο 3΄ άκρο του γονιδίου. Πιθανολογείται ότι αυτή η πρωτεΐνη λειτουργεί 
σαν πρωτεΐνη προσρόφησης σε γλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλη (GPI anchor), όπως 
φαίνεται με βάση την ομολογία της με άλλες τέτοιου τύπου πρωτεΐνες.  
 Αναζήτηση ομόλογων νουκλεοτιδικών και αμινοξικών αλληλουχιών σε 
βάσεις δεδομένων των NCBI και EBI απεκάλυψε διάφορες ομόλογες πρωτεΐνες 
ασκομυκήτων παθογόνων του ανθρώπου (αλλεργιογόνες), των φυτών και των 
εντόμων. Η ομολογία που δείχνει το παγοπυρηνωτικό γονίδιο με αυτές τις 
αλληλουχίες, παρουσιάζεται στο μεγαλύτερο ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, γεγονός 
που συνηγορεί στο ότι αυτό είναι το σωστό. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν προκύπτει 
ομολογία μεταξύ του απομονωμένου κλώνου και των γνωστών παγοπυρηνωτικών 
γονιδίων. Στην αλληλουχία του απομονωμένου γονιδίου υπάρχουν ατελείς 
επαναλήψεις (imperfect repeats), χωρίς όμως την περιοδικότητα και την έκταση που 
χαρακτηρίζει τις βακτηριακές παγοπρωτεϊνες. Η ομολογία αυτή των πρωτεϊνών 
περιορίζεται στην περιοχή που πιθανολογείται ότι εμπλέκεται στην υδρόλυση 
πολυσακχαριτών. Επομένως το γονίδιο που απομονώθηκε, ίσως έχει δισυπόστατο 
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ρόλο, μετέχοντας τόσο στην υδρόλυση πολυμερών υδατανθράκων, όσο και στην 
παγοπυρήνωση.  
 Σημειώνεται ότι η παγοπυρηνωτική ικανότητα του συγκεκριμένου κλώνου 
παρουσιάσθηκε σε «ψυχρότερες» θερμοκρασίες, συγκριτικά με αυτές που έχουν 
καταγραφεί από τα γνωστά παγοπυρηνωτικά γονίδια βακτηριακής προέλευσης. Με τα 
δεδομένα που έχουν συλλέγει έως τώρα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η παρουσία και 
άλλου παγοπυρηνωτικού γονιδίου στον μύκητα. Το γεγονός ότι η παγοπρωτεΐνη που 
κωδικοποιείται από το γονίδιο είναι «ψυχρότερη» από αντίστοιχες βακτηρίων, όπως 
επίσης και το ότι με βάση τη δευτεροταγή δομή της χαρακτηρίζεται ως πρωτεΐνη 
πρόσφυσης σε φωστατιδυλινοσιτόλη (GPI anchor), ίσως μας βοηθήσουν στην 
καλύτερη ερμηνεία του τρόπου σχηματισμού παγοπυρήνων. 
 Προκαταρκτική ανάλυση του γονιδίου στο γένωμα του μύκητα Fusarium 
acuminatum, θα γίνει με υβριδοποίηση Southern. Προκειμένου να διαπιστωθεί το 
μέγεθος του μεταγράφου του απομονωμένου παγοπυρηνωτικόυ γονιδίου θα γίνει 
ανάλυση κατά Northern χρησιμοποιώντας το απομονωμένο γονίδιο σαν ραδιοση-
μασμένο ιχνηλάτη. Η συσχέτιση παρουσίας μεταγράφου και παγώματος θα μελετηθεί 
επίσης με ανάλυση κατά Northern. Ο καθορισμός του σημείου έναρξης της 
μεταγραφής του παγοπυρηνωτικού γονιδίου μπορεί να γίνει με πειράματα προστασίας 
από την νουκλεάση S1, ή ριβονουκλεάσες, ή πειράματα επέκτασης εκκινητή. Το 
μέγεθος της πρωτεΐνης μπορεί να ελεγχθεί με in vivo έκφραση αυτής.    
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7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Το πρώτο μέρος αυτής της διατριβής επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μεθόδου 

για την επιλογή μεγάλου αριθμού φυτών που εξαιτίας μεταλλάξεων είχαν χάσει την 

παγοπυρηνωτική τους ικανότητα.  

Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι μικροτριβλία έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε 

δοκιμές παγώματος βακτηρίων (Andrews, 1992) ελέγξαμε αν μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν για την ανάπτυξη φυτών και τον έλεγχο της παγοπυρηνωτική τους 

ικανότητας. Προκαταρκτικές δοκιμές παγώματος έδειξαν ότι φυτά μετασχηματισμένα 

με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ παγοπυρηνώνουν και στο στάδιο του 

σποροφύτου. Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό με το ότι στερεό θρεπτικό υπόστρωμα 

δεν περιέχει παγοπυρήνες ενεργούς στο εύρος των θερμοκρασιών που γινόταν η 

δοκιμή μας, οδήγησε στην ανάπτυξη μίας δοκιμής παγώματος σποροφύτων σε 

μικροτριβλία. 

 Στα φυτά τα μικροτριβλία παρείχαν ομοιόμορφες συνθήκες ανάπτυξης αλλά 

και παγώματος. Συνολικά 23.103 σπορόφυτα ελέγχθηκαν για την ανθεκτικότητά τους 

στο πάγωμα σε διάστημα δύο μηνών. Από αυτά επιλέχθηκαν σαν απάγωτα συνολικά 

1.541 σπορόφυτα (6,6%). Ο συνολικός αριθμός των σποροφύτων που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς και το στάδιο της σκληραγώγησης ήταν 75, δηλαδή 4,8% των φυτών που 

είχαν επιλεγεί αρχικά. Ο μεγάλος αριθμός απωλειών κατά το στάδιο της σκληρα-

γώγησης αποτελεί ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Υψηλά 

ποσοστά θνησιμότητας απάγωτων φυτών έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες δοκιμές 

παγώματος και έχουν αποδοθεί σε μεταφυτευτική καταπόνηση (O'Connor, 1993). 

Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της δοκιμής είναι η δεξιότητα που απαιτεί στον 

χειρισμό των σπόρων, καθώς και το γεγονός ότι μόνο ορισμένου μεγέθους σπόροι 

χωρούν στα πηγαδάκια του μικροτριβλίου. Στα πλεονεκτήματα αυτής της δοκιμής 

περιλαμβάνονται, ο μεγάλος αριθμός σποροφύτων που μπορεί  να ελεγχθεί σε μικρό 

χρονικό διάστημα, καθώς και το γεγονός ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερα ακριβός 

εξοπλισμός.  

 Επειδή ενδέχεται οι διαφορές που μετρήθηκαν στο στάδιο των σποροφύτων 

να μην είναι αντιπροσωπευτικές των διαφορών που υπάρχουν στο στάδιο των 

ανεπτυγμένων φυτών χρειάστηκε να εφαρμόσουμε και μία άλλη δοκιμή προκειμένου 

να ελέγξουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και στο στάδιο του πλήρως 

ανεπτυγμένου φυτού. Εφαρμόζοντας την δοκιμή παγώματος με δισκία φύλλου σε 
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μικροτριβλία επιλέξαμε ορισμένα φυτά σαν απάγωτα και εξετάσαμε τους απογόνους 

τους, από αυτογονιμοποιήσεις και σταυρογονιμοποιήσεις, όπου ήταν δυνατό, γιατί τα 

περισσότερα από αυτά είχαν μειωμένη γονιμότητα ή ήταν εντελώς στείρα. Σε ένα από 

αυτά τα φυτά βρέθηκαν απόγονοι, τόσο μετά από αυτογονιμοποίηση, όσο και μετά 

από σταυρογονιμοποίηση που ήταν κατά 1 οC πιο ανθεκτικοί από τους μάρτυρες (μη 

μετασχηματισμένα φυτά, της ίδιας ποικιλίας).  

 Πολλές εργαστηριακές δοκιμές έχουν σαν στόχο τον προσδιορισμό της 

θερμοκρασίας στην οποία ξεκινάει ο σχηματισμός πάγου στα φυτά (Ashworth, 1985). 

Η πρακτική αξία αυτού του στόχου αμφισβητείται αν λάβει κανείς υπ’όψιν του την 

πληθώρα των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό πάγου στα φυτά 

σε συνθήκες αγρού. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς την συμπεριφορά των 

φυτών στον αγρό κάνοντας πειράματα στο εργαστήριο, όπου οι θερμοκρασίες είναι 

σταθερές, ο ρυθμός ψύξης ρυθμίζεται και τα φυτά ψύχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

η θερμοκρασία τους είναι η ίδια σε όλο το φυτό (Ashworth, 1985). Στον αγρό, όπου  

οι συνθήκες είναι μη ελεγχόμενες, οι θερμοκρασίες μπορεί να αλλάξουν σχετικά 

γρήγορα και τα διάφορα φυτικά μέρη μπορεί να διαφέρουν ως προς την θερμοκρασία 

τους  κατά 1 οC ή και 2 οC ανάλογα με την έκθεση, την ταχύτητα του ανέμου και την 

κάλυψη από νέφωση (Ashworth, 1985). 

