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Α) Ο ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
 

 
Το φως είναι ο πιο σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη των φυτών. Οι διαδικασίες διαφοροποίησης, που ελέγχονται από το 

φως, αναφέρονται γενικά με τον όρο «φωτομορφογένεση». Τουλάχιστο τρία 

διαφορετικά συστήματα φωτοϋποδοχέων μεσολαβούν για την εκμετάλλευση του 

φωτός από τα φυτά: το φυτόχρωμα, οι φωτοϋποδοχείς της κυανής και της UV-

ακτινοβολίας και το πρωτοχλωροφυλλίδιο (Pchlide)[ Harpster and Apel, 1985; 

Tobin and Silverthorne, 1985]. Εκτός από την λειτουργία τους στην αναγνώριση 

των φωτεινών σημάτων, οι υποδοχείς αυτοί, είτε άμεσα, είτε με την κινητοποίηση 

σηματοδοτικών μηχανισμών, εμπλέκονται σε πολλές και σημαντικές διαδικασίες, 

όπως η ρύθμιση της ενζυμικής ενεργότητας, ο έλεγχος της μετάφρασης και η 

μεταγραφική ρύθμιση φωτοεπαγώμενων γονιδίων. Μια από τις πιο σημαντικές 

διαδικασίες της φωτομορφογένεσης είναι και η φωτοανάπτυξη του 

χλωροπλάστη, διαδικασία πολυσύνθετη, που χαρακτηρίζεται από τη βιοσύνθεση 

της χλωροφύλλης και την οργάνωση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.. 

   

I) Δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού
 

 Η φωτοσυνθετική μεμβράνη των χλωροπλαστών αποτελείται από ένα 

σύστημα συζευγμένων μεμβρανών, τα θυλακοειδή και συνθέτει ένα συνεχές 

δίκτυο μεμβρανών το οποίο περιβάλλεται από το θεμελιώδες υλικό του 

χλωροπλάστη, το στρώμα, όπου γίνεται η αφομοίωση του CO2 (σκοτεινές 

αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης). Οι μεμβράνες των θυλακοειδών είναι είτε υπό 

μορφή grana (πυκνά στοιβαγμένα θυλακοειδή), είτε υπό μορφή θυλακοειδών 

στρώματος (απλά θυλακοειδή).  
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Στα θυλακοειδή πραγματοποιούνται οι φωτεινές αντιδράσεις της 

φωτοσύνθεσης (απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, οξείδωση νερού, αναγωγή 

NADP), λειτουργίες που επιτελούνται από τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Ο 

φωτοσυνθετικός μηχανισμός αποτελείται από τέσσερα πολυμερή σύμπλοκα, τα: 

PS II, Cyt b6f, PS I, και την συνθάση του ATP (εικ.1). Ενώ το σύμπλοκο του PS II 

βρίσκεται κυρίως στα θυλακοειδή των grana, το PS I και η ATP συνθάση 

εντοπίζονται κυρίως στα θυλακοειδή του στρώματος. Παρ’ ότι τα φωτοσυνθετικά 

σύμπλοκα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία των θυλακοειδών μεμβρανών, 

λειτουργούν συντονισμένα, σαν μια μονάδα. Η ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι η 

κινητήρια δύναμη γι’ αυτές τις διαδικασίες απορροφάται από τα δύο 

φωτοσυστήματα, τα οποία τη μεταφέρουν με τη μορφή της ροής e-. 
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Εικ. 1: Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός. Το σχήμα δείχνει τα μέχρι τώρα γνωστά 
πολυπεπτίδια των κύριων συμπλόκων στη μεμβράνη των θυλακοειδών (Από 
Wettstein et al., 1995). 

 
Φωτοσύστημα ΙΙ: Το σύμπλοκο του PS II στα ανώτερα φυτά και τα πράσινα 

φύκη, αποτελείται από τον πυρήνα του φωτοσυστήματος (core complex, CC II) 

και ένα σύμπλοκο που αποτελεί την φωτοσυλλεκτική κεραία (Light Harvesting 

Complex, LHC ΙΙ). Το LHC ΙΙ συλλέγει το φως και προωθεί την ενέργειά του στο 

P680 (σύμπλοκο πρωτεϊνών-χρωστικών του PS ΙΙ). To CC II λειτουργεί εν μέρει 

για τη συλλογή του φωτός, αλλά κυρίως επιτελεί τη φωτοχημεία της όλης 

διαδικασίας, χρησιμοποιώντας το P680 ως πρωτογενή δότη των e-. 

 To CC II περιέχει τουλάχιστο 14 πολυπεπτίδια (PsbA - PsbP), 60 μόρια 

χλωροφύλλης α, 2 φαιοφυτίνης και 10-12 β-καροτένια [Nechushtai R., 1995]. Δύο 

από τις πρωτεΐνες του CC II, η CP47 και η CP 43, περιέχουν χλωροφύλλη α και 

λειτουργούν σαν εσωτερική κεραία του κέντρου αντίδρασης (reaction center, 

RC). Το κέντρο αντίδρασης του CC II, είναι και αυτό πολυμερές σύμπλοκο και 

περιέχει τις πρωτεΐνες D1 και D 2, δύο υπομονάδες του Cyt b559 και την μικρού 

μοριακού βάρους υπομονάδα PsbI. 
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 Το LHC II αποτελείται από πολλά σύμπλοκα χλωροφυλλών -πρωτεϊνών, 

που αναφέρονται ως :LHC IIa, LHC IIb, LHC Iic και  LHC Iid. Οι αποπρωτεΐνες του 

LHC II, που αναφέρονται συνοπτικά ως Light Harvesting Chl a/b - binding 

proteins (LHCPs), κωδικοποιούνται από πολυγονιδιακές οικογένειες του 

πυρηνικού γενώματος. 

 
Φωτοσύστημα Ι: Όμοια με το PS II, το φωτοσύστημα Ι (PS I) των ανώτερων 

φυτών και των πράσινων φυκών, αποτελείται από το σύμπλοκο της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (LHC I) και τον πυρήνα (CC I). 

 Το LHC I συλλέγει τη φωτεινή ενέργεια και την προωθεί στο P700, τον 

πρωτογενή δότη e- του κέντρου αντίδρασης, που βρίσκεται μέσα στο CC I. Το 

CC I μεταφέρει e- από την πλαστοκυανίνη (PC), που βρίσκεται στο εσωτερικό 

των θυλακοειδών (lumen), στην φερρεδοξίνη (Fd), η οποία βρίσκεται στο 

στρώμα. Tο LHC I, όπως και το LHC II, αποτελείται από κάποια σύμπλοκα 

πρωτεϊνών-χλωροφυλλών, τα LHC IIa, LHC IIb και  LHC IΙc [Nechushtai R., 1995]. 

Όλες οι αποπρωτεΐνες του LHC I κωδικοποιούνται από πυρηνικά γονίδια [Chitnis 

et al., 1995].  

 Το PS I περιέχει περίπου 100 μόρια χλωροφύλλης α, πολλά β- καροτένια, 

δύο μόρια φυλλοκινόνης και τρεις ομάδες [4Fe-4S] [Chitnis P., 1996]. 

 

 

 

ΙΙ) Φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη 

 

 Οι ωχροπλάστες των αγγειόσπερμων φυτών δεν έχουν διαμορφωμένα 

θυλακοειδή. Στο στρώμα τους υπάρχουν περιοχές με συγκεντρωμένες 

σωληνοειδείς μεμβράνες, σε κυκλική διάταξη, τα προελασματοειδή σωμάτια 

(prolamellar bodies, PLB) μαζί με κάποιες επιμηκυσμένες μεμβράνες που 

εκτείνονται μεταξύ του χλωροπλαστικού φακέλου και των PLB, τα 

προθυλακοειδή.  
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 Με την έκθεση του φυτού στο φως, αρχίζει η βιοσύνθεση της 

χλωροφύλλης (Chl) (δηλ. η αναγωγή του πρωτοχλωροφυλλιδίου σε 

χλωροφυλλίδιο), ενώ οι σωληνοειδείς μεμβράνες των PLB χάνουν την κυκλική 

τους διάταξη και αρχίζουν να επιμηκύνονται, σχηματίζοντας τελικά τα 

θυλακοειδή. Το φάσμα δράσης γι’ αυτή την αναγωγή είναι σχεδόν πανομοιότυπο 

με το φάσμα απορρόφησης του Pchlide [Brinkmann and Senger, 1980]. 

Συνεπώς, το Pchlide είναι ο φωτοϋποδοχέας που ενεργοποιεί την ίδια του τη 

φωτομετατροπή. 

 Ενώ συνεχίζεται η βιοσύνθεση της Chl, ταυτόχρονα συνεχίζεται και η 

διαμόρφωση των μεμβρανικών σχηματισμών του χλωροπλάστη, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η δημιουργία των grana και των θυλακοειδών του στρώματος. (Εικ. 

2) [Sundqvist and Dahlin 1997]. Τα φάσματα δράσης των δύο αυτών 

διαδικασιών, δηλ. της φωτομετατροπής του Pchlide και της διαμόρφωσης του 

ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη, παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες. Έχει λοιπόν 

προταθεί ότι το ίδιο το Phlide είναι ο φωτοϋποδοχέας γι’ αυτή τη μετατροπή του 

ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη. 

 Με την έναρξη της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης αρχίζει και η 

μεταγραφή και μετάφραση πυρηνικών και χλωροπλαστικών γονιδίων που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες του φωτοσυνθετικού μηχανισμού [Barkan et al., 1995; 

Morishige D.T., 1995]. Σύγχρονες έρευνες εστιάζονται πλέον στο αν η μετατροπή 

του Pchlide σε Chlide παίζει επίσης ρυθμιστικό ρόλο στη σύνθεση των 

πλαστιδιακών πρωτεϊνών. Ύστερα από μεταφραστικές και μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις, οι πρωτεΐνες αυτές δεσμεύουν μόρια χλωροφύλλης και αποκτούν 

τη διαμόρφωση εκείνη που θα τους επιτρέψει να ενσωματωθούν στις 

θυλακοειδείς μεμβράνες [Paulsen, 1997]. Οι διαδικασίες αυτές έχουν μελετηθεί 

περισσότερο για τις πρωτεΐνες των φωτοσυλλεκτικών κεραιών των 

φωτοσυστημάτων Ι και ΙΙ. Έτσι, είναι γνωστό ότι τα μετάγραφα (mRNA) των 

πρωτεϊνών LHC IIa,b,c, αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από δύο ώρες φωτισμού. 

Η εμφάνιση των αντίστοιχων πρωτεϊνών αρχίζει στις 4 ώρες φωτισμού και 

ολοκληρώνεται μέχρι τις 30-36 ώρες φωτισμού. Οι νεοσυντιθέμενες 

αποπρωτεΐνες του LHC I εμφανίζονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών αρχικά 
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σαν μονομερή σύμπλοκα πρωτεΐνης-χρωστικής, στις 4 ώρες φωτισμού και στη 

συνέχεια αφού πολυμεριστούν στην τριμερή τους μορφή, δεσμεύονται στο CC I 

για να σχηματίσουν το ακέραιο PS I [Dreyfuss et al., 1994]. 

Βιοσύνθεση της χλωροφύλλης:Είναι φανερό ότι σημαντικό ρόλο στην 

φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη παίζει η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, αφού, 

όπως αναφέρθηκε είναι απαραίτητη η δέσμευση μορίων χλωροφύλλης στις 

αποπρωτεΐνες των φωτοσυστημάτων πριν αυτές αποκτήσουν την τελική τους 

διαμόρφωση και ενσωματωθούν στις μεμβράνες των θυλακοειδών, 

δημιουργώντας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του χλωροπλάστη. Επομένως, 

η ενσωμάτωση των νεοσυντιθέμενων χλωροφυλλών στα αναπτυσσόμενα 

θυλακοειδή, είναι διαδικασία στενά συνδεμένη με τη βιογένεση του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού και την ανάπτυξη του χλωροπλάστη [Mullet, 1988; 

[Tanaka et al., 1991; Hachtel and Friemann, 1993]. 

Στους φωτότροφους οργανισμούς που παράγουν οξυγόνο, η χλωροφύλλη 

συντίθεται από το γλουταμικό, μέσω ενός περίπλοκου μονοπατιού (C5-pathway), 

το οποίο αποτελείται τουλάχιστο από δεκαπέντε ενζυμικά βήματα [Wettstein at 

al., 1995; Reinbothe S. and Reinbothe C., 1996]. Ένα από τα κύρια στάδια στη 

βιοσύνθεση της χλωροφύλλης αποτελεί η αναγωγή του πρωτοχλωροφυλλιδίου 

(Pchlide) σε χλωροφυλλίδιο (Chlide) (εικ. 3). Στο στάδιο αυτό, ένας από τους 

πυρρολικούς δακτυλίους (D δακτύλιος) του μορίου του Pchlide, ανάγεται με τη 

βοήθεια του ενζύμου Pchlide oxidoreductase (POR), στις θέσεις 17 και 18, 

σχηματίζοντας το Chlide. Αυτή η διαδικασία περιλλαμβάνει πολλά, αλλά 

σύντομα, βήματα, στη διάρκεια των οποίων συμβαίνει εναλλαγή διαφόρων 

ενδιαμέσων, μέχρι να σχηματιστεί το τελικό, σταθερότερο Chlide, το οποίο στη 

συνέχεια με την προσθήκη μιας φυτόλης θα δώσει τη χλωροφύλλη. 
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Εικ. 2: Οι μεμβρανικές δομές κατά τη φωτοανάπτυξη του ωχροπλάστη σε 
χλωροπλάστη, σε σποριόφυτα βρώμης: (A) Τα προελασματοειδή σωμάτια 
των ωχροπλαστών. (Β) Πρωτογενή ελασματοειδή σωμάτια. (C) 
Ελασματοειδή σωμάτια. (D) Σχηματισμός των grana και των θυλακοειδών 
στρώματος. (Ε) Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται είτε στον πυρήνα είτε 
στον χλωροπλάστη εισέρχονται στα θυλακοειδή (Από Wettstein et al., 
1995). 
 

 

Τα ανώτερα (αγγειόσπερμα) φυτά, όταν μεγαλώνουν στο σκοτάδι, γίνονται 

χλωρωτικά, δηλαδή δεν πρασινίζουν. Αυτό συμβαίνει γιατί στο σκοτάδι η 

βιοσύνθεση της χλωροφύλλης σταματάει στο επίπεδο του Pchlide. To ένζυμο 

POR δεσμεύει Pchlide, αλλά δεν μπορεί να το μετατρέψει σε Chlide παρά μόνο 

με την έναρξη του φωτισμού , δηλαδή είναι φωτορυθμιζόμενο [Schulz R., Senger 

H., 1993]. Στο στάδιο αυτό έχει βρεθεί ότι το ίδιο το Pchlide ρυθμίζει το επίπεδο 

της βιοσύνθεσής του προκαλώντας αρνητική ανάδρομη ρύθμιση στο ένζυμο 
glutRNA ligase, το οποίο συνδέει το γλουταμικό με το tRNA σε ένα από τα πρώτα 
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στάδια της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης (εικ 4) [Dörnemann et al., 1989]. 

Επομένως το Pchlide αποτελεί ένα πρωταρχικό ρυθμιστικό βήμα στη συνολική 

διαδικασία βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3: Αναγωγή του Pchlide σε Chlide. H αντίδραση καταλύεται είτε από 
το φωτοεξαρτώμενο, ή από το φωτοανεξάρτητο ένζυμο POR.(Από Fujita 
Y., ’95). 
 

Μια διαφορετική περίπτωση αποτελούν τα γυμνόσπερμα φυτά και τα 

πράσινα φύκη, τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Pchlide και να 

συνθέσουν χλωροφύλλη στο σκοτάδι. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή η κατηγορία 

φωτοσυνθετικών οργανισμών έχει δύο διαφορετικά ένζυμα που καταλύουν την 

αναγωγή του Pchlide. Το ένα ένζυμο είναι φωτοεξαρτώμενο (light dependent 

POR) (LPOR, E.C. 1.3.1.13), όπως ακριβώς και στα αγγειόσπερμα φυτά, ενώ το 

δεύτερο είναι φωτοανεξάρτητο (light independent POR, DPOR) [Fujita Y., 1996]. 

To ένζυμο LPOR:  Το LPOR αποτελείται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα 

και υπάρχει σε μεγάλα ποσά στους ωχροπλάστες, σαν σύμπλοκο με τα δύο 

υποστρώματά του, το NADPH και το Pchlide. Το ίδιο το Pchlide που βρίσκεται 

δεσμευμένο στο ένζυμο λειτουργεί και σαν φωτοϋποδοχέας για την αντίδραση 

της αναγωγής του. Με απορρόφηση της φωτεινής ενέργειας από το Pchlide, το 

μόριό του διεγείρεται (ενεργό Pchlide) και ο διπλός δεσμός του άνθρακα 18, με τη 
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βοήθεια του ενζύμου, ανάγεται από το NADPH σχηματίζοντας Chlide, το οποίο 

δίνει άμεσα τη χλωροφύλλη. Έχει προταθεί ότι η LPOR είναι μια φλαβοπρωτεΐνη. 

Εντούτοις, ο ρόλος του FAD στην αντίδραση που καταλύει το ένζυμο παραμένει 

άγνωστος. 

Το γονίδιο του ενζύμου είναι πυρηνικό. Η LPOR συντίθεται σαν πρόδρομο 

μόριο, με μια αμινοτελική ουρά που λειτουργεί σαν πεπτίδιο-μεταφορέας για την  

glutam ate
glut-RNA

ligase
t-RNA~glutam ate

NADPH, ATP

reductase
glutam ate-1-
sem ialdehyde

4,5-dioxovalerateALAPchlideChlorophyll

negative
feedback

light

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ

Εικ .4: Στο  σχήμα  φαίνεται η  πορεία  βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης,
καθώς και ο  ρόλος-κλειδί του  πρωτοχλωροφυλλιδίου  (από  Dornemann
et al., 1989).