 Η μάζα ενός δείγματος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την θερμοκρασία 

παγώματός του (Ashworth, 1985). Μικρά δείγματα, όπως σταγόνες ομογενοποιημέ-

νου φυτικού ιστού ή δισκία φύλλου, υπερψύχονται (supercool) σε πολύ χαμηλότερες 

θερμοκρασίες από ότι ολόκληρα φυτά πριν παγώσουν (Ashworth, 1985). Χρησιμο-

ποιώντας κανείς τέτοιου είδους δείγματα δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την 

συμπεριφορά  ολόκληρων φυτών στο πάγωμα (Ashworth, 1985). Για τον λόγο αυτό 

τα αποτελέσματα των δοκιμών που προτείνονται είναι χρήσιμα κυρίως για συγκριτική 

μελέτη της παγοπυρηνωτικής ικανότητας διαφόρων φυτών.  

 Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη μπορεί να υποστεί 

διάφορες προσαρμογές προκειμένου να εφαρμοσθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Η 

χρήση κυτταροκαλλιεργειών σε στερεά ή υγρά υποστρώματα ίσως αποτελούν 

εναλλακτικές λύσεις για φυτικά είδη που έχουν μεγάλο μέγεθος σπόρου. Θα ήταν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ελεγχθεί κατά πόσον οι συγκεκριμένες δοκιμές με 

κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να εφαρμοσθούν σε πειράματα μέτρησης της 

ανθεκτικότητας φυτών σε παθογόνα που προκαλούν παγοπυρήνωση. Οι δοκιμές 
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παγώματος σποροφύτων ή δισκίων φύλλου σε μικροτριβλία μπορεί να αυτοματο-

ποιηθεί, δεδομένου ότι ήδη ο χειρισμός των μικροτριβλίων γίνεται αυτόματα από 

συσκευές που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση ασθενειών. Επιπρόσθετα, στις 

συγκεκριμένες δοκιμές μπορεί να βρουν εφαρμογές και νέες τεχνικές, όπως η τεχνική 

της θερμικής απεικόνισης (thermal imaging) διευκολύνοντας ακόμα πιο πολύ την 

μαζική επιλογή για ανθεκτικότητα στο πάγωμα.  

 Η δεύτερη προσέγγιση στη μελέτη της ευκαρυωτικής παγοπυρήνωσης αφορά 

την απομόνωση ενός παγοπυρηνωτικού γονιδίου από τον μύκητα Fusarium 

acuminatum. Εκτός από τα βακτήρια, παγοπυρηνωτική ικανότητα έχει διαπιστωθεί 

και σε φυτοπαθογόνους μύκητες (Pouleur, 1992; Tsumuki, 1992) όπως και σε 

μύκητες συμβιώτες λειχήνων (Kieft, 1988). Η παγοπυρηνωτική ικανότητα αυτών των 

μυκήτων δεν υπολειπόταν της αντίστοιχης των βακτηρίων, παρά το γεγονός ότι 

διαφέρουν σε ορισμένες βιοχημικές ιδιότητες.  Σχεδόν δέκα χρόνια πέρασαν από την 

πρώτη αναφορά στην παγοπυρήνωση μυκήτων χωρίς καμία δημοσιευμένη 

προσπάθεια απομόνωσης παγοπυρηνωτικού γονιδίου από μύκητα.  

 Στην προσπάθειά μας να απομονώσουμε κάποια παγοπυρηνωτικά γονίδια από 

τον μύκητα F. acuminatum κατασκευάσαμε δύο cDNA βιβλιοθήκες με διαφορετικού 

μεγέθους ενθέματα. Αρχικά έγινε σάρωση της βιβλιοθήκης με τα μεγαλύτερου 

μεγέθους ενθέματα χρησιμοποιώντας το γονίδιο της παγοπυρήνωσης inaZ σαν 

ραδιοσημασμένο ιχνηλάτη και υπό ήπιες συνθήκες υβριδοποίησης.  Τα αποτελέσματα 

δεν ήταν ικανοποιητικά,  πιθανόν λόγω της χαμηλής ομολογίας μεταξύ του ιχνηλάτη 

που χρησιμοποιήσαμε και των γονιδίων που προσπαθήσαμε να απομονώσουμε.   

Στους πληθυσμούς φάγων που είχαμε αρχικά επιλέξει χρησιμοποιώντας 

ετερόλογη υβριδοποίηση εφαρμόσαμε μία «λειτουργική» δοκιμή (functional assay), 

προκειμένου να εντοπίσουμε αυτούς που παγοπυρηνώνουν.  

 Η λειτουργική δοκιμή έγινε μετά από επαγωγή έκφρασης των πρωτεϊνών τους 

και οδήγησε στην απομόνωση ενός πληθυσμού φάγων. Μετασχηματισμός στελεχών 

E.coli με DNA από τον παγοπυρηνωτικό πληθυσμό κατέληξε στην απομόνωση μίας 

αποικίας με αυξημένη παγοπυρηνωτική ικανότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

κλώνους και τα μη μετασχηματισμένα στελέχη. Η παγοπυρηνωτική ικανότητα του 

κλώνου που επιλέχθηκε ήταν ανάλογη υγρής καλλιέργειας δέκα επτά ημερών του 

στελέχους F21 του F. acuminatum από τον οποίο απομονώθηκε το γονίδιο. 

Συγκριτικά με τους παγοπυρήνες βακτηρίων το παγοπυρηνωτικό γονίδιο του μύκητα 

εκφράζει  «ψυχρότερους» παγοπυρήνες. Σημειώνεται ότι η λειτουργική δοκιμή που 
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χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιπτώσεις όπου επιδιώκεται 

η απομόνωση παγοπυρηνωτικού γονιδίου από cDNA βιβλιοθήκη έκφρασης, αρκεί η 

προς αναζήτηση παγοπρωτεΐνη να εκφράζεται σε λειτουργική μορφή και σε 

ανιχνεύσιμα επίπεδα.  

 Η αλληλούχιση του απομονωμένου cDNA απεκάλυψε, ότι πρωτεΐνη που 

προβλέπεται ότι κωδικοποιεί δεν παρουσιάζει τις επαναλήψεις που παρουσιάζουν  

όλα τα κλωνοποιημένα βακτηριακά γονίδια παγοπυρήνωσης. Ορισμένες ατελείς 

επαναλήψεις υπάρχουν κυρίως στο καρβοξυτελικό άκρο της προβλεπόμενης πρωτεΐ-

νης. Σύγκριση της αμινοξικής αλληλουχίας της προβλεπόμενης πρωτεΐνης απεκάλυψε 

σημαντική ομολογία μεταξύ αυτής και 1-β ενδογλουκανασών, ενώ στο καρβοξυτε-

λικό άκρο της προβλεπόμενης πρωτεΐνης αναγνωρίσθηκαν δύο μοτίβα αντιπαγετικών 

πρωτεινών.  Η προβλεπόμενη δομή της πρωτεΐνης περιλαμβάνει επίσης ένα πεπτίδιο 

σήμα και ένα σημείο πρόσδεσης γλυκοσυλφωσφατιδηλινοσιτόλης (GPI anchor). 

Σημειώνεται ότι η ομολογία με τις 1-β ενδογλουκανάσες παρουσιάζεται στο ένα 

ήμισυ σχεδόν του μορίου, ενώ στο άλλο εντοπίζεται η περιοχή των ατελών 

επαναλήψεων θρεονίνης και σερίνης και τα αντιπαγωτικά μοτίβα. Δεδομένου ότι 

παγοπυρηνωτική δράση έχει αναφερθεί και σε αντιπαγωτικές πρωτεΐνες (Xu, 1998) 

είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε αν η παγοπυρηνωτική δράση της συγκεκριμένης 

πρωτεΐνης σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα μοτίβα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

 Παρόλο που η παγοπυρηνωτική ικανότητα του απομονωμένου γονιδίου δεν 

διαφέρει σημαντικά από εκείνη του οργανισμού προέλευσης, δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος μύκητας να έχει και άλλο(α) γονίδιο 

παγοπυρήνωσης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η 

λειτουργική δοκιμή εφαρμόσθηκε σε πληθυσμούς κλώνων που είχαν ήδη επιλεγεί με 

υβριδοποιήση, επομένως, αν το πλέον παγοπυρηνωτικό γονίδιο δεν έχει μεγάλη 

ομολογία με τον ιχνηλάτη δεν θα ανιχνεύθηκε με την ετερόλογη υβριδοποίηση και 

δεν θα συμπεριλήφθηκε στους πληθυσμούς κλώνων που ελέγχθηκαν με την 

λειτουργική δοκιμή. Δεύτερον, γιατί στην δοκιμή παγώματος με σταγόνες η 

πιθανότητα να ανιχνευθεί θερμός παγοπυρήνας είναι μικρή εξαιτίας του μικρού 

όγκου του δείγματος και του γεγονότος, ότι ο αριθμός των θερμών παγοπυρήνων 

είναι μικρότερος του αντίστοιχου ψυχρότερων παγοπυρήνων (βλέπε παρακάτω).  