Chlide

 
εισαγωγή του ενζύμου στα πλαστίδια. Έχουν ταυτοποιηθεί δύο ισοένζυμα της 

LPOR, το POR-A και το POR-B. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως τα δύο 

ισοένζυμα έχουν λειτουργικές διαφορές μεταξύ τους: σε ωχροπλάστες η POR-A 

υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες, ενώ με την έναρξη του φωτισμού η ενεργότητά 

της μειώνεται για να εξαφανιστεί μέσα σε 24 ώρες (διασπάται μέσω μιας 

φωτοεπαγώμενης πρωτεάσης). Η POR-B παραμένει σε μικρότερο, αλλά σταθερό 

επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρασινίσματος των φυτών. Η είσοδος της 

pPOR-A στα πλαστίδια εξαρτάται από την ύπαρξη του Pchlide (αύξηση του 

ενδογενούς Pchlide αυξάνει την είσοδο του ενζύμου στο χλωροπλάστη) 

[Reinbothe et al., 1997], ενώ η pPOR-B εισέρχεται στον χλωροπλάστη άσχετα με 

την παρουσία ή απουσία του Pchlide. Επίσης η POR-A εντοπίζεται στα 
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προελασματοειδή σωμάτια των ωχροπλαστών και στα θυλακοειδή, ενώ η POR-B  

στον μεμβρανικό φάκελο ωχρο- και χλωρο-πλαστών. 

Το ένζυμο DPOR: Πολύ λιγότερες πληροφορίες είναι γνωστές σχετικά με 

την DPOR. Μέχρι στιγμής έχουν απομονωθεί τρία χλωροπλαστικά γονίδια (chlL, 

chlN, chlB) [Fujita Y., 1996], που είναι βασικά για τη λειτουργία της DPOR, 

καθώς και έξι πυρηνικοί γενετικοί τόποι (y1, y5, y6, y7, y8, και y10, στην 

Chlamydomonas reinhardtii) [Ford C., Wang W., 1980],τα οποία επηρρεάζουν 

την ενεργότητα του ενζύμου. Πάντως, οι λειτουργίες των γενετικών τόπων y είναι 

ακόμα ασαφείς, αν και μάλλον ενέχονται είτε στη ρύθμιση της έκφρασης των 

τριών χλωροπλαστικών γονιδίων ή στη βιοσύνθεση κάποιου/ων 

συμπαράγοντα/συμπαραγόντων, παρά αποτελούν δομικά στοιχεία του ενζύμου. 

Οι υπομονάδες της DPOR έχουν ομοιότητες αλληλουχίας με τις 

νιτρογενάσες. Η ενεργότητα του ενζύμου, σε δύο περιπτώσεις που μελετήθηκε, 

βρέθηκε να εξαρτάται από το NADPH. Σημαντικό είναι επίσης ότι θετικά ιόντα 

(Ca2+) αυξάνουν την ενεργότητά του.  

Το σύμπλοκο POR-Pchlide: Είναι γενικά γνωστό ότι οι ωχροπλάστες 

περιέχουν τρείς φασματοσκοπικά διαφορετικές μορφές του Pchlide [Schulz R. 

and Senger H., 1993; Sundqvist and Dahlin, 1997]: Pchlide628-632, Pchlide636-657, 

και Pchlide650-657 (εικ 5). Τα δύο τελευταία (Pchlide636-657, και Pchlide650-657) 

αποτελούν σύμπλοκο με την POR, και με το φως ανάγονται εύκολα σε Chlide, 

ενώ το πρώτο (Pchlide628-632), που είναι και η ελεύθερη χρωστική, δεν ανάγεται. 

Μελέτη των μορφών αυτών σε ωχροπλάστες σιταριού έδειξε ότι το κυρίαρχο 

σύμπλοκο στα προελασματοειδή σωμάτια είναι το σύμπλοκο του Pchlide650-657, 

ενώ στα προθυλακοειδή βρίσκεται κυρίως το ελεύθερο Pchlide628-632 [Ryberg and 

Sundqvist, 1982b]. 

Η ανάλυση της πρωτοταγούς δομής του ενζύμου POR έδειξε, ότι 

υπάρχουν κάποιες συντηρημένες κυστεΐνες, οι οποίες παίζουν ρόλο στη 

δέσμευση του Pchlide, καθώς και στην κατάλυση της φωτοεξαρτώμενης 

αναγωγής του. Επίσης το μόριο έχει πολλές περιοχές πλούσιες σε υδρόφοβα 

αμινοξέα, αλλά καμιά απ’ αυτές δεν είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος ώστε να 
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διαπερνά τη μεμβράνη. Έτσι, πιστεύεται ότι το ένζυμο βρίσκεται στενά συνδεμένο 

με τη μεμβράνη αλλά δεν είναι διαμεμβρανικό [Birve et al., 1996]. 

 

 

Pchlide
(628-632)

Pchlide : NADPH : E
(636-657 / 650-657)

Chlide : NADP : E
(678-690)

Chlide : NADPH : E
(684-696)

NADPH : EChlide
(672-680)

light
several

interme-
diates

Εικ . 5: Η  φωτομετατροπή  του  Pchlide (Ε , Pchlide reductase). Τα
μήκη  κύματος που  σημειώνονται αναφέρονται στις διαφορετικές
φασματικές μορφές των  χρωστικών  (Από  Schulz and Senger, 1993).
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Β) ΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ 
 

 

 Ο όρος «πολυαμίνες» περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό οργανικών 

μορίων με περισσότερες της μιας αμινομάδες. Απ’ αυτά τα μόρια, κάποια 

συναντώνται συχνότερα ή βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα κύτταρα 

απ’ ότι κάποια άλλα. Από τις συνηθέστερα αναφερόμενες είναι οι τρεις κύριες 

πολυαμίνες, πουτρεσίνη (Put), σπερμιδίνη (Spd) και σπερμίνη (Spm) (εικ 6): 

 

Put = 1,4-butanediamine  [Putrescine] 

Spd = N1-(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine  [Spermidine] 

Spm = N1,N4-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine  [Spermine] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6: Σχηματική αναπαράσταση της μοριακής δομής των κύριων 
πολυαμινών [Seiler et. al, 1997] . 

Γενικά, οι πολυαμίνες είναι πολυκατιοντικά μόρια υπό φυσιολογικές 

συνθήκες. Η δράση τους σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να οφείλεται στο 

φορτίο τους. Τα πρωτόνιά τους ευνούν τον σχηματισμό ηλεκτροστατικών 

δυνάμεων με τις οποίες προσδένονται σε νουκλεϊκά οξέα [Flink and Pettijohn, 

1975], πρωτεΐνες [Apelbaum et al., 1988] και φωσφολιπίδια [Chapel et al., 1984]. 

Έχει επίσης αναφερθεί και ο σχηματισμός ομοιοπολικών δυνάμεων μεταξύ 
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πολυαμινών και πρωτεϊνών. Συναντώνται σχεδόν σε όλους τους κυτταρικούς 

τύπους, ζωϊκούς και φυτικούς. Εκτός από τις αλειφατικές αμίνες υπάρχουν 

επίσης και αρωματικές. Στα κύτταρα βρίσκονται είτε σε ελεύθερη μορφή ή 

συζευγμένες α) με μικρά μόρια π.χ. φαινολικά οξέα, και β) με μεγάλα μόρια, π.χ. 

νουκλεϊκά οξέα, φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες. 

 

 

I) Μεταβολισμός των πολυαμινών 

Βιοσύνθεση πολυαμινών: 
 Το κύριο βιοσυνθετικό μονοπάτι των πολυαμινών (όπως έχει μελετηθεί ως 

σήμερα) και οι παραλλαγές του στα θηλαστικά (Α), στους μύκητες (Β), στα 

βακτήρια (C) και στα φυτά (D), φαίνεται στην εικ. 7 [Tiburcio et al., 1997]. 

 Τα πρόδρομα μόρια για την βιοσύνθεση της Put είναι κυρίως δύο, τα 

αμινοξέα αργινίνη (ARG) και ορνιθίνη (ORN). Στα θηλαστικά όμως και τους 

μύκητες η βιοσύνθεση της Put γίνεται κυρίως μέσω ορνιθίνης με το ένζυμο 

Δεκαρβοξυλάση της ορνιθίνης (ODC, E.C.4.1.1.17), ενώ η αργινίνη συμβάλλει 

στο μονοπάτι μόνο ως πρόδρομο μόριο της ορνιθίνης. (Τελευταία έχει βρεθεί εν-

εργότητα της ADC και στα ζώα. Φαίνεται όμως ότι το μονοπάτι της ADC έχει 

μικρή λειτουργικότητα και μάλιστα σε ορισμένους μόνο ιστούς). Στα βακτήρια και 

τα φυτά έχουμε δύο βιοσυνθετικούς δρόμους. Έναν μέσω της ορνιθίνης με τη 

δράση του ενζύμου ODC, και  έναν μέσω της αργινίνης με τη δράση του ενζύμου 

Δεκαρβοξυλάση της αργινίνης (ADC, E.C.4.1.1.19). Το μονοπάτι της ADC δεν 

συνθέτει άμεσα την Put από αργινίνη. Στα φυτά η αργινίνη αποκαρβοξυλιώνεται 

σε αγματίνη μέσω της ADC και στη συνέχεια η αγματίνη μετατρέπεται πρώτα σε 

N-carbamoyl-Put με το ένζυμο agmatine iminohydrolase και τελικά σε Put με την 

N-carbamoyl-Put-iminohydrolase [Shargool P.D. et al., 1988]. 

 Οι δύο άλλες κύριες πολυαμίνες, Spd και Spm, συντίθενται άμεσα από την 

Put, παίρνοντας μια αμινοπροπυλική ομάδα από την αποκαρβοξυλιωμένη S-

αδενοσυλ-μεθειονίνη (SAM). Το ένζυμο που καταλύει το σχηματισμό της Spd 

είναι η αμινοπροπυλ-τρανσφεράση της Put, ή Spd synthase (PAPT, E.C. 
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2.5.1.16) [Bagga et al., 1997]. Αντίστοιχα, η Spm συντίθεται από την Spd με την 

δράση της αμινοπροπυλ-τρανσφεράσης της Spd, ή Spm  synthase (SAPT, E.C. 

2.5.1.22). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικ. 7: Οι βιοσυνθετικοί δρόμοι των κύριων πολυαμινών (Α) στα 
θηλαστικά, (Β) στους μύκητες, (C) στα βακτήρια, και (D) στα φυτά. (Από 
Tiburcio et al., ’97) 

 

Στα θηλαστικά, υπάρχει επίσης και η αντίστροφη διαδικασία, κατά την 

οποία με ακετυλίωση και οξείδωση, η Spm μετατρέπεται σε Spd, και η Spd σε 

Put. Τελευταία έχει βρεθεί ότι ο δρόμος αυτός λειτουργεί και στα φυτά, αλλά σε 

πολύ μικρό ποσοστό. Στα φυτά υπάρχουν δύο μονοπάτια, μέσω arg και μέσω 

orn, ενώ υπάρχει και το ένζυμο αργινάση που καταλύει τη μετατροπή αργινίνης 

σε ορνιθίνη. Έχει επίσης προταθεί ότι καθένα από τα δύο αυτά βιοσυνθετικά 

μονοπάτια ελέγχει διαφορετικές μεταβολικές και αναπτυξιακές λειτουργίες του 

κυττάρου [Tiburcio et al., 1997].  
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 Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στα φυτά είναι ότι η S-αδενοσυλ-μεθειονίνη 

μετέχει σε σημαντικά μεταβολικά μονοπάτια, που αφορούν τη ρύθμιση του 

μεταβολισμού του αζώτου και συνδέει μεταξύ τους αυτά τα μονοπάτια. Έτσι, 

εκτός από το να συμμετέχει σε πολλές αντιδράσεις τρανσμεθυλίωσης, όπως 

συμβαίνει σε άλλους οργανισμούς, αποτελεί επίσης τον πρόδρομο του 

αιθυλενίου, μέσω του 1-aminopropyl-1-carboxylic acid (ACC). (Ειδικά η σχέση 

μεταξύ πολυαμινών και αιθυλενίου είναι άμεση και μάλιστα αντιστρόφως 

ανάλογη, πράγμα που προσφέρει πολλές δυνατότητες, από βιοτεχνολογικής 

άποψης). Επίσης, σε μερικά φυτά, η μεθυλομάδα της SAM μεταφέρεται στην Put, 

με την δράση της Put-N- methyl-transferase, σχηματίζοντας N-methyl-Put, η 

οποία αποτελεί το πρόδρομο μόριο για τη σύνθεση νικοτίνης και άλλων 

αλκαλοειδών. 

 

Αποδόμηση των πολυαμινών: 
 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στα θηλαστικά υπάρχει η δυνατότητα 

μετατροπής της Spm σε Spd, και της Spd σε Put. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε 

δύο στάδια: πρώτα γίνεται ακετυλίωση της αμινοπροπυλικής ομάδας της Spd (ή 

της Spm αντίστοιχα) και στη συνέχεια μια οξείδωση από την οποία παράγεται 

τελικά 3-ακεταμιδοπροπανάλη μαζί με Put (ή Spd αντίστοιχα). Αυτό το μονοπάτι 

αποτελεί μια καταβολική διαδικασία, αφού τα προϊόντα (Put και 3-

ακεταμιδοπροπανάλη) μπορούν να μεταβολιστούν περαιτέρω. 

 Τελευταία φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι το εν λόγω μονοπάτι 

λειτουργεί και στα φυτά. Πάντως η κύρια οδός, για τον καταβολισμό των 

πολυαμινών στα φυτά, είναι μέσω των οξειδασών των αμινών. Υπάρχουν δύο 

τέτοιες οξειδάσες, η οξειδάση της διαμίνης (DAO, E.C. 1.4.3.6),που είναι μια 

χαλκοπρωτεΐνη και οξειδώνει την Put, και η οξειδάση των πολυαμινών (PAO, 

E.C. 1.5.3.3), που είναι μια φλαβοπρωτεΐνη και οξειδώνει την Spd και την Spm. Η 

DAO στα φυτικά κύτταρα αποτελείται από δύο υπομονάδες, καθεμιά από τις 

οποίες περιέχει ένα ιόν Cu2+. DNA ανάλυση σε κάποια φυτά έδειξε ότι η DAO 

ίσως αποτελεί μέλος μιας οικογένειας γονιδίων με μικρό αριθμό αντιγράφων και / 

ή ότι υπάρχουν κάποια άλλα γονίδια που σχετίζονται με τη λειτουργία της DAO. 
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Τα προϊόντα οξείδωσης της Put από την DAO είναι πυρρολίνη, υπεροξείδιο του 

υδρογόνου και αμμωνία, ενώ κατά την οξείδωση της Spd και Spm από την PAO 

παράγεται διαμινοπροπάνιο (Dap) και υπεροξείδιο του υδρογόνου μαζί με 

πυρολλίνη ή 1,5-diabicyclonate, αντίστοιχα. Το Dap μπορεί να μετατραπεί 

περαιτέρω σε β-αλανίνη, ενώ η πυρρολίνη μεταβολίζεται σε γ-αμινοβουτυρικό 

οξύ (GABA), με τη δράση της Δεϋδρογενάσης της πυρρολίνης. Το GABA στη 

συνέχεια υπόκειται σε τρανσαμίνωση και οξειδώνεται σε ηλεκτρικό οξύ, το οποίο 

με τη σειρά του εισάγεται στον κύκλο του Krebs.  

 

Μηχανισμός ρύθμισης της ODC: Σε γενικές γραμμές, σε ζωικά κύτταρα, η 

αύξηση της ενεργότητας της ODC γίνεται μέσω αύξησης της μεταγραφής και της 

μετάφρασης, ενώ η μείωση της ενεργότητας επιτυγχάνεται μέσω μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων [Stevens L., 1981]. Στα θηλαστικά, το ίδιο το 

επίπεδο των ενδοκυτταρικών PAs προκαλεί έντονη αρνητική ρύθμιση στην ODC 

[Seiler et al., 1996], και στο επίπεδο της σύνθεσής της (και συγκεκριμένα κατά τη 

μετάφραση του mRNA), αλλά και σε επίπεδο αποδόμησης (protein turnover). Στα 

φυτά, δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα όσον αφορά τους ρυθμιστικούς 

μηχανισμούς που ελέγχουν την ODC. Πρόσφατα, η κλωνοποίηση του cDNA της 

ODC από το φυτό Datura, έδειξε ότι το γονίδιο δεν περιέχει την 3΄ μη 

μεταφραζόμενη περιοχή, μέσω της οποίας γίνεται η ρύθμιση της γρήγορης 

αποδόμησης του ενζύμου στα θηλαστικά, αλλά ούτε και την 5΄ περιοχή, που 

υπάρχει στα θηλαστικά και επηρεάζει την μεταφραστική ικανότητα (efficiency). 

Ίσως αυτό σημαίνει πως το ένζυμο έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στα φυτικά 

κύτταρα.  

 Έχει επίσης αναφερθεί στα φυτά η ύπαρξη ενός πρωτεϊνικού αναστολέα 

της ODC, μοριακού βάρους 16 kDa, που επάγεται από την Put ή την Spd, και 

αναφέρεται ως αντιένζυμο της ODC (ODC antizyme) [Heller and Canellakis, 

1981]. Η πρωτεΐνη αυτή δημιουργεί σύμπλοκα με την ODC και στο κυτόπλασμα 

και στην χρωματίνη, in vivo, πράγμα που δείχνει ότι ίσως παίζει σημαντικό ρόλο 

στη ρύθμιση της ενεργότητας της ODC, λειτουργώντας μάλλον ως μόριο-

μεσολαβητής, παρά προκαλώντας το ίδιο την αποδόμηση της ODC. Η αρκετά 
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μεγάλη ευαισθησία που εμφανίζει η ενεργότητα της ODC στην επίδραση των 

PAs, δείχνει ότι η σύνθεση των PAs ίσως ρυθμίζεται από την ODC, τουλάχιστον 

κατά ένα μέρος, απλώς με αναστολή από το προϊόν (end product inhibition). 

Αυτό όμως, ίσως δεν ισχύει καθολικά, αφού σε άλλες περιπτώσεις η προσθήκη 

εξωγενών PAs δεν φαίνεται να έχει επίδραση στην ODC. 

 

Μηχανισμοί ρύθμισης της ADC: Στην E.coli υπάρχουν δύο μορφές του 

ενζύμου ADC. Το ένα ονομάζεται και βιοσυνθετικός τύπος , εκφράζεται σταθερά, 

και συνθέτει Put απουσία εξωγενούς αργινίνης. Ο άλλος τύπος 

(βιοδιασπαστικός) επάγεται από την ύπαρξη εξωγενούς αργινίνης. Για την ADC 

επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι υπόκειται σε ανάδρομη ρύθμιση από την Put και 

την Spd (τουλάχιστον στην E.coli). 