 Η διαφορετική δομή του παγοπυρηνωτικού γονιδίου του μύκητα F. acumi-

natum, σε σχέση με τα ήδη γνωστά παγοπυρηνωτικά γονίδια εγείρει πολλά 
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ερωτήματα αναφορικά με την εξέλιξη αυτών των γονιδίων και κατ’επέκταση του 

φαινομένου της βιολογικής παγοπυρήνωσης. Στα φυτά είναι γνωστές περιπτώσεις 

όπου η σκληραγώγηση (hardening) σε χαμηλές θερμοκρασίες προκαλεί όχι μόνο 

ανθεκτικότητα στο πάγωμα, αλλά και ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους παθογόνους 

μύκητες (Ergon, 1998; Tronsmo, 1984). Τα παθογόνα, κατ’αντιστοιχία, ίσως  

διαθέτουν γονίδια με δισυπόστατο ρόλο. Το συγκεκριμένο γονίδιο για παράδειγμα, 

ενδέχεται να μετέχει τόσο στην εκδήλωση ασθένειας μέσο του αμινοτελικού 

τμήματος της πρωτεΐνης που έχει ομολογία σε γλουκανάσες), όσο και στην πρόκληση 

παγοπυρήνωσης  (με το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης, όπου εντοπίζονται τα 

αντιπαγωτικά μοτίβα και τα μοτίβα ατελών αμινοξικών επαναλήψεων). 

 Η μελέτη κυρίως του Kieft και των συνεργατών του αναφορικά με τις 

ιδιότητες των παγοπυρήνων των μυκήτων λειχήνων έδειξε ότι κάποιες από αυτές, 

όπως π.χ. η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε πολικούς διαλύτες, ίσως είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες για βιομηχανικούς σκοπούς (Kieft, 1988). Η απομόνωση του 

συγκεκριμένου παγοπυρηνωτικού γονιδίου αναμένεται να βοηθήσει και στην 

απομόνωση του αντίστοιχου γονιδίου των λειχήνων. (Ergon, 1998; Tronsmo, 1984) 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της παρούσας διατριβής 

συνοψίζονται ακόλουθα: 

 

-Επιβεβαίωση της θετικής επίδρασης χαμηλών θερμοκρασιών στην παγοπυρηνωτική 

ικανότητα φυτών καπνού μετασχηματισμένων με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ. 

 

-Κατάδειξη της έκφρασης του γονιδίου της παγοπυρήνωσης φυτών καπνού 

μετασχηματισμένων με το παγοπυρηνωτικό γονίδιο inaZ. 

 

-Ανάπτυξη μεθόδων για μαζική επιλογή φυτών με διαφορετική απόκριση σε υπό το 

μηδέν θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας σπορόφυτα και δισκία φύλου σε μικροτριβλία.  

 

-Επιλογή μεταλλάξεων σε φυτά καπνού με διαφορετικό βαθμό ανθεκτικότητας και 

ευπάθειας στο πάγωμα ή και στην παγοπυρήνωση κατόπιν ακτινοβόλησης 

ετερόζυγων σπόρων που φέρουν το γονίδιο inaZ με ακτίνες γ.  

 

-Κατασκευή δύο cDNA βιβλιοθηκών, από το φυτοπαθογόνο μύκητα F. acuminatum 

με ένθετα διαφορετικού μεγέθους, σε φορέα λZAP. 

 

-Ανάπτυξη μίας νέας λειτουργικής δοκιμής για την απομόνωση παγοπυρηνωτικών 

γονιδίων από cDNA βιβλιοθήκες έκφρασης (cDNA expression libraries). 

 

-Απομόνωση παγοπυρηνωτικού γονιδίου του μύκητα F. acuminatum  από cDNA 

βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ετερόλογης υβριδοποίησης και της 

νέας λειτουργικής δοκιμής που αναπτύχθηκε. 

 

-Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του παγοπυρηνωτικού γονιδίου του 

μύκητα F. acumintatum του πρώτου ευκαρυωτικόυ παγοπυρηνωτικού γονιδίου που 

απομονώθηκε, σύγκριση αυτής με άλλες αλληλουχίες σε προσβάσιμες βάσεις 

δεδομένων.  
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