 Τα αντίστοιχα γονίδια της ADC που έχουν κλωνοποιηθεί από φυτά, είναι 

πολύ όμοια με το βιοσυνθετικού τύπου γονίδιο της E.coli. Εξάλλου, 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που περιέχουν τη συντηρημένη θέση πρόσδεσης του 

υποστρώματος που έχει βρεθεί σε όλες τι ευκαρυωτικές ADC και ODC μέχρι 

σήμερα. Επίσης, οι καταλυτικοί μηχανισμοί των ευκαρυωτικών ADC και ODC 

είναι όμοιοι. Με χρήση αντισωμάτων έχει βρεθεί ότι, στη βρώμη, η ADC 

συντίθεται ως πρόδρομη πρωτεΐνη 69 kDa, η οποία διασπάται δίνοντας δύο 

πεπτίδια, ένα αμινοτελικό 45 kDa και ένα καρβοξυτελικό 24 kDa, που συνδέονται 

μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς, σχηματίζοντας το ενεργό ένζυμο 

[Malmberg et al., 1992]. 

 Έχει προταθεί, και φαίνεται να είναι πραγματικά έτσι, ότι στα φυτά, οι PAs 

ρυθμίζουν μετα-μεταφραστικά την ADC [Tiburcio et al., 1997]. Εκτός απ’ αυτή τη 

ρύθμιση, υπάρχει και ένας μηχανισμός ανάδρομης αναστολής του ενζύμου από 

εξωγενείς PAs. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει ρύθμιση του ενζύμου στο 

επίπεδο του turnover (όπως συμβαίνει με την ODC), αφού ο χρόνος ημιζωής της 

ADC είναι ο ίδιος και σε εμβρυονικές και σε μη εμβρυονικές καλλιέργειες 

κυττάρων. 

 

ΙΙ) Ο ρόλος των πολυαμινών στον φωτοσυνθετικό μηχανισμό 
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 Γενικά, οι PAs παίζουν πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στα κύτταρα. 

Είναι γνωστό ότι εμπλέκονται σε πολλά στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης, 

επηρεάζουν ενζυμικές ενεργότητες, σταθεροποιούν τη δομή των νουκλεϊκών 

οξέων, ενεργοποιούν τη σύνθεση του mRNA και τροποποιούν την ενεργότητα 

υποδοχέων και καναλιών ιόντων. Σε μακροσκοπικό επίπεδο, εμπλέκονται σε 

διαδικασίες κυτταρικής ανάπτυξης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης, σε 

φαινόμενα γηρασμού, και απόκρισης σε συνθήκες stress, ενώ τελευταία έχει 

προταθεί ότι ενέχονται και σε ογκογενετικές διαδικασίες [Basu et al., 1994]. 

 Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν απλά σαν πολυσθενή μεταλλικά 

κατιόντα (όπως το Ca2+ και το Mg2+), και μάλιστα με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα πολλές φορές από αυτά (π.χ. αντικαθιστούν τα ιόντα Mg2+ 

στην in vitro σύνθεση πολυφαινυλαλανίνης) [Cohen and Zalik,1978]. 

 Ειδικότερα στα φυτά, ο ρόλος των πολυαμινών, καθ’ όσον έχει μελετηθεί 

μέχρι σήμερα, εκτείνεται σε ένα επίσης μεγάλο εύρος διαδικασιών, μεταξύ των 

οποίων αναφέρονται η κυτταρική διαίρεση [Martin-Tanguy, 1997], η 

μορφογένεση [Masgrau et al., 1997], ο γηρασμός [Rastogi  1991; Borell et al., 

1997] και η απόκριση σε περιβαλλοντικές συνθήκες όπως το stress  [Galston et 

al., 1996]. Σε κυτταρικό επίπεδο, οι λειτουργίες αυτές μεταφράζονται σε 

σταθεροποίηση μεμβρανών, παρεμποδισμό της απώλειας χλωροφύλλης σε 

γηρασμένα κύτταρα, ανίχνευση και καταστροφή των ελεύθερων ριζών (π.χ. 

υπεροξειδικές ρίζες) [Bors  et al., 1989], αύξηση της σύνθεσης πρωτεϊνών, RNA 

και DNA [Kuehn et al., 1979], καθώς και αύξηση της μιτωτικής δραστηριότητας 

[Tiburcio et al., 1993; Walden et al., 1997]. Επίσης, παρεμποδίζουν την αύξηση 

της ενεργότητας, καθώς και την de novo σύνθεση υδρολυτικών ενζύμων, όπως οι 

RNάσες και οι πρωτεάσες, και ελέγχουν τη βιοσύνθεση του αιθυλενίου στο 

επίπεδο της ACC συνθάσης [Tiburcio et al., 1997]. 

 Εντούτοις, πάρα πολλά σημεία παραμένουν σκοτεινά, όχι μόνο όσον 

αφορά το εύρος των φυσιολογικών διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν, αλλά 

κυρίως τον μηχανισμό με τον οποίο ρυθμίζεται η δράση τους, καθώς και  πόσο 

άμεση ή έμμεση είναι αυτή. 
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 Ο ρόλος των PAs στις φωτοσυνθετικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση ο 

μηχανισμός της δράσης τους σ’ αυτές, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων 

ερευνών των τελευταίων πέντε ετών, με αξιοσημείωτα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα. 

 Αρχικά, μια πρώτη ιδέα για τον πιθανό ρόλο των πολυαμινών στον φωτο-

συνθετικό μηχανισμό, δόθηκε μετά από ανίχνευσή τους στους χλωροπλάστες 

διαφόρων φωτοσυνθετικών οργανισμών (Euglena gracilis [Bagni and Serafini-

Fracassini, 1973], Helianthus tuberosus [Torrigiani et al., 1986], spinach 

[Kotzabasis et al., 1993], Zea mays [Andreadakis and Kotzabasis, 1995]). 

Λεπτομερέστερη έρευνα στα θυλακοειδή του σπανακιού έδειξε, όχι μόνο την 

ύπαρξη και των τριών κύριων πολυαμινών (Put, Spd, Spm) σ’ αυτές τις 

μεμβράνες, αλλά επιπλέον, ότι οι πολυαμίνες βρίσκονται συνδεμένες σε 

υποσύμπολοκα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, όπως το LHC και το PS II. Ο 

πυρήνας (PS II-core) και το κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ, 

περιέχουν μόνο την τετραμίνη Spm, σε μεγάλη συγκέντρωση [Kotzabasis et al., 

1993]. 

 Ο Del Duka και οι συνεργάτες του [Del Duca et al., 1994], έδειξαν ότι 

υπάρχει ενδοπλαστιδιακή τρανσγλουταμινάση, η οποία καταλύει και την σύζευξη 

των πολυαμινών, στις μεμβράνες των θυλακοειδών και στις πρωτεΐνες του 

στρώματος, ενεργοποιείται από το φως, και από ιόντα Ca2+. Υποστρώματα 

αυτού του ενζύμου αποτελούν οι αποπρωτεΐνες του συμπλόκου της κεραίας 

χλωροφύλλης α/β (LHC II, CP 24, CP 26, CP 29), καθώς και η μεγάλη 

υπομονάδα της Rubisco.  

 Οι ενθαρρυντικές αυτές ενδείξεις απαίτησαν, όπως ήταν φυσικό, μια πιο 

προσεκτική έρευνα, η οποία ξεκίνησε με την διερεύνηση του τρόπου δράσης των 

πολαμινών. Στο πλαίσιο αυτό, με εξωγενή ρύθμιση του επιπέδου των 

πολυαμινών (προσθήκη εξωγενών πολυαμινών και χρήση αναστολέων της 

βιοσύνθεσής τους) βρέθηκε, ότι τα μόρια αυτά παρεμποδίζουν την αποδόμηση 

πρωτεϊνών και την απώλεια χλωροφύλλης και σταθεροποιούν τις μεμβράνες των 

θυλακοειδών [Besford et al., 1993]. (Πρωτεΐνες στις οποίες εντοπίστηκε κυρίως 
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αυτή η δράση των πολυαμινών, είναι οι D1, D2, Cyt f και η μεγάλη υπομονάδα της 

Rubisco). 

 Πολλά από τα πειράματα, στη συνέχεια, έγιναν με το μονοκύτταρο φύκος 

Scenedesmus obliquus και το μεταλλαγμένο του στέλεχος, C-2A’, τα οποία 

παρέχουν ένα μοναδικό σύστημα επιμέρους μελέτης της φωτοεξαρτώμενης και 

της φωτοανεξάρτητης δράσης του ενζύμου POR. Έτσι, μείωση της Put (με χρήση 

αναστολέα της σύνθεσης) στο μετάλλαγμα C-2A’, παρεμπόδισε τη δράση και των 

δύο τύπων του ενζύμου POR (LPOR και DPOR). Αντίστοιχα, μείωση του 

ενδοκυτταρικού επιπέδου της Spd και της Spm, είχε επίδραση μόνο στην 

φωτοεξαρτώμενη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης (ένζυμο LPOR) [Beigbeder et 

al., 1995]. Τα δεδομένα αυτά, συμφωνούν με προηγούμενη αναφορά, κατά την 

οποία, σε συγχρονισμένες καλλιέργειες του χλωροφύκους, το μέγιστο των 

συζευγμένων πολυαμινών στον κυτταρικό κύκλο, εμφανίζεται ταυτόχρονα με την 

μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα [Kotzabasis and Senger, 1994]. 

 Παρόμοιοι μηχανισμοί φαίνεται να δρουν και σε άλλους τύπους 

φωτοσυνθετικών οργανισμών, αφού αντίστοιχες μελέτες έδειξαν ότι στο 

καλαμπόκι, το επίπεδο των πολυαμινών είναι αυξημένο στους ωχροπλάστες και 

μειώνεται σταδιακά κατά την πορεία φωτοανάπτυξής τους σε χλωροπλάστες. 

Ταυτόχρονα, μειώνεται η ενεργότητα των κύριων βιοσυνθετικών ενζύμων των 

πολυαμινών, της ADC και της ODC, ενώ αυξάνεται η ενεργότητα του κύριου 

ενζύμου για τον καταβολισμό, της DAO [Andreadakis and Kotzabasis, 1996]. 

Αυτή η αποδόμηση των πλαστιδιακών πολυαμινών, ίσως θα μπορούσε να 

εξηγηθεί με την υπόθεση ότι οι πολυαμίνες, κατά τη διάρκεια της 

φωτομετατροπής του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη, εξυπηρετούν ως πηγή 

αζώτου για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και πρωτεϊνών. Το συμπέρασμα 

αυτό ενισχύεται από το γεγονός, ότι οι πολυαμίνες, με τη δράση συγκεκριμένων 

τρανσαμινασών, μπορούν να δώσουν αμινομάδες σε α-κετοοξέα, για τη σύνθεση 

των αμινοξέων [Tabor and Tabor, 1972], ενώ, ειδικά η Put, με τη δράση μιας 

αμινοτρανσφεράσης, δίνει μια αμινομάδα στο α-οξογλουταρικό οξύ, 

σχηματίζοντας έτσι το γλουταμικό οξύ, το οποίο αποτελεί πρόδρομο της 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών [Askar and Treptow 1986].  
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 Όλα τα παραπάνω, συνεπώς, συνηγορούν στην ανάληψη ενός ζωτικού 

ρόλου από τις πολυαμίνες στους χλωροπλάστες, και στη διαδικασία 

φωτοανάπτυξης αυτών. Για το λόγο αυτό, δρομολογήθηκε η παρούσα έρευνα, η 

οποία σκοπό έχει, να εξετάσει το μηχανισμό φωτορύθμισης των πολυαμινών, 

αλλά και τη σχέση τους με τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη. 
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Γ) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ — G-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  
 

 

 Τα κύτταρα (ζωικά και φυτικά) έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν πολλά 

και διαφορετικά ερεθίσματα και να μεταβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στα 

κατάλληλα ενδοκυτταρικά συστήματα, τα οποία και ανταποκρίνονται ανάλογα. Η 

διαδικασία αναγνώρισης του ερεθίσματος επιτελείται από κάποιον υποδοχέα, 

ενώ η μεταβίβαση του αντίστοιχου σήματος που αποτελεί το κάθε ερέθισμα, 

επιτελείται από μια πλειάδα μορίων που συνεργάζονται αρμονικά και συνιστούν 

μια αλυσίδα μεταφοράς του σήματος. 

 Στις αλυσίδες αυτές, συνηθέστερα συμμετέχουν μόρια όπως οι G-

πρωτεΐνες, οι φωσφατάσες, οι κινάσες και οι φωσφολιπάσες, καθώς και ιόντα 

όπως το Ca2+ και το Mg2+. 

 

Οι G-πρωτεΐνες: Πολλές πρωτεΐνες έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν και στη 

συνέχεια να υδρολύουν το GTP. Δύο συγκεκριμένες κατηγορίες αυτής της 

υπεροικογένειας πρωτεϊνών, έχουν την ικανότητα να μετέχουν σε διαδικασίες 

μεταβίβασης σήματος. Αυτές είναι: οι ετεροτριμερείς G-πρωτεΐνες και οι μικρές, 

τύπου Ras G-πρωτεΐνες. Οι πρώτες ονομάζονται ετεροτριμερείς γιατί 

αποτελούνται από τρείς υπομονάδες, την α, τη β και τη γ. Αυτού του είδους οι G-

πρωτεΐνες συνήθως υπάρχουν και δρούν μεταξύ επταμερών διαμεμβρανικών 

υποδοχέων και μορίων-αποδεκτών του σήματος. Η α υπομονάδα, μεγέθους 

μεταξύ 35 και 50 kDa, περιέχει τη θέση δέσμευσης του GTP, καθώς και την 

ικανότητα υδρόλυσής του. Η β υπομονάδα, περίπου 40 kDa, και η γ υπομονάδα, 

περίπου 10 kDa, συνήθως αποτελούν ένα διμερές. Όταν η πρωτεΐνη είναι 

ανενεργή, η α υπομονάδα έχει δεσμευμένο στο ενεργό κέντρο της GDP. Μόλις ο 

υποδοχέας διεγερθεί από το αντίστοιχο σήμα, αλληλεπιδρά με τη G- πρωτεΐνη 

και το GDP απελευθερώνεται από την α υπομονάδα για να αντικατασταθεί από 

GTP. Με τη δέσμευση του GTP, η α υπομονάδα ενεργοποιείται και αποκολάται 

από το διμερές βγ για να ενεργοποιήσει παρακάτω το μόριο-στόχο στην αλυσίδα 

μεταφοράς του σήματος. Σε μερικές περιπτώσεις, έχει βρεθεί ότι και το διμερές 
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βγ δρα ανάλογα, ενεργοποιώντας μόρια-στόχους. Η α υπομονάδα παραμένει 

ενεργή μέχρι να υδρολυθεί το GTP. Αντίστοιχα, το διμερές βγ είναι ενεργό μέχρι 

να επαναδεσμεύσει μια ανενεργή α υπομονάδα [Goody, 1994; Coleman and 

Sprang, 1996]. 

 Η οικογένεια των ετεροτριμερών G-πρωτεϊνών περιλαμβάνει 

περισσότερες από 20 ισομορφές από τις τέσσερις διαφορετικές α υπομονάδες, 

τις πέντε β και τις τουλάχιστο έξι γ. Αυτές αλληλεπιδρούν εντελώς εξειδικευμένα 

με εκατοντάδες διαφορετικούς υποδοχείς και περισσότερα από δώδεκα είδη 

μορίων-στόχων. Ένας επιπλέον διαχωρισμός των ετεροτριμερών G-πρωτεϊνών 

γίνεται με βάση τη λειτουργία τους στο μονοπάτι μεταβίβασης του σήματος. Έτσι, 

οι αναφερόμενες ως Gs (s=stimulator) πρωτεΐνες ενεργοποιούν παρακάτω στο 

μονοπάτι το μόριο-στόχο τους (που συνήθως είναι η αδενυλική κυκλάση, 

αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα του cAMP), ενώ οι Gi (i=inhibitor) πρωτεΐνες 

μειώνουν το ενδοκυτταρικό επίπεδο του cAMP (δεν είναι ξεκάθαρο με ποιόν 

τρόπο). 

 Ενώ τα βιοχημικά δρώμενα της λειτουργίας των G-πρωτεϊνών έχουν 

διερευνηθεί, οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται αυτή η 

λειτουργία, είναι ελάχιστα γνωστοί. Πρόσφατες όμως κρυσταλλογραφικές 

μελέτες, ιδιαίτερα των α υπομονάδων, έχουν αρχίσει να αποκαλύπτουν αυτούς 

τους μηχανισμούς. 

 Οι μικρές G-πρωτεΐνες είναι μονομερείς, μεγέθους μεταξύ 20 και 30 kDa. 

Και αυτές, όπως οι ετεροτριμερείς, ενεργοποιούνται δεσμεύοντας GTP, ενώ 

γίνονται ανενεργές με την υδρόλυση του GTP σε GDP. Υπάρχουν τρείς 

υποομάδες αυτής της κατηγορίας των G-πρωτεϊνών, οι ras, οι rho και οι rab/ypt, 

οι οποίες ρυθμίζουν την κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση, την οργάνωση 

των μικροϊνιδίων του κυτταρικού σκελετού και τη μεταφορά σωματιδίων και 

πρωτεϊνών μέσα στο κύτταρο, αντίστοιχα [Simon et al., 1991]. 

 Σημαντικά εργαλεία στη μελέτη των G-πρωτεϊνών αποτελούν κάποια μη 

υδρολυόμενα  ανάλογα του GTP: 

1)  GTPγS [guanosine 5’-O-(3-thiotriphosphate]: δημιουργείται με υποκατάσταση 

ενός οξυγόνου του γ φωσφορικού του GTP από θείο (S). Η συγγένεια 
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δέσμευσής του στο ενεργό κέντρο της GTPάσης είναι σχεδόν ίδια μ’αυτήν του 

GTP, αλλά η ταχύτητα υδρόλυσής του είναι σημαντικά μικρότερη. Πρακτικά, το 

GTPγS δεν υδρολύεται και επομένως δέσμευσή του στο ενεργό κέντρο της 

πρωτεΐνης έχει σαν αποτέλεσμα την σχεδόν μόνιμη ενεργοποίησή της. 

2)  GMPpnp [5’-guanylyl imidodiphosphate]: δημιουργείται με υποκατάσταση της 

γέφυρας βγ-οξυγόνου του GTP από την ομάδα -NH. Έχει κι αυτό μεγάλη 

συγγένεια για το ενεργό κέντρο της GTPάσης, αλλά πολύ μικρό ρυθμό 

υδρόλυσης. Επομένως και το GMPpnp ενεργοποιεί G-πρωτεΐνες. 

 Αναλύσεις με NMR έδειξαν ότι τα δύο αυτά ανάλογα προκαλούν 

διαφορετικές χημικές και βιοχημικές αλλαγές στην πρωτεΐνη από ότι το GTP. 

Αυτές οι αλλαγές βέβαια μεταφράζονται και σε κάποιες μορφολογικές και δομικές 

αλλαγές στην πρωτεΐνη [Hu and Reedfield, 1997; Scherer et al., 1989]. 

 Τα ανάλογα αυτά, δρούν χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση σε όλες τις G-

πρωτεΐνες (και ετεροτριμερείς και τύπου Ras). Γι’ αυτό, περαιτέρω διαχωρισμός 

και ταυτοποίηση του είδους της G-πρωτεΐνης γίνεται εντελώς εξειδικευμένα με 

δύο βακτηριακές τοξίνες, την τοξίνη του κοκκύτη (pertussis) και την τοξίνη της 

χολέρας. Η καταλυτική δράση αυτών των τοξινών εντοπίζεται στην ADP-

ριβοσυλίωση συγκεκριμένων αμινοξέων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων των 

ετεροτριμερών μόνο, G-πρωτεϊνών, χρησιμοποιώντας NAD+ ως υπόστρωμα. Οι 

τοξίνες καταλύουν τη διάσπαση του δεσμού C-N, μεταξύ ενός ανωμερούς 

άνθρακα της ριβόζης και του αζώτου του νικοτιναμιδίου και μεταφέρουν την ADP-

ριβοσυλ-ομάδα στην α υπομονάδα των G-πρωτεϊνών. 

 Η τοξίνη του κοκκύτη παράγεται από το βακτήριο Bordetella pertussis. 

Δρα κυρίως σε τύπου Gi πρωτεΐνες ριβοσυλιώνοντας μια κυστεΐνη στο 

καρβοξυτελικό άκρο της α υπομονάδας. Η ριβοσυλίωση αυτή, παρεμποδίζει την 

αλληλεπίδραση του υποδοχέα με τη α υπομονάδα, με αποτέλεσμα να μην 

ενεργοποιείται ο καταλυτικός μηχανισμός της αντικατάστασης του GDP από GTP 

στο ενεργό κέντρο της υπομονάδας. Έτσι, η δράση της πρακτικά μεταφράζεται 

σε αναστολή της κινητοποίησης του σηματοδοτικού μηχανισμού, (αποκόπτει το 

μονοπάτι μεταβίβασης του σήματος).  
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Η τοξίνη της χολέρας παράγεται από το βακτήριο Vibrio cholerae και δρα 

κυρίως σε τύπου Gs πρωτεΐνες και ριβοσυλιώνει το μόριο-στόχο σε μια αργινίνη, 

αναστέλλοντας την ενεργότητα GTPάσης [Scheuring and Schramm, 1997]. 

Συνεπώς, η δράση της στις G-πρωτεΐνες μεταφράζεται σε συστατική 

ενεργοποίηση αυτών (διατηρεί “ανοιχτό” το μονοπάτι μεταβίβασης σήματος) 

[Simon et al., 1991]. 

 

Οι G-πρωτεΐνες στα φυτά 

 Η μελέτη μονοπατιών μεταβίβασης σήματος στα φυτά, αποτελεί ένα 

αρκετά νέο πεδίο ερευνών. Συνεχώς ανερχόμενο είναι επίσης το ενδιαφέρον των 

ερευνητών για την ύπαρξη και λειτουργία των G-πρωτεϊνών στα φυτά. 

 Η ύπαρξη των ετεροτριμερών G-πρωτεϊνών [[Warpeha et al., 1991; 

Gausier and Millner 1996] και τύπου Ras-Rab [Haizel T. et al., 1995] στα φυτά 

[Kaufmann, 1994] είναι πλέον αναμφισβήτητη. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, 

έχουν κλωνοποιηθεί και έχει αναλυθεί η πρωτοταγής δομή τους. Έχει αναφερθεί 

η εμπλοκή G-πρωτεϊνών και στην ενεργοποίηση της έκφρασης γονιδίων που 

ελέγχονται φυτοχρωμικά. 

  Μεταχείριση κυττάρων σόγιας που αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, με τις 

τοξίνες του κοκκύτη και της χολέρας, προκάλεσε και στις δύο περιπτώσεις 

αύξηση της έκφρασης των Cab γονιδίων, γεγονός που φανερώνει την εμπλοκή 

G-πρωτεΐνης. Οι όμοιες όμως δραστηριότητες των δύο τοξινών, εξηγούνται, είτε 

με την ύπαρξη και των δύο μορφών G-πρωτεϊνών, των Gs και Gi, ταυτόχρονα 

στο σύστημα, ή με την παραδοχή ότι οι ετεροτριμερείς G-πρωτεΐνες των φυτών 

διαφέρουν όσον αφορά τον τύπο ριβοσυλίωσής τους, από τις αντίστοιχες ζωϊκές 

[Kaufmann, 1994].  

Σε μια άλλη περίπτωση, έχει αναφερθεί, ότι και οι δύο τοξίνες προκαλούν 

αναστολή του εσωτερικού δυναμικού του Κ+ σε καταφρακτικά κύτταρα Vicia fava. 

Απενεργοποίηση όμως της G-πρωτεΐνης, με τον αναστολέα GDPβS, αυξάνει το 

δυναμικό, ενώ ο ενεργοποιητής GTPγS το μειώνει [Kaufmann, 1994]. Κι εδώ 

λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι, είτε η ρύθμιση αυτή είναι πολύπλοκη και 
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εξαρτάται από περισσότερες της μιας G-πρωτεΐνες, ή οι G-πρωτεΐνες στα φυτά 

είναι κάπως διαφορετικές απ’ αυτές που έχουν μελετηθεί στα ζώα. 

Τέλος, έχει αναφερθεί και η ύπαρξη μιας ετεροτριμερούς G-πρωτεΐνης στα 

θυλακοειδή [Millner, 1987], όπου εμπλέκεται στη ρύθμιση της ενεργότητας μιας 

κινάσης. Επομένως, η δράση των G-πρωτεϊνών δεν περιορίζεται μόνο στον 

κυτοπλασμικό χώρο, αλλά επεκτείνεται και μέσα στον χλωροπλάστη. 

Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι και η ανεύρεση του 

πρωτογενούς υποδοχέα και η μελέτη της εμπλοκής ετεροτριμερών G-πρωτεϊνών, 

στη φωτορύθμιση του επιπέδου των πολυαμινών, αλλά και της ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη. 
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Υλικά και μέθοδοι 
 

 
Οργανισμός  
 
 Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το πράσινο φύκος Scenedesmus 

obliquus. H φυλογενετική του ταξινόμηση είναι η εξής: 

 Οικογένεια : Χλωροφύκη (Chlorophyceae) 

 Γένος        : Scenedesmus 

 Υπογένος  : Acutodesmus 

 Είδος         : Obliquus 

 

 Ο οργανισμός αυτός είναι μονοκύτταρος ευκαρυωτικός, με διάμετρο 

κυττάρου περίπου 2 μm. Ο κύκλος ζωής του διαρκεί γύρω στις 20 ώρες. Στη 

διάρκεια αυτή, διαιρείται μία φορά δίνοντας 6 θυγατρικά κύτταρα, τα οποία μόλις 

σχηματιστούν πλήρως, αποκόπτονται μεταξύ τους (δεν σχηματίζουν κοινόβια). 

Εξελικτικά, βρίσκεται πολύ κοντά στα άλλα δύο γνωστά, στο ερευνητικό πεδίο, 

φύκη, τη Χλαμυδομονάδα (Chlamydomonas) και τη Χλωρέλλα (Chlorella). 

 Πρόκειται για φωτοσυνθετικό οργανισμό που παράγει οξυγόνο κατά τη 

φωτοσύνθεσή του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της φωτοσυνθετικής του 

δραστηριότητας, μοιάζει με τα γυμνόσπερμα φυτά: ο άγριος τύπος (wt), έχει την 

ικανότητα βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης στο σκοτάδι, όπως και στο φως. 

Δηλαδή, ακόμα και στο σκοτάδι, σε ετερότροφες συνθήκες, έχει διαμορφωμένους 

χλωροπλάστες και ενεργά φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ (εφ’ όσον του παρέχεται 

κάποια πηγή οργανικού άνθρακα στο θρεπτικό μέσο). 

 Πολύ μεγάλη βοήθεια στην έρευνα της Φωτοσύνθεσης, έχει προσφέρει η 

δημιουργία μεταλλαγμένων στελεχών των φωτοσυνθετικών οργανισμών. Τα 

μεταλλαγμένα στελέχη του Scenedesmus obliquus, που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη, είναι τα εξής: 

 C-2Α: Συμπεριφέρεται όπως και τα αγγειόσπερμα φυτά, φωτοσυνθέτοντας 

μόνο στο φως. Στο σκοτάδι (σε θερμοκρασία 27-32 οC) δεν έχει διαμορφωμένους 

χλωροπλάστες. Όταν όμως αναπτύσσεται στους 20-25 οC, αποκτά αυτή την 
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ικανότητα και σχηματίζει φωτοσυνθετικό μηχανισμό και στο σκοτάδι. Στα 

πλαστίδια του C-2A’ υπάρχουν σχηματισμοί, όμοιοι με τα προελασματοειδή 

σωμάτια που βρίσκονται στους ωχροπλάστες των αγγειόσπερμων φυτών. Η 

βιοσύνθεση της χλωροφύλλης σταματάει στο επίπεδο του Pchlide, και φυσικά 

δεν έχει ενεργά PS Ι και PS ΙΙ. Με την έναρξη του φωτισμού, αρχίζει η 

βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και η διαμόρφωση του φωτοσυνθετικά ενεργού 

χλωροπλάστη [Wellburn et al., 1980; Brinkmann and Senger, 1978]. 

C-6D: Δεν έχει τη δυνατότητα σύνθεσης της χλωροφύλλης β στο σκοτάδι. 

(Η χλωροφύλλη β βρίσκεται μόνο στην κεραία του φωτοσυστήματος ΙΙ (LHC II). 

Στο σκοτάδι έχει μόνο χλωροφύλλη α και ενεργό PS I, ενώ δεν έχει καθόλου PS 

II. Με την έναρξη του φωτισμού, αρχίζει η σύνθεση της χλωροφύλλης β και η 

οργάνωση του φωτοσυστήματος ΙΙ. Σε παρατεταμένο φωτισμό αναπτύσσει έναν, 

καθ’ όλα φυσιολογικό, φωτοσυνθετικό μηχανισμό, όμοιο του αγρίου τύπου 

[Humbeck et al., 1988; Wellburn et al., 1980]. Επομένως, το στέλεχος C-6D, στο 

σκοτάδι, αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή, στη διαδικασία ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη, μεταξύ του αγρίου τύπου και του μεταλλάγματος C-2A’’. 

 
Τυπικές συνθήκες καλλιέργειας 
 
 Η ανάπτυξη του οργανισμού έγινε σε ετερότροφες καλλιέργειες. 

Χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό μέσο του οποίου η σύσταση φαίνεται στον πίνακα 

Ι, εμπλουτισμένο με 0.5% (w/v) D+-γλυκόζη και 0.25 (w/v) εκχύλισμα μαγιάς 

(yeast extract) [Bishop and Senger, 1971]. 

 Όλες οι καλλιέργειες έγιναν σε κωνικές φιάλες Erlenmayer των 250 ml. Οι 

σκοτεινές καλλιέργειες τοποθετήθηκαν σε επωαστή και σε σταθερή θερμοκρασία 

(22 ή 32 οC, ανάλογα). Οι φωτεινές καλλιέργειες εκτέθηκαν σε λευκό φωτισμό με 

ένταση 10 Wm-2, ενώ αναδεύονταν με τη βοήθεια μαγνητικών αναδευτήρων. Για 

τον φωτισμό τους χρησιμοποιήθηκαν 4 λάμπες φθορισμού (Phillips TLD 

18W/54). Σε όλα τα πειράματα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία προετοιμασίας 

των καλλιεργειών: Κύτταρα  του οργανισμού (είτε του αγρίου τύπου, είτε των 

μεταλλαγμένων στελεχών),  αφέθηκαν να μεγαλώσουν για τρεις μέρες στο 

σκοτάδι, σε κωνική φιάλη Erlenmeyer των 250 ml, με 100 ml του υγρού 
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θρεπτικού μέσου. Στη διάρκεια της επώασης, η καλλιέργεια ήταν τοποθετημένη 

σε επωαστή, τύπου gyratory shaker (G-25, New Brunswick Scientific Inc.) και σε 

σταθερή θερμοκρασία 32 οC. Από την καλλιέργεια αυτή, σταθερής πάντα 

πυκνότητας κυττάρων (περίπου 10 μl PCV/ml καλλιέργειας), μια ποσότητα 

μεταφερόταν σε νέες Erlenmeyer, ανάλογα με τις ανάγκες των πειραμάτων, 

τέτοια ώστε, κατά τη στιγμή της μεταφοράς, κάθε νέα καλλιέργεια να περιέχει 

έναν σταθερό αριθμό κυττάρων (0.5-0.7 μl PCV/ml καλλιέργειας). 

 Σε κάθε πείραμα, μετά την ανάλογη μεταχείριση και επώαση των 

καλλιεργειών, η συγκομιδή των κυττάρων έγινε με φυγοκέντριση σε 1400 g για 5 

min, στους 25 oC και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού για τους πράσινους 

φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (πράσινος φωτισμός χαμηλής έντασης). 

Πολλαπλά δείγματα, που πάρθηκαν για τις αναλύσεις πολυαμινών και 

χλωροφυλλών, αποθηκεύτηκαν σαν ιζήματα, σε θερμοκρασία -30 oC, μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Ðßíáêáò É: Èñåðôéêü ìÝóï ãéá ôçí êáëëéÝñãåéá ôïõ ÷ëùñïöýêïõò 

Scenedesmus obliquus 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε g/l) ΜΟΡΙΑΚOΤΗΤΑ (M) 
CaCl2 x 2H2O 1.50 1x10-4

Kno3

MgSO4 x7H2O 
NaCl 
Na2HPO4 x2H2O 
NaH2PO4 x1H2O 
Na-Citrate x2H2O 
Fe2(SO4)3 x1H2O 
Microelements 
H3BO3

MnCl2 x4H2O 
ZnSO4 x7H2O 
CuSO4 x5H2O 
MoO3 (85%-99.5%) 
C6H5FeO7 x5H2O 

80.0 
24.6 
47.0 
17.8 
40.5 
16.5 
0.40 

 
2.86 
1.81 

0.222 
0.079 

0.0177 
18.025 

8x10-3

1x10-3

8x10-3

1x10-3

3x10-3

5.5x10-4

7.5x10-6
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Απομόνωση των πλαστιδιακών μεμβρανών 

 

 Για την απομόνωση των θυλακοειδών, το ίζημα των κυττάρων 

επαναδιαλύθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα HEPES 20 mM, pH 7.0, που περιείχε 5% 

γλυκερόλη. Το αιώρημα αυτό αναμίχθηκε με γυάλινα σφαιρίδια, διαμέτρου 0.7 

mm (Biospec Products Inc.) για το σπάσιμο των κυττάρων σε ομογενοποιητή 

(vibrogen cell mill, Type Vi2, Bϋhler). Το ομογενοποίημα φιλτραρίστηκε μέσα από 

γυάλινο φίλτρο, για τον διαχωρισμό των σφαιριδίων, και στη συνέχεια 

φυγοκεντρίθηκε για 10 min σε 500  g για την απομάκρυνση των άσπαστων 

κυττάρων. Το υπερκείμενο φυγοκεντρίθηκε ξανά για 30 min σε 3000 g. H 

πελλέτα περιείχε δύο στρώματα: στο επάνω στρώμα περιείχε τις πλαστιδιακές 

μεμβράνες (προελασματοειδή σωμάτια/προθυλακοειδή ή θυλακοειδή), ενώ το 

κάτω ήταν κυρίως άμυλο. Η στρώση των θυλακοειδών μεταφέρθηκε και 

επαναδιαλύθηκε στο ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα, για να φυγοκεντριθεί τέλος σε 

30.000 g. Το ίζημα που δημιουργήθηκε, λυοφιλοποιήθηκε, για να αποθηκευτεί 

στους -30 οC, μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

 

Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των πολυαμινών 

 

 Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κύριων πολυαμινών (Put, Spd, 

Spm) στα κύτταρα και στα θυλακοειδή έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο Kotzabasis 

et al. (1993). Οι πολυαμίνες ανιχνεύτηκαν ως βενζυλιωμένα παράγωγα με τη 

χρήση  Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC). Η προετοιμασία των δειγμάτων περιλάμβανε τη 

φυγοκέντριση 5ml της καλ/γειας (5 min, 1400g) και προσθήκη στο ίζημα 200μl 1 

N NaOH. Στη συνέχεια, καλή ανάδευση και επώαση των δειγμάτων για 20 min σε 

0 οC. Ακολούθησε προσθήκη 200μl 36% HCl και τα δείγματα υδρολύθηκαν στους 

110 οC, για 18 h. Μετά από εξάτμιση των υπερκειμένων στους 80 οC, τα δείγματα 

επαναδιαλύθηκαν σε 300μl 5% PCA (perchloric acid) και ακολούθησε η 

αντίδραση σχηματισμού των βενζυλιωμένων παραγώγων. Σύμφωνα μ’ αυτή, στο 

κάθε δείγμα (σε PCA) προστέθηκαν 1ml 2N NaOH και 10μl Benzoyl Chloride. 
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Μετά από ισχυρή ανάδευση και επώαση για 20min στους 25 οC, προστέθηκαν 

2ml κορεσμένου διαλύματος NaCl και εκχυλίστηκαν οι πολυαμίνες σε 2.5ml 

διεθυλαιθέρα, ο οποίος συλλέχθηκε και εξατμίστηκε σε υδατόλουτρο στους 60 
οC. Οι βενζυλιωμένες πλέον πολυαμίνες επαναδιαλύθηκαν σε 200μl 63% (v/v) 

μεθανόλης (HPLC grade). 

Η ανάλυση σε HPLC, έγινε με τη χρησιμοποίηση στήλης narrow bore C-18 

(2.1 mm × 200 mm, 5 μm Hypersil, Hewlett Packard) και ένα σύστημα δύο 

διαλυτών που περιλάμβανε μια διαβάθμιση μεθανόλης (55%-84%, v/v). Η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε με την χρησιμοποίηση ενός DPU 

multichannel integrator και ενός συστήματος diode array (Hewlett Packard), το 

οποίο διευκολύνει τον χαρακτηρισμό κάθε πολυαμίνης με μεγάλη επανα-

ληψιμότητα μεταξύ των δειγμάτων. Για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των 

πολυαμινών, χρησιμοποιήθηκαν οι παλίνδρομες καμπύλες που παραθέτονται 

αμέσως παρακάτω (όπου x=εμβαδό της κορυφής σε mAUs, y=pmoles), 

σύμφωνα με τους Kotzabasis et al.(1993): 

πολυαμίνη ποσότητα σε pmoles 
Put y=3.01+1.01x 
Spd y=2.28+1.20x 

nor-Spd y=2.28+1.20x 
Spm y=9.95+1.08x 

 

Ανάλυση των χρωστικών  
 

 Ο ποσοτικός προσδιορισμός των χλωροφυλλών α και β έγινε φασματο-

φωτομετρικά, σύμφωνα με τη μέθοδο της Holden (1965). Σε ιζήματα κυττάρων 

από 5ml καλλιέργειας, έγινε εκχύλιση των χρωστικών με προσθήκη ζεστής 

μεθανόλης (70 οC). Το εκχύλισμα φυγοκεντρίθηκε για 5min σε 1400g και το 

υπερκείμενο συλλέχθηκε. Η ίδια διαδικασία εκχύλισης επαναλήφθηκε άλλες δύο 

έως τρεις φορές, μέχρι τον αποχρωματισμό του ιζήματος. Το συνολικό 

εκχύλισμα, στη συνέχεια φωτομετρήθηκε στα 650 και 665 nm. Ο ποσοτικός 
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προσδιορισμός των χλωροφυλλών βασίστηκε στις παρακάτω εξισώσεις (σε τιμές 

μg/ml): 

Chl a = (16.5xE665)-(8.3xE650) 

Chl β = (33.8xE650)-(12.5xE665) 

 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Pchlide ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία εκχύλισης σε μεθανόλη, σύμφωνα με την μέθοδο των Brouers and 

Wolwertz (1983). Μέρος του εκχυλίσματος εξατμίστηκε σε υδατόλουτρο και 

επαναδιαλύθηκε σε 80% (v/v) ακετόνη. To διάλυμα αυτό φωτομετρήθηκε στα 

664, 647 και 626 nm και η ποσοτικοποίηση του Pchlide έγινε βάση της 

παρακάτω εξίσωσης (σε τιμές nmol): 

Pchl(ide) = -4.37(E664)-7.44(E647)+33.67(E626) 

 

Ποσοτικός προσδιορισμός των πρωτεϊνών 

 

 Οι συνολικές πρωτεΐνες στα δείγματα των κυττάρων και στα θυλακοειδή 

μετρήθηκαν  φασματοφωτομετρικά, σύμφωνα με τη μέθοδο Bradford (1976), 

όπως προτείνεται και από τους Jones et al., (1989).  

 

Χρήση των τοξινών CTX και PTX 

 

 Η τοξίνη του κοκκύτη (PTX) [ICN Biomedicals, Inc. Aurora, OH, USA] 

χρησιμοποιήθηκε σαν υδατικό διάλυμα (σε νερό απαλλαγμένο από ιόντα), 

συγκέντρωσης 100μg/ml. Η  τελική συγκέντρωση της τοξίνης, στις καλλιέργειες 

που μεταχειρίστηκαν με την τοξίνη, ήταν 0.5μg/ml. 

 Η τοξίνη της χολέρας (CTX), [Biomol products] χρησιμοποιήθηκε 

διαλυμένη σε ρυθμιστικό διάλυμα, το οποίο περιείχε 50 mM Tricine, 0.2 M NaCl 

και 1 mM EDTA . H συγκέντρωσή της στο διάλυμα ήταν 1mg/ml, ενώ στις 

καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε σε τελική συγκέντρωση 0.5μg/ml. 
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Χρήση των μη υδρολυομένων αναλόγων του GTP (GTPγS και 

GMPpnp) 
 Τα ανάλογα του GTP (GTPγS και GMPpnp), καθώς και το ΑΤPγS, 

διαλύθηκαν  σε φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα 0.1Μ και pH 7.0, το οποίο 

περιείχε 0.02% (v/v) Tween 80.  Η συγκέντρωση του GTPγS στο διάλυμα ήταν 

8.88x10-3 Μ, του GMPpnp 9.57x10-3 Μ, και του ΑΤPγS 1.83x10-3 Μ. Και τα τρία 

αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν στις καλλιέργειες των πειραμάτων σε τελική 

συγκέντρωση 2μΜ. 
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Αποτελέσματα-Συζήτηση 
 

  

Ο ρόλος των πολυαμινών στις φωτοσυνθετικές διαδικασίες άρχισε να 

γίνεται αντιληπτός, κυρίως όταν βρέθηκε ότι οι τρεις κύριες πολυαμίνες (Put, Spd, 

Spm) υπάρχουν μέσα στον χλωροπλάστη και μάλιστα συζευγμένες με τα κύρια 

σύμπλοκα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού [Kotzabasis et al., 1993]. Το γεγονός 

αυτό περεταίρω δρομολόγησε έρευνες, μέσα από τις οποίες άρχισε να 

αποκρυσταλλώνεται ένας ακόμα, πολύπλοκος, αλλά σίγουρα σημαντικός ρόλος 

για τη δράση των πολυαμινών: σαν μόρια που σταθεροποιούν μακρομόρια και 

βιομεμβράνες, μετατρέποντας τη δομή συγκεκριμένων ενζύμων και 

φωτοσυνθετικών συμπλόκων, και επηρρεάζοντας τελικά τη συνολική δομή και 

λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Οι δράσεις των πολυαμινών σε 

επιμέρους διαδικασίες της φωτοσύνθεσης, όπως η βιοσύνθεση της 

χλωροφύλλης, η φωτοπροσαρμογή και η φωτοαναστολή, είναι ήδη αντικείμενο 

ερευνών.  

 Το έρισμα για τη μελέτη αυτής της δράσης και στην ανάπτυξη του 

χλωροπλάστη, δόθηκε κυρίως, όπως ήταν φυσικό, μετά από παρατηρήσεις, κατά 

τις οποίες α) εξωγενής προσθήκη αναστολέων της βιοσύνθεσης των 

πολυαμινών, είχε επίδραση στη ρύθμιση της μετατροπής του Pchlide σε Chlide 

[Beigbeder and Kotzabasis, 1994], και β) μελέτη των ενδογενών πολυαμινών σε 

διάφορα στάδια, κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, σε ανώτερα φυτά 

(Zea mays) [Andreadakis and Kotzabasis 1995], έδειξε σταδιακή μείωση των 

πολυαμινών (μειωμένη σύνθεση και αυξημένο καταβολισμό), από τον 

ωχροπλάστη ως τον ώριμο χλωροπλάστη. 

 Το μεταλλαγμένο στέλεχος C-2A’ του μονοκύτταρου χλωροφύκους 

Scenedesmus obliquus, προσφέρεται ως μοναδικό εργαλείο στη μελέτη της 

φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη, αφού μπορεί να υπάρξει σε τρεις 

αναπτυξιακές (όσον αφορά το χλωροπλάστη) μορφές: 
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α) Στο σκοτάδι (σε 32 oC) δεν φωτοσυνθέτει. Έχει πλαστίδια ανάλογα των 

ωχροπλαστών (απουσία φωτοσυνθετικού μηχ/σμού). Η βιοσύνθεση της 

χλωροφύλλης φτάνει μέχρι το επίπεδο του Pchlide. 

β) Με τον φωτισμό, μετατρέπεται το Pchlide σε Chlide και στη συνέχεια σε 

χλωροφύλλη, αλλά και ο ωχροπλάστης σε ώριμο χλωροπλάστη [Brinkmann and 

Senger 1978]. 

γ)  Στο σκοτάδι, σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες επώασης (π.χ. 22 οC), 

βιοσυνθέτει χλωροφύλλες και σχηματίζει, σε περιορισμένο βαθμό, ενεργά 

φωτοσυνθετικά κέντρα [Tamiko et al., 1987]. (Πιστεύεται ότι η χαμηλή 

θερμοκρασία έχει κάποια επίδραση στο ένζυμο LPOR, καθιστώντας το ικανό να 

λειτουργήσει στο σκοτάδι, αν και φυσιολογικά η ενεργότητά του είναι 

φωτοεπαγώμενη). 

 Η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης της σχέσης μεταξύ πολυαμινών και 

ανάπτυξης του χλωροπλάστη, έγινε με την μέτρηση των ενδοπλαστιδιακών 

πολυαμινών, στα τρία αναπτυξιακά στάδια, στο μετάλλαγμα C-2A’. Για τον 

σκοπό αυτό, κύτταρα C-2A’, από την ίδια αρχική καλλιέργεια, διαμοιράστηκαν σε 

τρεις νέες ισότιμες καλλιέργειες και αφέθηκαν να αναπτυχθούν για 3 ημέρες: η 

μία στο σκοτάδι στους 32 οC, η δεύτερη επίσης στο σκοτάδι, αλλά στους 22 οC, 

και η τρίτη σε λευκό φωτισμό στους 32 οC. Από τις καλλιέργειες αυτές 

απομονώθηκαν οι πλαστιδιακές μεμβράνες και μετρήθηκαν χλωροφύλλες, 

πολυαμίνες και πρωτεΐνες. Το ποσό των χλωροφυλλών (χλωροφύλλη α και β) 

ήταν ελάχιστο στην πρώτη καλλιέργεια, λίγο αυξημένο στη δεύτερη και πολύ 

υψηλό στην τρίτη. Αντίθετα, το πρωτοχλωροφυλλίδιο (Pchlide) ήταν περισσότερο 

στην πρώτη καλλιέργεια, ενώ μειώθηκε αντίστοιχα στις άλλες δύο (Εικ. 1). 

Ανάλυση των πολυαμινών έδωσε επίσης αναμενόμενα αποτελέσματα: η πτώση 

των πολυαμινών στα θυλακοειδή, και ιδιαίτερα το επίπεδο της Put, είναι εμφανής 

σε καθένα από τα αναπτυξιακά στάδια, και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογη με τον 

βαθμό ανάπτυξης του χλωροπλάστη (Εικ. 2). Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε, 

είναι  μια πτώση του επιπέδου της Put στους 22 οC στο σκοτάδι, όπου έχουμε εν 

μέρει διαμορφωμένους χλωροπλάστες, σε σχέση με το αντίστοιχο της Put από 

καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν στους 32 οC στο σκοτάδι, όπου δεν υπάρχουν 
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Εικ. 1: Οι χλωροφύλλες, (Chl a, Chl β, και Pchlide), σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης του χλωροπλάστη , στο μετάλλαγμα C-2A.Στο σκοτάδι, σε υψηλή
θερμ/σία (32oC) δεν φωτοσυνθέτει (δεν σχηματίζονται χλωροπλάστες), επίσης
στο σκοτάδι, αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία (22 οC), έχει κάποια  φωτοσυνθετική
δραστηριότητα , ενώ  στο φως φωτοσυνθέτει κανονικά, σχηματίζοντας ώριμους
χλωροπλάστες.
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Εικ. 2: Οι τρείς κύριες πολυαμίνες, Put, Spd και Spm, σε θυλακοειδή, από διά-
φορα στάδια ανάπτυξης του χλωροπλάστη, στο μετάλλαγμα C-2A’. Η μείωση
των PAs συμ-βαδίζει με την ανάπτυξη του χλωροπλάστη: Οι πλαστιδιακές μεμ-
βράνες από φωτιζόμενα κύτταρα (light/32oC) εμφανίζουν σημαντικά λιγότερη
Put απ‘ ότι στο σκοτάδι (dark/32oC) όπου δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χλω-
ροπλάστες. Ενδιάμεσες τιμές Put έχουμε στους 22οC στο σκοτάδι, όπου η ανα-
πτυξιακή μορφή του χλωροπλάστη αντι-προσωπεύει επίσης μια ενδιάμεση κα-
τάσταση.
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χλωροπλάστες αλλά μόνο ωχροπλάστες. Ακόμα μεγαλύτερη γίνεται αυτή η 

πτώση στο φως, όπου έχουν διαμορφωθεί πλήρως οι  χλωροπλάστες.  

Μικρότερη είναι η πτώση των δύο άλλων πολυαμινών, της Spd και της 

Spm. Τα αποτελέσματα αυτά, συμφωνούν  με προηγούμενες αναφορές στο C-

2A’, κατά τις οποίες είχε επίσης βρεθεί μεγαλύτερο ποσοστό πολυαμινών σε 

απoμονωμένα προελασματοειδή σωμάτια/προθυλακοειδή (πλαστιδιακές μεμ-

βράνες των ωχροπλαστών), απ’ ότι στα θυλακοειδή του ώριμου χλωροπλάστη 

(Beigbeder and Kotzabasis, 1994).  

 Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με προηγούμενη αναφορά, σύμφωνα 

με την οποία τα υποσύμπλοκα των φωτοσυνθετικών μεμβρανών, περιέχουν και 

τις τρεις κύριες πολυαμίνες (Kotzabasis et al., 1993), έδωσαν το έρισμα για τη 

μελέτη των πιθανών αλλαγών του επιπέδου των συζευγμένων πολυαμινών στις 

πλαστιδιακές μεμβράνες του αγρίου τύπου (Wt) Scenedesmus obliquus και των 

μεταλλαγμάτων του, C-2A’ και C-6D, πριν και κατά τη διάρκεια της 

φωτοεξαρτώμενης ανάπτυξης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Όπως έχει 

αναφερθεί [Wellburn et al., 1980], τα τρία αυτά στελέχη διαφέρουν στο βαθμό 

διαφοροποίησης των πλαστιδίων τους, αναπτυσσόμενα στο σκοτάδι, ενώ στο 

φως ολοκληρώνουν την διαμόρφωση των χλωροπλαστών τους. 

 Καλλιέργειες των τριών στελεχών, που είχαν αναπτυχθεί για τρεις μέρες 

στο σκοτάδι, εκτέθηκαν σε λευκό φωτισμό, έντασης 20 Wm-2, για δύο μέρες. 

Καθ’όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών (τρεις μέρες στο σκοτάδι 

και δύο στο φως), παρακολουθήθηκε η πορεία βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, 

καθώς και των πολυαμινών, σε ολόκληρα κύτταρα και σε απομονωμένες 

πλαστιδιακές μεμβράνες. Ο ρυθμός της αύξησης των κυττάρων και των τριών 

στελεχών, ήταν ίδιος, μετρημένος σαν όγκος πακεταρισμένων κυττάρων (PCV) 

ανά ml καλλιέργειας(Εικ. 3). Επομένως, οι τυχόν αλλαγές, που παρατηρήθηκαν 

στο επίπεδο των χλωροφυλλών ή των πολυαμινών, είναι αντικειμενικές. Τα 

αποτελέσματα αυτά, φαίνονται στις εικόνες 4,5 και 6. 

 Στον Wt Scenedesmus obliquus, η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης στο 

σκοτάδι, δεν σταματάει στο επίπεδο του Pchlide, αλλά συνεχίζεται (αν και με 

χαμηλότερο ρυθμό απ’ ότι στο φως), μέχρι τον σχηματισμό της χλωροφύλλης α  

 37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3:Η κυτταρική ανάπτυξη μετρημένη ως Όγκος Πακεταρισμένων 
Κυττάρων (PCV) στον Wt (Δ), και στα μεταλλάγματα C-6D (�) και C-
2A’ (◊). Η ανάπτυξη στο σκοτάδι διήρκεσε 72 h και ακολούθησε 
φωτισμός για άλλες 50 h. 

 

και β (Εικ. 4a). Το μεταλλαγμένο στέλεχος C-6D, στο σκοτάδι συνθέτει μόνο Chl 

a και πρόδρομα των καροτενοειδών, αλλά καθόλου Chl b (Εικ.4b). Συνεπώς, δεν 

έχει φωτοσύστημα ΙΙ και τις φωτοσυλλεκτικές κεραίες LHC [Humbeck et al., 

1988]]. Το μετάλλαγμα C-2A’ αντίθετα, στο σκοτάδι δεν μπορεί να συνθέσει 

καθόλου χλωροφύλλες.(Εικ. 4c) [Brinkmann et al., 1978] 

 Με την έναρξη του φωτισμού, και τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη 

ξεπερνούν το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν στο σκοτάδι και, μετά από μια 

σύντομη φάση καθυστέρησης (lag phase), συνθέτουν και τις δύο χλωροφύλλες 

φυσιολογικά. Μετά από 24-40 ώρες στο φως, εμφανίζουν έναν καθ’ όλα 

φυσιολογικό φαινότυπο, όμοιο μ’ αυτόν του Wt. (Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν και με βιβλιογραφικές αναφορές που χαρακτηρίζουν τη 

φωτοσυνθετική συμπεριφορά αυτών των οργανισμών) [Wellburn et al., 1980]. 

 Η ανάλυση πολυαμινών σ’ αυτά τα πειράματα, έδειξε την παρουσία και 

των τριών κύριων πολυαμινών (Put, Spd, Spm), καθώς και της πιο σπάνιας 

πολυαμίνης, nor-σπερμιδίνη (nor-Spd), στα κύτταρα και στα θυλακοειδή και των 

τριών στελεχών. 
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Εικ. 4: Αλλαγές στα επίπεδα των χλωροφυλλών κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας 
στο σκοτάδι (72 h) και στο φως (50 h), των (a)  Wt [total Chl (◊), Chl α ( ), Chl b 
(Δ)] , (b) C-6D [total Chl ( ), Chl α ( ), Chl b (Δ)] και (c) C-2A’ [total Chl (Δ), 
Chl α ( ), Chl b ( )].    
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Στο επίπεδο των κυττάρων (Εικ. 5), αυτό που γίνεται άμεσα φανερό είναι, 

ξανά, η μεγάλη πτώση της διαμίνης Put με την έναρξη του φωτισμού, και στα 

τρία στελέχη ( Εικ. 5 a,b,c), ενώ οι άλλες πολυαμίνες παρουσιάζουν μικρές μόνο 

αλλαγές. Το επίπεδο της Put παραμένει σχεδόν σταθερό στο σκοτάδι στον Wt 

και το C-6D, ενώ στο C-2A’ παρουσιάζει σχεδόν γραμμική αύξηση. Αν και το 

πρότυπο που εμφανίζουν οι αλλαγές στο επίπεδο της Put, είναι όμοιο και στους 

τρεις οργανισμούς, οι απόλυτες τιμές της μετά από τρεις μέρες στο σκοτάδι, είναι 

πολύ διαφορετικές: 4110 στον Wt, 5504 στο C-6D, και 6988 στο C-2A’ (τιμές σε 

pmole/μl PCV). Προφανώς, το επίπεδο της Put είναι αντιστρόφως ανάλογο προς 

το αναπτυξιακό στάδιο των πλαστιδίων, που αντιπροσωπεύουν τα τρία αυτά 

στελέχη και, εφ’ όσον συμβαίνει αυτό, τότε ίσως η πτώση της Put να 

φωτορυθμίζεται άμεσα ή έμμεσα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μέσα στο 

γενικό πλαίσιο της φωτορύθμισης των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχει 

(φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη). Εξάλλου, και στο σκοτάδι παρατηρείται αυτή 

η πτώση της Put, όταν ο οργανισμός είναι ικανός να αναπτύσσει φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα και χλωροπλάστες στο σκοτάδι, όπως ο Wt (Εικ.5a).  

 Πάντως, από τις αλλαγές αυτές σε ολόκληρα κύτταρα, δεν συνάγονται 

άμεσα συμπεράσματα σχετικά με τη ρύθμιση των πολυαμινών και τη συσχέτισή 

τους με την μετατροπή του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη. Για το λόγο αυτο, 

παράλληλα μετρήθηκαν και αναλύθηκαν οι πολυαμίνες και σε απομονωμένες 

πλαστιδιακές μεμβράνες (Εικ 6).  

Στα θυλακοειδή του Wt, η Put εμφανίζει μια εκθετική πτώση στο σκοτάδι, η 

οποία συνεχίζεται και στο φως (Εικ 6a). Αντίστοιχα, στο C-6D, υπάρχει πάλι 

αυτή η εκθετική πτώση, αλλά ο ρυθμός της είναι μικρότερος στο σκοτάδι, ενώ 

στο φως αυτή η πτώση είναι πιο δραστική (Εικ 6b). Επίσης, στο σκοτάδι, η τιμή 

της Put ξεκινάει από πολύ υψηλές τιμές. Στο μετάλλαγμα C-2A’ παρατηρείται 

όμοια καμπύλη πτώσης της Put στο σκοτάδι και στο φως, με τη διαφορά ότι, με 

την έναρξη του φωτισμού, έχουμε αρχικά μια αύξηση, η οποία όμως είναι 

προσωρινή (παρουσιάζει μέγιστο στις 5 ώρες φωτισμού και στη συνέχεια 

μειώνεται) (Εικ 6c). Η απόλυτη τιμή της Put, αρχικά, στο σκοτάδι, για το C-2A’, 
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Εικ. 5: Αλλαγές στα επίπεδα των πολυαμινών, Put ( ), Spd (σ), Spm (x) και nor-
Spd ( ) σε ολόκληρα κύτταρα,  κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας στο σκοτάδι 
(72 h) και στο φως (50 h), των (a)  Wt, (b) C-6D και (c) C-2A’. 
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Εικ. 6: Αλλαγές στα επίπεδα των πολυαμινών, Put ( ), Spd (σ), Spm (x) 
και nor-Spd ( ), στις πλαστιδιακές μεμβράνες, κατά τη διάρκεια της καλ-
λιέργειας στο σκοτάδι (72 h) και στο φως (50 h), των (a)  Wt, (b) C-6D 
και (c) C-2A’. 
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είναι ενδιάμεση μεταξύ των αντίστοιχων τιμών του Wt και του C-6D, αλλά το 

πρότυπο της πτώσης που παρουσιάζει είναι όμοιο μ’ αυτό των δύο άλλων 

οργανισμών. Επίσης, παρόμοιο πρότυπο με την Put, παρουσιάζουν και οι Spd 

και nor-Spd στο C-2A’, ενώ η Spm παραμένει σχεδόν σταθερή. 

Στο μετάλλαγμα C-6D (Εικ. 4β), οι Spd, Spm και nor-Spd, εμφανίζουν ένα 

μέγιστο μεταξύ των 20 και 40 ωρών φωτισμού. Αυτή η αύξηση μάλλον 

συμβαδίζει με την ανάπτυξη του χλωροπλάστη (σ’ αυτό το διάστημα 

ολοκληρώνεται ο ολιγομερισμός των πρωτεινών που συνιστούν τα LHC Ι και ΙΙ, 

και η ενσωμάτωσή τους στον φωτοσυνθετικό μηχανισμό) [Morishige and Preiss 

1995]. Μόνο η Spd εμφανίζει και ένα δεύτερο μέγιστο, περίπου στις 5 ώρες 

φωτισμού, το οποίο (έχοντας υπόψη τις δομικές ιδιαιτερότητες του χλωροπλάστη 

σ’ αυτό το μετάλλαγμα) μάλλον αντιστοιχεί στον σχηματισμό του συμπλόκου 

CPa. Σύμφωνα με τους    το C-6D δεν σχηματίζει ενεργό PS ΙΙ στο σκοτάδι. 

Μόλις σε 1 ώρα όμως από την έναρξη του φωτισμού, εμφανίζεται, σαν 

ολοκληρωμένο σύμπλοκο χρωστικών/πρωτεϊνών, το  Cpa [Humbeck et al., 

1994]. Οι αποπρωτεΐνες 45 και 48 kDa του CPa, έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν 

στο σκοτάδι, αλλά συσσωματώνονται σχηματίζοντας το σύμπλοκο CPa μόνο στο 

φως. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον άμεσο σχηματισμό του CPa καθώς και την 

ταυτόχρονη αύξηση της Spd, συμπεραίνεται ότι η ενσωμάτωση της Spd σ’ αυτό 

το σύμπλοκο είναι απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωσή του στην τελική του 

μορφή. Προφανώς αυτό ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο 

στέλεχος. 

Το άλλο μέγιστο της Spd, στη διάρκεια του φωτισμού, εμφανίζεται γύρω 

στις 30 ώρες. Αντίστοιχα μέγιστα εμφανίζουν και οι Spm και nor-Spd. Το γεγονός 

αυτό συσχετίζεται, μέχρις ενός σημείου, με τον σχηματισμό του LHCP II, αφού ο 

σχηματισμός των αποπρωτεϊνών του αρχίζει σχεδόν από τις 2 ώρες φωτισμού 

και ολοκληρώνεται με τον ολιγομερισμό τους, περίπου 24 ώρες αργότερα 

[Morishige and Preiss 1995]. Επομένως, οι πολυαμίνες αυτές φαίνεται να 

παίζουν ενδεχομένως κάποιο ρόλο στον σχηματισμό και τη σταθεροποίηση των 

συμπλόκων του LHCP II. Εξάλλου, έχει αναφερθεί η ύπαρξη αυτών των 

πολυαμινών στο απομονωμένο LHCP II [Kotzabasis et al., 1993]. Επιπλέον, είναι 
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γνωστό ότι οι αποπρωτεΐνες του συμπλόκου της κεραίας χλωροφύλλης α/β (οι 

CP24, CP26 και CP29) αποτελούν υποστρώματα της πλαστιδιακής 

τρανσγλουταμινάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύζευξη πολυαμινών σε 

πρωτεΐνες [Del Duka et al., 1994]. Παρόμοιες, αν και χαμηλότερες, αυξήσεις της 

Spd και Spm παρατηρούνται στον Wt και το C-2A’, περίπου 30 ώρες από την 

έναρξη του φωτισμού, γεγονός που συμφωνεί και ενισχύει τα συμπεράσματα 

που βγαίνουν από το C-6D. 

Το επίπεδο της Put, στις πλαστιδιακές μεμβράνες του C-6D, εμφανίζει, με 

την έναρξη του φωτισμού, μια άμεση εκθετική μείωση. Σχεδόν όμοια είναι και η 

αντίστοιχη κινητική στο C-2A’, με την εξαίρεση της αρχικής της επαγωγής (Εικ 

5c). Αυτή η αρχική επαγωγή της Put στο C-2A’, αμέσως μετά τη μεταφορά του 

στο φως, ίσως σχετίζεται με την μετατροπή του Pchlide σε Chlide, αφού το μόνο 

που ξεχωρίζει τον Wt και το C-6D (που δεν εμφανίζουν παρόμοιες αυξήσεις της 

Put) από το C-2A’, είναι ότι στο σκοτάδι, πρακτικά, δεν αποθηκεύεται Pchlide. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν σε μια μείωση της, συζευγμένης στα 

θυλακοειδή, Put , κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη στον 

οργανισμό. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν εξάλλου αναφερθεί και στο 

καλαμπόκι (Andreadakis and Kotzabasis, 1994), σύμφωνα με τα οποία, το 

επίπεδο της ενδοπλαστιδιακής Put μειώνεται παράλληλα με την αύξηση της 

ενεργότητας του κύριου καταβολικού ενζύμου των πολυαμινών, της DAO, με τη 

μεταφορά των φυτών από το σκοτάδι στο φως. Ταυτόχρονα, μειώνεται η 

ενεργότητα των κύριων βιοσυνθετικών ενζύμων των πολυαμινών, της ADC και 

της ODC. Ο λόγος αυτής της μείωσης δεν είναι ακόμα γνωστός. Ίσως όμως, κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη, η αποδόμηση των πολυαμινών, 

και ιδιαίτερα της Put, να εξυπηρετεί, εκτός των άλλων, τη βιοσύνθεση των 

πρωτεϊνών και των χλωροφυλλών, ως πηγή αζώτου. Αυτή η υπόθεση βασίζεται 

στο γεγονός ότι, γενικά, μπορούν να μεταφερθούν οι αμινομάδες των 

πολυαμινών, σε α-κετοοξέα, για τη βιοσύνθεση των αμινοξέων, ενώ με τη 

μεταφορά αμινομάδας από την Put στο α-οξογλουταρικό οξύ, προκύπτει το 

γλουταμικό οξύ, το οποίο αποτελεί πρόδρομο της βιοσύνθεσης των 

χλωροφυλλών. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα συνιστούν μια αρκετά εμπεριστατωμένη 

εικόνα για την συμμετοχή, γενικά των πολυαμινών και ιδιαίτερα της μείωσης της 

Put, στη διαδικασία ανάπτυξης του χλωροπλάστη. Το επόμενο βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή, ήταν να μελετηθούν τα γεγονότα που μεσολαβούν και 

ρυθμίζουν με τον τρόπο αυτό, το επίπεδο των πολυαμινών. Δηλαδή, το αν 

υπάρχει και ποιός είναι ο (φωτο)ϋποδοχέας, καθώς και ποιά είναι η αλυσίδα 

μεταφοράς του σήματος που ξεκινάει απ’ αυτόν και καταλήγει να ρυθμίζει τις 

πολυαμίνες και ιδιαίτερα την πτώση της Put. 

Για τον λόγο αυτό, σύγχρονες και καθ’ όλα ισότιμες καλλιέργειες του 

στελέχους C-2A’ (πυκνότητας κυττάρων 1 μl/ml PCV), φωτίστηκαν, η καθεμιά με 

μονοχρωματικό φωτισμό, συγκεκριμένου μήκους κύματος και σταθερής έντασης 

2 μmol·m-2·sec-1, για 24 ώρες. Το εύρος των μηκών κύματος που καλύφθηκε 

ήταν από 400 έως 712 nm. Η επιλογή των μηκών κύματος έγινε έτσι ώστε να 

καλύπτουν όλο το ορατό φάσμα. Από τις καλλιέργειες αυτές, παίρνοντας 

πολλαπλές μετρήσεις και αναλύοντας το ποσό των χλωροφυλλών και των 

πολυαμινών σε ολόκληρα κύτταρα, ουσιαστικά επιτεύχθηκε η δημιουργία των 

αντίστοιχων φασμάτων δράσης που εικονίζονται στα σχήματα 7, 8, 9 και 10. Ο 

σκοπός των φασμάτων δράσης, ήταν, μέσα από το πρότυπο που εμφανίζουν, να 

συσχετιστούν με τα φάσματα απορρόφησης των γνωστών φωτοϋποδοχέων, 

ώστε να βγουν συμπεράσματα για το ποιος ή ποιοί είναι ο/οι πρωτογενής(-είς) 

υποδοχέας(-είς) του φαινομένου που παρακολουθούμε (ρύθμιση του επιπέδου 

των πολυαμινών στα κύτταρα). 

Στην Εικ. 7, φαίνεται καθαρά από το φάσμα δράσης της συνολικής 

χλωροφύλλης (χλωροφύλλη α και β), ότι ο πρωτογενής υποδοχέας της 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών είναι το «ενεργό» Pchlide. Το αποτέλεσμα αυτό 

ήταν άλλωστε αναμενόμενο, αφού υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές [Fujita Y., 

1996], στις οποίες έχει αναγνωριστεί το Pchlide ως ο υποδοχέας που μεσολαβεί 

για την έναρξη της ίδιας του της μετατροπής σε Chlide. Χαρακτηριστικές κορυφές 

στο συγκεκριμένο φάσμα δράσης, που σύμφωνα με τα παραπάνω, αποτελεί και 

το φάσμα απορρόφησης του Pchlide, είναι στα 422, 449 και 649 nm. Ιδιαίτερα 

μάλιστα, η εμφάνιση της κορυφής από τα 628 έως τα 650 nm, υποδηλώνει ότι 
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Εικ.7: Φάσμα δράσης της βιοσύνθεσης χλωροφυλλών στο μετάλλαγμα C-2A’,
κατά την πορεία φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη, σε διάφορα μήκη κύματος.
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 Εικ. 8: Φάσμα δράσης του επιπέδου της Put, σε ολόκληρα κύτταρα του στελέχους
C-2A’. Ο άξονας χ  στην τιμή 123 pmol/μg πρωτείνης αντιπρωσωπεύει το επίπεδο
της Put από κύτταρα που δεν εκτέθηκαν στο φως.
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 Εικ. 9: Φάσματα δράσης του επιπέδου της Spd και Spm, σε ολόκληρα κύτταρα C-2A’,
φωτισμένα με διάφορα μήκη κύματος. Ο άξονας χ αντιπροσωπεύει το επίπεδο της αντίστοιχης
πολυαμίνης, από κύτταρα που δεν εκτέθηκαν στο φως.
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σαν φωτοϋποδοχέας της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, δρα το Pchlide που 

υπάρχει είτε σαν σύμπλοκο με το ένζυμο της φωτομετατροπής του (POR) 

(ενεργό Pchlide), είτε σαν ελεύθερη χρωστική (ελεύθερο Pchlide) [Schulz and 

Senger 1993]. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι, εφ’ όσον η βιοσύνθεση της 

χλωροφύλλης και η ανάπτυξη του χλωροπλάστη είναι φαινόμενα που 

εξελίσσονται παράλληλα και σχετίζονται άμεσα, με τρόπο ώστε το ένα να 

προϋποθέτει το άλλο και αντίστροφα, το φάσμα δράσης της χλωροφύλλης δεν 

φανερώνει τίποτε άλλο παρά το ίδιο το φάσμα δράσης της ανάπτυξης των 

χλωροπλαστών. Συνεπώς, και ο φωτοϋποδοχέας της ανάπτυξης των 

χλωροπλαστών είναι το ίδιο το Pchlide. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται 

η δράση και άλλων φωτοϋποδοχέων, στη διαδικασία ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη. Έχει για παράδειγμα προταθεί η δράση του φυτοχρώματος, σαν 

ρυθμιστή μέρους της όλης διαδικασίας [Chory J., 1994], αλλά περισσότερο αυτή 

η δράση έχει συνδεθεί με τον έλεγχο της βιοσύνθεσης αποπρωτεϊνών του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Η δράση του κρυπτοχρώματος εξάλλου δεν έχει 

επιβεβαιωθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουμε εμπλοκή του 

φυτοχρώματος στο φαινόμενο που μελετάται (σχέση πολυαμινών και ανάπτυξης 

του χλωροπλάστη), ενώ το εύρος των φασμάτων δράσης δεν επεκτείνεται και 

στην περιοχή της UV ακτινοβολίας. Επομένως, δεν μπορούμε να αποφανθούμε 

για την εμπλοκή ή όχι και άλλων φωτοϋποδοχέων, εκτός του 

πρωτοχλωροφυλλιδίου. Πειράματα με ερυθρή (RL) και υπέρυθρη (FRL), καθώς 

και με UV ακτινοβολία, θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση στο ζήτημα αυτό. 

Στην εικ. 8, φαίνεται το αντίστοιχο φάσμα δράσης του επιπέδου της Put 

στα κύτταρα, μετρημένης ως συνολική Put (είτε συζευγμένη είτε σαν ελεύθερο 

μόριο). Και εδώ, γίνεται άμεσα φανερό ότι η πτώση της Put (που είναι παρόμοια 

και σε ολόκληρα κύτταρα και σε απομονωμένα θυλακοειδή, όπως δείχνεται στις 

εικ. 4c και 5c), ελέγχεται από το Pchlide. Το συμπέρασμα αυτό, βασίζεται στα 

χαρακτηριστικά ελάχιστα που παρατηρούνται στα 422, 449 και 649 nm, όπως και 

στην περίπτωση της χλωροφύλλης. Το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα μήκη 

κύματος εμφανίζονται ελάχιστα και όχι μέγιστα, δείχνει ακριβώς ότι το Pchlide 

ρυθμίζει την πτώση της Put. Στο σχήμα αυτό, το ύψος του χ άξονα του 
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διαγράμματος (στην τιμή περίπου 123 pmole/μg protein) αντιστοιχεί στην τιμή της 

Put που υπολογίστηκε για την καλλιέργεια ελέγχου (control), η οποία 

αναπτύχθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος, στο σκοτάδι. Έτσι, βλέπουμε 

πως γύρω στα 628 έως 630 nm, η τιμή της Put είναι σχεδόν όμοια με την τιμή της 

στο συνεχές σκοτάδι. Δεδομένου ότι στα 628-630 nm απορροφά το Pchlide που 

βρίσκεται με τη μορφή ελεύθερης χρωστικής στα πλαστίδια, συμπεραίνεται ότι, 

τουλάχιστο στο φαινόμενο της πτώσης του επιπέδου της Put, δεν ενέχεται το 

ελεύθερο Pchlide, αλλά μόνο το σύμπλοκό του με το ένζυμο POR (649 nm, 

ενεργό Pchlide). Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι το μονοπάτι μετάδοσης του 

σήματος (φως), που καταλήγει στη μείωση της Put, ξεκινάει τοπολογικά από τις 

μεμβράνες των προελασματοειδών σωματίων και/ή από τη μεμβράνη του 

χλωροπλαστικού φακέλου, αφού εκεί εντοπίζονται τα δύο ισοένζυμα της LPOR 

[Fujita Υ., 1996]. 

Η αύξηση της Put στα 491 και 674 nm, δεν φαίνεται να ρυθμίζεται, 

τουλάχιστον όχι άμεσα, από κάποιον γνωστό φωτοϋποδοχέα (π.χ. φυτόχρωμα). 

Ίσως να ελέγχεται από κάποιο σύμπλοκο πρωτεϊνών/χρωστικών που απορροφά 

στα συγκεκριμένα μήκη κύματος. Το μέγιστο στα 674 nm συνηγορεί για το PS II 

(P680). Ίσως αυτός να είναι και ο υποδοχέας που εμπλέκεται σ’ αυτήν την αύξηση 

των πολυαμινών.  

Την ίδια περίπου γενική εικόνα παρουσιάζουν και τα φάσματα δράσης των 

δύο άλλων κύριων πολυαμινών, της Spd και της Spm (Εικ. 9 και 10): το φάσμα 

απορρόφησης του υποδοχέα τους εμφανίζεται να είναι το ίδιο, τουλάχιστο όσον 

αφορά τις χαρακτηριστικές κορυφές στα 422, 491, 649 και 674 nm, παρά τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κυρίως η Spm. Χαρακτηριστικό είναι όμως, ότι η 

Spm, ενώ δείχνει το ίδιο πρότυπο με την Put και την Spd, εντούτοις παρουσιάζει 

ουσιαστικά μόνο αύξηση. Αιτία γι’ αυτό ίσως είναι το γεγονός ότι η τετραμίνη 

Spm, λόγω των φορτίων της, είναι πιο αποτελεσματική σαν σταθεροποιητικός 

παράγοντας των νεοσυντιθέμενων πρωτεϊνών και των συμπλόκων της 

φωτοσυνθετικής συσκευής, των οποίων οι απαιτήσεις αυξάνονται κατά τη 

φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη. Η υπόθεση αυτή 
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βασίζεται σε προηγούμενη αναφορά [Kotzabasis et al., 1993], σύμφωνα με την 

οποία, στον πυρήνα και το κέντρο αντίδρασης του PS II, υπάρχουν ασυνήθιστα 

μεγάλες ποσότητες Spm. 

Στο ίδιο αυτό συμπέρασμα καταλήγουν και οι Beigbeder and Kotzabasis 

(1994), οι οποίοι αιτιολογούν τις επιδράσεις των εξωγενώς ρυθμιζόμενων 

αυξομειώσεων της Spm, στο Pchlide και τις χλωροφύλλες, ως παρενέργειες των 

δομικών αλλαγών που συμβαίνουν στα θυλακοειδή. Με άλλα λόγια, η Spm 

επάγει τέτοιες δομικές αλλαγές στα συστατικά των θυλακοειδών μεμβρανών 

(λιπίδια και πρωτεΐνες) ώστε αλλάζει τη συγγένεια της μεμβράνης για τις 

χρωστικές, οι οποίες όταν αποδεσμεύονται, φωτοοξειδώνονται και 

καταστρέφονται.  

Βέβαια, αυτά τα φάσματα δράσης αντιστοιχούν σε ολόκληρα κύτταρα και 

όχι μόνο σε θυλακοειδή. Συγκρίνοντας όμως τα σχήμ. 5c και 6c, είδαμε ότι η Spm 

σε ολόκληρα κύτταρα παραμένει σχεδόν σταθερή και κατά τη διάρκεια του 

φωτισμού, ενώ στα θυλακοειδή φαίνεται ξεκάθαρα η αύξησή της με το φως. 

Επομένως, δεν είναι αβάσιμη η υπόθεση ότι η αύξηση αυτή της Spm που 

παρατηρείται στο φάσμα δράσης της, αντικατοπτρίζει τις αυξημένες ανάγκες του 

χλωροπλάστη και των θυλακοειδών μεμβρανών περισσότερο, παρά κάποιες 

άλλες μεταβολικές ανάγκες στο κυτόπλασμα του κυττάρου. 

Τελικά, αφού το επίπεδο των πολυαμινών φωτορυθμίζεται, και μάλιστα, 

κατά ένα μεγάλο μέρος η φωτορύθμιση αυτή γίνεται μέσω του ίδιου 

φωτοϋποδοχέα που ρυθμίζει εν μέρει και την ανάπτυξη του χλωροπλάστη, 

προκύπτει το ζήτημα της παρακολούθησης της αλυσίδας μετάδοσης του 

σήματος, μετά από τον υποδοχέα. Κάτι τέτοιο είναι βασικό μιας και τα παραπάνω 

αποτελέσματα θέτουν με τη σειρά τους νέα ερωτήματα και προβληματισμούς. Και 

πρώτα πρώτα τίθεται το θέμα αν οι πολυαμίνες εμπλέκονται στο ίδιο μονοπάτι 

ρύθμισης που ελέγχει και το επίπεδο των χλωροφυλλών, ή αν πρόκειται για δύο 

ξεχωριστά μονοπάτια που ξεκινούν ανεξάρτητα από τον ίδιο υποδοχέα. Για τον 

λόγο αυτό, τα επόμενα πειράματα κατευθύνθηκαν προς την διερεύνηση της 

αλυσίδας μεταφοράς του σήματος, που ξεκινάει από το Pchlide και αφορά τη 

ρύθμιση πολυαμινών και χλωροφυλλών. 
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Εξετάστηκε λοιπόν, η πιθανότητα της παρουσίας G-πρωτεϊνών στο εν 

λόγω μονοπάτι. Γι’ αυτό το σκοπό, κύτταρα C-2A’ που αναπτύχθηκαν στο 

σκοτάδι για τρεις μέρες στους 32 οC, μεταχειρίστηκαν για 10 ώρες με τα χημικά 

ανάλογα του GTP, τα GTPγS και GMPpnp (σε συγκέντρωση 2 μΜ). Όπως 

αναφέρεται και στην εισαγωγή, τα μόρια αυτά προκαλούν ενεργοποίηση των G-

πρωτεϊνών. Η δράση τους όμως επεκτείνεται σε κάθε τύπου G-πρωτεΐνη με 

ενεργότητα GTPάσης. Αντίθετα, οι βακτηριακές τοξίνες CTX και PTX έχουν 

εντελώς εξειδικευμένη δράση, στοχεύοντας μόνο σε ετεροτριμερείς G-πρωτεΐνες. 

Για το λόγο αυτό, εκτός από τα χημικά ανάλογα, έγιναν αντίστοιχα πειράματα και 

με τις συγκεκριμένες τοξίνες. Η συγκέντρωση των τοξινών στις καλλιέργειες ήταν 

0.5 μg/ml καλ/γειας και η διάρκεια της μεταχείρισης των κυττάρων μ’ αυτές ήταν 

επίσης 10 ώρες. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το μετάλλαγμα C-2A’ σ’ αυτά τα 

πειράματα, είναι προφανής: αφού στο σκοτάδι δεν έχει διαμορφωμένους 

χλωροπλάστες, ενεργοποιώντας το μονοπάτι μεταβίβασης του σήματος σε ένα 

στάδιο μετά τον υποδοχέα, θέλουμε να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει ταυτόχρονα 

το επίπεδο των χλωροφυλλών (ανάπτυξη του χλωροπλάστη), μαζί μ’ αυτό των 

πολυαμινών. Έτσι θα φανεί αν υπάρχει άμεση επικοινωνία της ρύθμισης μεταξύ 

χλωροφυλλών και πολυαμινών, κατά τη διαμόρφωση του χλωροπλάστη. 

Στην εικ. 11(A και B) βλέπουμε τις επιδράσεις αυτών των μεταχειρίσεων 

στη βιοσύνθεση του Pchlide και των χλωροφυλλών α και β, σε σχέση με μια 

καλλιέργεια ελέγχου (control). Εκτός από το GTPγS και το GMPpnp, σε μια 

καλλιέργεια έγινε μεταχείριση με το χημικό ανάλογο του ATP, το ATPγS 

[adenosine-5-O(3-thiotriphosphate)], για τον έλεγχο της παρέμβασης σε τυχόν 

ενεργειακά φαινόμενα. Επειδή το ATPγS δεν υδρολύεται, ενεργοποιεί συστατικά 

τις ATPάσες του κυττάρου. Έτσι, αφού το GTP (όπως και τα GTPγS και 

GMPpnp) εμπλέκεται επίσης σε ενεργειακά φαινόμενα στο κύτταρο, η χρήση του 

ATPγS αποτελεί ουσιαστικά έναν δείκτη για τον διαχωρισμό των τυχόν 

ενεργειακών φαινομένων και του καθ’ αυτό φαινομένου της μεταφοράς σήματος 

από τις G-πρωτεΐνες. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα, με τα χημικά 

ανάλογα και τις τοξίνες, είναι ξεκάθαρο ότι στο επίπεδο των χλωροφυλλών και 

του Pchlide δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Επομένως, δεν φαίνεται να 
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υπάρχει μεσολάβηση κανενός είδους G-πρωτεΐνης μεταξύ της ενεργοποίησης 

του Pchlide και της ανάπτυξης του χλωροπλάστη. Μια μικρή διαφορά (αν και 

μέσα στα όρια της τυπικής απόκλισης) εμφανίζεται στην περίπτωση του 

GMPpnp. Εφόσον όμως, όπως γνωρίζουμε, το GTPγS και το GMPpnp έχουν την 

ίδια συμπεριφορά όσον αφορά την ενεργοποίηση των G-πρωτεϊνών, θα έπρεπε 

τα δύο ανάλογα να δώσουν τα ίδια αποτελέσματα. Εντούτοις, το GTPγS δεν έχει 

καμία διαφορά από την καλλιέργεια ελέγχου (control). Επομένως, η μικρή αυτή 

μείωση των χλωροφυλλών που παρατηρείται με το GMPpnp, προφανώς δεν 

οφείλεται στην ύπαρξη G-πρωτεΐνης στο μονοπάτι, αλλά μάλλον σε κάποιον 

απρόβλεπτο παράγοντα κατά την προετοιμασία του πειράματος, όπως για 

παράδειγμα σε αποδόμηση του αντιδραστηρίου κατά την αποθήκευσή του. 

Επίσης, η ασυμφωνία που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι δύο σειρές 

αποτελεσμάτων (τα ανάλογα στο διάγραμμα 9Α και οι τοξίνες στο διάγραμμα 9Β) 

οφείλεται απλά στο ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά πειράματα και επομένως οι 

καλλιέργειες των κυττάρων δεν ήταν ισοδύναμες μεταξύ τους, αφού δεν 

ξεκίνησαν παράλληλα από την ίδια αρχική καλλιέργεια. Εξάλλου, η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των χλωροφυλλών (όπως και κάθε άλλη 

μέθοδος εκτίμησης των χλωροφυλλών) δεν είναι, πρακτικά, εντελώς 

αντικειμενική, ώστε να δίνει μετρήσεις συγκρίσιμες μεταξύ των διαφορετικών 

πειραμάτων [Wellburn A., 1994]. Το ίδιο αυτό πρόβλημα όμως, δεν υπάρχει στην 

περίπτωση των πολυαμινών, αφού η μέθοδος που χρησιμοποιείται σ’ αυτή την 

περίπτωση, δεν δίνει απλά εκτιμήσεις, αλλά μια αντικειμενική ανάλυση, 

θεωρητικά και πρακτικά, και με μεγάλη ακρίβεια. Γεγονός είναι όμως ότι, παρά 

την ασυμφωνία, μεταξύ των δύο πειραμάτων, το καθένα ξεχωριστά, δίνει μια 

καλή εκτίμηση των επιδράσεων που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, αφού 

ταυτόχρονα με τις όποιες μεταχειρίσεις, υπάρχει και η αντίστοιχη καλλιέργεια 

ελέγχου. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι άλλη μία καλλιέργεια ελέγχου 

τοποθετήθηκε για τις τελευταίες 10 ώρες του πειράματος, στο φως και επομένως  

συνέθεσε μεγάλο ποσό χλωροφυλλών. Ο λόγος που δεν παρουσιάζονται οι τιμές 

των χλωροφυλλών αυτής της καλλιέργειας στα συγκεκριμένα διαγράμματα, είναι 

γιατί είναι πολύ υψηλές, και επομένως θα άλλαζαν την κλίμακα του άξονα y, με  
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 53



12

14

16

18

20

22

24

co
nt

ro
l d

ar
k

co
nt

ro
l l

ig
ht

A
TP

γS

G
TP

γS

G
M

P
pn

p

C
TX P
TX

Pu
t  (

pm
ol

e/
μg

 p
ro

te
in

)

 Εικ. 11: Επίδραση των αναλόγων του GTP (GTPγS και GMPpnp) και των τοξινών (CTX
και PTX), στα επίπεδα των πολυαμινών,σε καλλιέργειες C-2A  (320C), που αναπτύχθηκαν
στο σκοτάδι.

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

co
nt

ro
l

da
rk

co
nt

ro
l

lig
ht

A
TP

γS

G
TP

γS

G
M

P
pn

p

C
TX P
TX

Sp
d  

(p
m

ol
e/
μg

 p
ro

te
in

)

 54



αποτέλεσμα να μειωθεί η διακριτική ικανότητα για τις τιμές των υπόλοιπων 

μεταχειρίσεων.   

Αντίστοιχες μετρήσεις των πολυαμινών φαίνονται στην εικ. 11. Τα 

διαγράμματα 12Α και 12Β αφορούν τις μετρήσεις της Put και της Spd αντίστοιχα, 

κατά την μεταχείρηση των κυττάρων με τα χημικά ανάλογα και τις τοξίνες, καθώς 

και τις δύο καλλιέργειες ελέγχου, εκ των οποίων η μία (control) αναπτύχθηκε στο 

σκοτάδι καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (όπως και οι καλ/γειες των 

μεταχειρίσεων), ενώ η άλλη (control light) αναπτύχθηκε για τις 10 τελευταίες 

ώρες στο φως. Έτσι, στην περίπτωση των πολυαμινών βλέπουμε ξεκάθαρα 

κάποιες ενδιαφέρουσες διαφορές: 

Κατ’ αρχήν, η καλλιέργεια στο φως δείχνει την αναμενόμενη μείωση που 

έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα, σε σχέση με τα κύτταρα 

που αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι. Επίσης, η μεταχείριση με το ATPγS δίνει τιμές 

πολύ όμοιες με το σκοτεινό control, πράγμα που μας κατοχυρώνει όσον αφορά 

την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων με τα χημικά ανάλογα του GTP, για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Με το GTPγS βλέπουμε πραγματικά, μια μεγάλη μείωση και στην Put και 

στην Spd, και μάλιστα μεγαλύτερη και από την καλλιέργεια ελέγχου στο φως. Το 

GMPpnp, αν και τείνει να μειώσει με τον ίδιο τρόπο το επίπεδο των πολυαμινών, 

εντούτοις δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, προφανώς για τους ίδιους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα αποτελέσματα αυτά, αναντίρρητα, δείχνουν την 

ύπαρξη G-πρωτεΐνης (ή G-πρωτεϊνών) που εμπλέκεται στην αλυσίδα μεταφοράς 

του σήματος, από το Pchlide, και που ελέγχει το επίπεδο των πολυαμινών στο 

κύτταρο. 

Επίσης, οι δράσεις των δύο τοξινών, CTX και PTX, δίνουν μια πρόσθετη 

επιβεβαίωση του παραπάνω συμπεράσματος, αλλά επιπλέον, δίνουν πιο 

συγκεκριμένες ενδείξεις της ύπαρξης ετεροτριμερών G-πρωτεϊνών. Το περίεργο 

στην περίπτωση των τοξινών είναι ότι και οι δύο τοξίνες προκαλούν μείωση της 

Put και της Spd. Όπως είναι γνωστό, η PTX αποδεσμεύει τον υποδοχέα από την 

G-πρωτεΐνη και έτσι, παρεμποδίζει τη μετάδοση του σήματος από υποδοχείς που 

προκαλούν, συνήθως, είτε μείωση του cAMP (το οποίο ελέγχει τις 
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δραστηριότητες καναλιών ιόντων) ή ενεργοποίηση φωσφολιπασών. Η δράση 

αυτή της PTX απευθύνεται κυρίως σε τύπου Gi πρωτεΐνες, οι οποίες περιέχουν 

τις θέσεις ριβοσυλίωσης που είναι ευάλωτες στην δράση της τοξίνης. 

Έτσι, φυσιολογικά, θα περιμέναμε στο σκοτάδι (μη ενεργοποιημένος 

υποδοχέας), η PTX να μην έχει ουσιαστική επίδραση, εμφανίζοντας τιμές των 

πολυαμινών, όμοιες μ’ αυτές του control. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σ’ αυτή την 

περίπτωση: η PTX εμφανίζει την ίδια τάση με την CTX (μείωση των 

πολυαμινών), αν και όχι στον ίδο βαθμό μ’ αυτήν. Η CTX, όπως γνωρίζουμε, 

ενεργοποιεί τις ετεροτριμερείς G πρωτεΐνες. Επομένως, στο σκοτάδι αναμένουμε 

μείωση των πολυαμινών με την CTX, εφ’ όσον στην αλυσίδα μεταφοράς του 

σήματος μεσολαβεί ετεροτριμερής G-πρωτεΐνη, πράγμα που όντως συμβαίνει 

(Εικ. 12Β). Δηλαδή, ενεργοποιώντας την/τις ετεροτριμερή (-είς) πρωτεΐνη (-ες), 

εξομοιώνουμε στο σκοτάδι τις συνθήκες φωτισμού. Από μόνο του αυτό το 

αποτέλεσμα, δεν μπορεί παρά να είναι ένα σοβαρό στοιχείο, ουσιαστικά μια 

απόδειξη πλέον, της ύπαρξης ετεροτριμερούς G-πρωτεΐνης στην αλυσίδα 

μεταφοράς του σήματος, μετά από τον υποδοχέα του φωτός (Pchlide), που 

ρυθμίζει την πτώση των πολυαμινών, και ειδικότερα της Put (αλλά και της Spd). 

To, εκ πρώτης όψεως, «παράδοξο» της δράσης της PTX στο μονοπάτι 

που μελετάμε, δεν είναι τελικά κάτι που αποπροσανατολίζει τη συμπερα-

σματολογία των αποτελεσμάτων. Ειδικά στα φυτά, σε πολλές περιπτώσεις που 

έχει μελετηθεί η παρουσία G-πρωτεϊνών (έκφραση των Cab γονιδίων, δυναμικό 

Κ+ στα καταφρακτικά κύτταρα, άνοιγμα των στομάτων), αναφέρθηκε το ίδιο αυτό 

παράδοξο: ενεργοποίηση G-πρωτεϊνών, με την CTX ή την PTX δίνει το ίδιο 

αποτέλεσμα. Η εξήγηση που έχει δοθεί γι’ αυτό, είναι είτε ότι στο ίδιο μονοπάτι 

δρούν περισσότερες της μιας G-πρωτεΐνης στην ίδια θέση-κλειδί, ή ότι οι G-

πρωτεΐνες που υπάρχουν στα φυτά είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν 

μελετηθεί σε άλλους οργανισμούς[Kaufmann L., 1994]. 

Το φαινόμενο στο οποίο επικεντρώθηκε η μελέτη της αλυσίδας μεταφοράς 

του σήματος, ήταν ακριβώς αυτή η πτώση των πολυαμινών (και ειδικά της Put) 

με το φως, που παρατηρήθηκε σε κάθε μεμονωμένο πείραμα. Είδαμε, 

συγκρίνοντας τις εικόνες 8 και 9 με την εικόνα 10, ότι μόνο η Spm παρουσιάζει 
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αύξηση κατά την ενεργοποίηση του Pchlide από το φως, αντί για πτώση. Επειδή 

λοιπόν η Spm παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες απ’ τη μια, κι απ’ την άλλη οι 

τιμές της κυμαίνονται πάντα μεταξύ μερικών δεκάτων, γεγονός που μειώνει την 

διακριτική ικανότητα των μικροδιαφορών που μπορεί να παρουσιάσει, γι’ αυτό 

δεν παρουσιάζονται εδώ τα αποτελέσματά της με τις τοξίνες και τα χημικά 

ανάλογα. 

Τελικά, μέσα απ’ όλα αυτά, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα 

συμπεράσματα αυτής της δουλειάς, τα οποία μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους, 

ολοκληρώνοντας μια εικόνα για το τι συμβαίνει, σε σχέση με τα φαινόμενα που 

παρακολουθούμε. Η εικόνα αυτή απαρτίζεται μόνο από τα βασικά γεγονότα, τα 

οποία όμως συνθέτουν ένα «καλούπι», ή καλύτερα έναν «σκελετό», όπου θα 

στηριχτούν περαιτέρω μελέτες για την συμπλήρωση και των άγνωστων ακόμα 

πτυχών. Το μοντέλο λοιπόν που προτείνεται ανακεφαλαιώνοντας τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα, εικονίζεται στο σχήμα 12. 
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Σύμφωνα μ’ αυτό το μοντέλο, το Pchlide είναι ένας από τους πρωτογενείς 

υποδοχείς του φωτός, στον αναπτυσσόμενο χλωροπλάστη. Με την έναρξη του 

φωτισμού, και ενώ το ίδιο το Pchlide ενεργοποιείται, σηματοδοτεί ταυτόχρονα την 

πτώση της Put και της Spd και την αύξηση της Spm στο κύτταρο. Σ’ αυτή την 

αλυσίδα σηματοδότησης μεσολαβεί και κάποια (ή κάποιες) G-πρωτεΐνη (-ες). 

Σίγουρα πάντως υπάρχει έστω μία ετεροτριμερής G-πρωτεΐνη. Δεν αποκλείεται 

όμως και η ύπαρξη μικρών G-πρωτεϊνών (π.χ τύπου Ras, ή rho, αφού και στα 

φυτά έχουν βρεθεί τέτοιου είδους G-πρωτεΐνες). Ένα σημαντικό ζήτημα, βέβαια, 

απ’ τη στιγμή που υπάρχει ένδειξη ετεροτριμερούς G-πρωτεΐνης στο σύστημά 

μας, είναι το πού ακριβώς δρα αυτή. Είναι γνωστό ότι οι ετεροτριμερείς G-

πρωτεΐνες των ζώων, που έχουν μελετηθεί, βρίσκονται συζευγμένες με 

επταμερείς διαμεμβρανικούς υποδοχείς (υποδοχείς που διαπερνούν εφτά φορές 

τη μεμβράνη) και δέχονται το σήμα απ’ ευθείας απ’ αυτόν. Στην περίπτωσή μας 

δεν έχουμε επταμερή διαμεμβρανικό υποδοχέα. Στην πραγματικότητα, ο 

υποδοχέας μας (Pchlide-POR) δεν είναι καν διαμεμβρανικός. To ένζυμο POR 

βρίσκεται αγκιστρωμένο, κατά κάποιον τρόπο, πάνω στην μεμβράνη, αλλά δεν 

τη διαπερνάει [Fujita Y., 1994]. Παρόμοιο ερώτημα έχει τεθεί από τους Neuhaus 

et al., 1993, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα από τα πρώτα στάδια στη 

σηματοδότηση της βιοσύνθεσης αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού, που ελέγχεται από το φυτόχρωμα, είναι η ενεργοποίηση 

ετεροτριμερούς G-πρωτεΐνης. Το φυτόχρωμα όμως εντοπίζεται στο κυτόπλασμα, 

ενώ είναι γνωστό ότι οι G-πρωτεΐνες είναι συζευγμένες με διαμεμβρανικούς 

υποδοχείς. Πώς λοιπόν εξηγείται το γεγονός ότι η G-πρωτεΐνη δρα αμέσως μετά 

τον υποδοχέα; Απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα δεν έχουν δοθεί ακόμα. Μια 

εξήγηση μπορεί ίσως να βασιστεί στην υπόθεση ότι οι ετεροτριμερείς G-

πρωτεΐνες στα φυτά είναι διαφορετικές και όσον αφορά το είδος των υποδοχέων, 

με τους οποίους συζεύγνυνται. Έστω κι έτσι όμως, το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα 

συμπεράσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με ότι είναι μέχρι τώρα 

γνωστό, και επιπλέον προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο στη γενικότερη έρευνα 

των αλυσίδων μεταφοράς σήματος, και κυρίως των G-πρωτεϊνών στα φυτά.  
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Τελικά, το σήμα μεταφέρεται μέσω και άλλων, εκτός των G-πρωτεϊνών, 

βημάτων, για να καταλήξει με κάποιον τρόπο να μειώσει μεν τα επίπεδα των 

πολυαμινών στο κύτταρο, αλλά και να προκαλέσει αυτές τις αυξομειώσεις των 

πολυαμινών που παρατηρούνται στον χλωροπλάστη. Αυτές ακριβώς οι αλλαγές 

(πτώση των πολυαμινών σε ολόκληρα κύτταρα και αυξομειώσεις τους στον 

αναπτυσσόμενο χλωροπλάστη) είναι απαραίτητες, αλλά και ευθύνονται εν μέρει, 

για την έναρξη και ολοκλήρωση της τελικής διαμόρφωσης του χλωροπλάστη. Το 

πόσο αλληλένδετα μπορεί να είναι τελικά αυτά τα δύο φαινόμενα (αλλαγές των 

πολυαμινών και ανάπτυξη του χλωροπλάστη) φαίνεται από πρόσφατα 

πειράματα που συνεχίζονται, και που σύμφωνα με τα οποία, μείωση της 

ενδογενούς Put στα κύτταρα (με χρήση του αναστολέα της βιοσύνθεσής της, 1,4-

diaminobutanone), αυξάνει έως και 100% το LHC II, στον φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό. 

Απ’ την άλλη μεριά, ταυτόχρονα με την ενεργοποίησή του από το φως, το 

Pchlide αρχίζει να μετατρέπεται σε Chlide, σχηματίζοντας τελικά τις 

χλωροφύλλες, με τις οποίες αρχίζει και η ανάπτυξη του χλωροπλάστη. Τα δύο 

αυτά γεγονότα (πτώση των πολυαμινών και βιοσύνθεση των χλωροφυλλών), 

φαίνεται να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, τουλάχιστο στα πρώτα στάδια της 

σηματοδότησης, παρόλο που σηματοδοτούνται από τον ίδιο υποδοχέα. Κι αυτό 

γιατί, απ’ τη μια είδαμε ότι οι G-πρωτεΐνες, που επηρρεάζουν το επίπεδο των 

πολυαμινών, δεν επιδρούν στις χλωροφύλλες. Απ’ την άλλη όμως, είδαμε πόσο 

αλληλένδετα είναι τα τρία φαινόμενα (ρύθμιση των πολυαμινών - βιοσύνθεση 

χλωροφυλλών - ανάπτυξη του χλωροπλάστη). Επομένως, σε κάποιο άλλο 

σημείο, κατά την πορεία της φωτορύθμισής τους, θα πρέπει να συνδέονται. 

Τελικά, η πτώση των πολυαμινών, έχει σημαντική και άμεση επίδραση στην 

ανάπτυξη του χλωροπλάστη, εντούτοις όμως, αυτή η επίδραση δεν αρκεί από 

μόνη της για να ελέγξει όλα εκείνα τα φαινόμενα που θα ολοκληρώσουν  αυτή 

την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι η αύξηση των χλωροφυλλών 

προϋποθέτει και τη βιοσύνθεση των αποπρωτεϊνών του χλωροπλάστη. 

Με λίγα λόγια, η φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη χρειάζεται και άλλους, 

εκτός της πτώσης των πολυαμινών, παράγοντες, μιας και πρόκειται για 
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διαδικασία πολυσύνθετη αλλά και πολύπλοκη. Απαιτείται επομένως μεγαλύτερη 

εμβάθυνση προς την κατεύθυνση που έχει δρομολογηθεί με την παρούσα 

εργασία, ώστε να διαλευκανθεί περισσότερο αυτός ο ρόλος των πολυαμινών. 

Μια καλή προσέγγιση του ρόλου της μείωσης των πολυαμινών, στη διαδικασία 

φωτοεξέλιξης του χλωροπλάστη, θα γίνει μετά από διαλεύκανση της ολικής 

αλυσίδας μεταφοράς του σήματος για τη ρύθμιση των πολυαμινών. Ο έλεγχος 

της ύπαρξης άλλων σηματοδοτικών ενδιαμέσων, όπως οι φωσφατάσες, οι 

κινάσες, το Ca2+, τα cAMP και cGMP, κ.ά., θα δώσει μεν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα του συγκεκριμένου μονοπατιού, αλλά επιπλέον θα εντοπίσει τη 

«διασταύρωσή» του με το μονοπάτι που ελέγχει τη βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών (και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη του χλωροπλάστη). Είναι 

σημαντικό και αρκετά ενδιαφέρον να δούμε τελικά, μέσα απ’ αυτή την αλυσίδα, το 

πού και το πώς ακριβώς εμπλέκονται οι πολυαμίνες στη διαδικασία 

φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη και ίσως και ποιοι άλλοι παράγοντες 

ρυθμίζουν αυτή τη σχέση πολυαμινών και χλωροπλαστών.
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με την παρούσα εργασία, προσθέτουμε 

τελικά κάποιες, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, πληροφορίες στη γενικότερη 

εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. 

Λαμβάνοντας υπόψη  τη μέχρι τώρα γνώση που έχει συσσωρευτεί, αφ’ ενός μεν 

γύρω από την ίδια τη φύση και τη δράση των πολυαμινών, και αφ’ ετέρου γύρω 

από τις επιμέρους διαδικασίες που συνιστούν το φαινόμενο της φωτοανάπτυξης 

του χλωροπλάστη, προσθέτουμε την ερμηνεία που μας επιτρέπουν τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής δουλειάς, και η οποία συνίσταται στα εξής 

συγκεκριμένα σημεία: 

α) Το επίπεδο των πολυαμινών, τόσο σε κυτταρικό, όσο και σε 

πλαστιδιακό επίπεδο, φωτορυθμίζεται. Η φωτορύθμιση αυτή συνίσταται σε μια 

πτώση του επιπέδου των πολυαμινών (και ιδιαίτερα της Put) και συνοδεύεται 

χρονικά με την ανάπτυξη και τελική διαμόρφωση του χλωροπλάστη (με την 

έναρξη του φωτισμού αυτή η πτώση ακολουθεί σχεδόν εκθετικό ρυθμό, ενώ 

ολοκληρώνεται όταν ο χλωροπλάστης  έχει διαμορφωθεί πλήρως). 

β) Αλλαγές του επιπέδου των ενδοπλαστιδιακών πολυαμινών σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, 

συνδέονται με τις διαδικασίες ολιγο- και πολυ-μερισμού των αποπρωτεϊνών 

συγκεκριμένων φωτοσυνθετικών υποσυμπλόκων, καθώς και του σχηματισμού 

των ακέραιων συμπλόκων χρωστικών-πρωτεϊνών.  

γ) Ο πρωτογενής φωτοϋποδοχέας  που ρυθμίζει την πτώση των 

πολυαμινών, αλλά και την φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, είναι το ενεργό 

Pchlide. Οι δύο αυτές διαδικασίες, η πτώση του επιπέδου των πολυαμινών απ’ 

τη μια και η διαδικασία φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη απ’ την άλλη, παρόλη 

την κοινή τους σηματοδότηση από το Pchlide, διαχωρίζονται πολύ νωρίς στην 

αλυσίδα μεταφοράς του σήματος (αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κοινού 

τους φωτοϋποδοχέα), για να αποκτήσουν στο τέλος μια άμεση σχέση ρυθμιστή-

ρυθμιζόμενου (πολυαμίνες - ανάπτυξη του χλωροπλάστη, αντίστοιχα). 

δ) Σε ποιο σημείο της αλυσίδας μεταφοράς φωτεινού σήματος ακριβώς 

εντοπίζεται η αλληλεπίδραση των δύο διαφορετικών διαδικασιών, δεν είναι επί 

του παρόντος γνωστό. Πάντως, στην αλυσίδα μεταφοράς του σήματος, που 
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ξεκινά από τον φωτοϋποδοχέα Pchlide, και ρυθμίζει το επίπεδο των πολυαμινών 

(σε αντίθεση με την φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη), εμπλέκονται μία ή 

περισσότερες ετεροτριμερείς G-πρωτεΐνες. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Ο έλεγχος εμπλοκής άλλων 

σηματοδοτικών ενδιαμέσων, όπως οι φωσφατάσες, οι κινάσες, το Ca2+, το cAMP 

και το cGMP, οι φωσφολιπάσες C και D, κ.ά., στην αλυσίδα μεταφοράς φωτεινού 

σήματος, θα δώσει μεν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συγκεκριμένου 

μονοπατιού, αλλά επιπλέον, θα εντοπιστεί και το σημείο «διασταύρωσής» του, με 

το μονοπάτι που ελέγχει τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και την ανάπτυξη του 

χλωροπλάστη. Είναι σημαντικό, και αρκετά ενδιαφέρον, να δούμε τελικά, μέσα 

απ’ αυτή την αλυσίδα, το πού και το πως ακριβώς εμπλέκονται οι πολυαμίνες 

στη διαδικασία φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη, και ίσως και ποιοι άλλοι 

παράγοντες ρυθμίζουν αυτή τη σχέση. Παράλληλα με τη διερεύνηση της 

αλυσίδας μεταφοράς του φωτεινού σήματος, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε 

ακόμα βαθύτερα στον έλεγχο της φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη. 

Επιδρώντας εξωγενώς, με τεχνητή μείωση των ενδογενών πολυαμινών (χρήση 

αναστολέων της βιοσύνθεσής τους), φιλοδοξούμε να μελετήσουμε αλλαγές στην 

διαδικασία της ανάπτυξης του χλωροπλάστη, και ιδιαίτερα του ενζύμου POR, σε 

μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο (με northern και western blots). Κάτι 

τέτοιο, θα έδινε πολλές απαντήσεις όσον αφορά την ακριβή σχέση της ρύθμισης 

των πολυαμινών και της φωτοεξέλιξης του χλωροπλάστη, αφού το εν λόγω 

ένζυμο αποτελεί τον κοινό πρωτογενή φωτοϋποδοχέα, για την ρύθμιση των 

πολυαμινών και την ανάπτυξη του χλωροπλάστη.  
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Συντμήσεις 
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ADC 
ALA 
CC I 
CC II 
CHA 
Chl 
Chl a 
Chl b 
Chlide 
DAO 
1,4 DB 
1,3 DP 
GMP 
cGMP 
GMPpnp 
GTP 
GTPγS 
CTX 
LHC I 
LHC II 
LHCP 
nor-Spd 
ODC 
PAO 
PAs 
PCA 
PCV 
Pchlide 
PLB 
POR 
PT 
PTX 
PS I 
PS II 
Put 
Spd 
Spm 
Tgase
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Arginine decarboxylase 
5-Aminolaevulinic acid 
Core complex of PS I 
Core complex of PS II 
Cyclohexylamine 
Chlorophyll 
Chlorophyll a 
Chlorophyll b 
Chlorophyllide 
Diamine oxidase 
1,4-Diaminobutanone 
1,3-Diaminopropane 
Guanidine monophosphate 
Cyclic GMP 
5’-guanilyl imidodiphosphate 
Guanidine triphosphate 
guanosine-5’-O-(thiotriphosphate) 
Cholera toxin  
Light harvesting complex of PS I 
Light harvesting complex of PS II 
LHC apoproteins 
nor-Spermidine 
Ornithine decarboxylase 
Polyamine oxidase 
Polyamines 
Perchloric acid 
Packed cell volume 
Protochlorophyllide 
Prolamellar bodies 
Pchlide oxidoreductase 
Prothylakoids 
Pertussis toxin 
Photosystem I 
Photosystem II 
Putrescine 
Spermidine 
Spermine 
Transglutaminase 
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