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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηήεδηε ιζα ζεζνά αζεένζςκ εθαίςκ ςξ πνμξ ηδκ 

επίδναζή ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ δμιή ηαζ θεζημονβία ημο θςημζοκεεηζημφ 

ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιεθεηήεδηακ ηα αζεένζα έθαζα Thymus vulgaris (εοιάνζ), 

Oreganum vulgaris (νίβακδ), Rosmarinus officinalis (δεκηνμθίαακμ), Pinus patula 

(πεφημ), Eucalyptus globulus (εοηάθοπημξ), Origanum majorana (ιακηγμονάκα), 

Melaleuca alternifolia (ηεσυδεκηνμ) , Zingiber officinale (πζπενυνζγα), Aniba 

rosaeodora (νμδυλοθμ), Illicium verum (αζηενμεζδήξ βθοηάκζζμξ) ηαζ Salvia 

officinalis (θαζηυιδθμ). Ζ δναζηζηυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αζεένζςκ εθαίςκ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ιεηνήζεζξ επαβςβζημφ θεμνζζιμφ, θςημζοκεεηζηχκ 

πνςζηζηχκ ηαζ  νοειμφ παναβςβήξ μλοβυκμο. Δπζπθέμκ ιεθεηήεδηε ηαζ δ ακάπηολδ 

ημο ιζηνμθφημοξ.  

Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πςξ δ πανμοζία αζεένζςκ εθαίςκ ακαζηέθθεζ ηδ 

θεζημονβία ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ. Ζ ακαζηαθηζηή δνάζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ 

θαιαάκεζ πχνα απυ ηδκ πνχηδ
 
χνα απυ ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ. Μέζς ημο 

οπμθμβζζιμφ ηςκ ηζιχκ IC50 απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ημο νοειμφ θςημζοκεεηζηήξ 

παναβςβήξ μλοβυκμο ανέεδηε πςξ ημ ζζπονυηενμ αζεένζμ έθαζμ είκαζ ημ 

δεκηνμθίαακμ ιε ηζιή IC50 ίζδ ιε 13,1 ppm. Σα αζεένζα έθαζα ημο αζηενμεζδμφξ 

βθοηάκζζμο ηαζ ημο πεφημο ειθάκζζακ ηζιέξ IC50 ιζηνυηενεξ απυ 20,0 ppm. Όθα ηα 

οπυθμζπα έθαζα, πθδκ ημο νμδυλοθμο, ειθάκζζακ ηζιέξ IC50 ιεηαλφ 20,1 ηαζ 80,0 

ppm, εκχ βζα ημ νμδυλοθμ ήηακ πάκς απυ 100,0 ppm.  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ δείπκμοκ πςξ ηα αζεένζα έθαζα 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ έκακηζ ηςκ ζοιααηζηχκ 

γζγακζμηηυκςκ πςνίξ ακηίηηοπμ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ οβεία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά : Αζεένζα έθαζα, Chlamydomonas reinhardtii, θςημζφκεεζδ, 

ακάπηολδ, IC50, ακαζημθή. 
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ABSTRACT 

 

In the present study the effects of a series of essential oils on growth and 

structure and function of the photosynthetic apparatus of the green microalga 

Chlamydomonas reinhardtii was studied. 

More specifically Thymus vulgaris (thyme), Oreganum vulgaris (oregano), 

Rosmarinus officinalis (rosemary), Pinus patula (pine), Eucalyptus globulus 

(eucalyptus), Origanum majorana (marjoram), Melaleuca alternifolia (tea-tree), 

Zingiber officinale (ginger), Aniba rosaeodora (rosewood), Illicium verum (aniseed- 

China star) ηαζ Salvia officinalis (sage). Activity of these essential oils was measured 

by the use of induced fluorescence measurements, photosynthetic pigments 

quantification and photosynthetic rate of oxygen production. Growth of the microalga 

was studied as well. 

Results showed that the presence of essential oils inhibits photosystem II 

activity. Inhibition appears in the first hour of experiments initialization.  IC50 values 

were calculated by photosynthetic rate of oxygen production values. Rosemary 

proved to be the most effective essential oil with IC50 equal to 13,1 ppm. Aniseed and 

pine essential oils showed IC50 values lower than 20,0 ppm. All essential oils, apart 

from rosewood, exhibited IC50 values between 20,1 and 80,0 ppm, while rosewood’s 

was higher than 100,0 ppm. 

These results show that essential oils are possible candidates to be used as 

alternative solution against the conventional herbicides, without impacts in the 

environment and human health.  

 

 

Keywords : Essential oils, Chlamydomonas reinhardtii, photosynthesis, 

growth, IC50, inhibition. 
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

1.1  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ 

 

Σα αζεένζα έθαζα είκαζ πηδηζηά έθαζα ηα μπμία πενζέπμκηαζ ζε θοηά, 

πνμζδίδμκηάξ ημοξ παναηηδνζζηζηή μζιή, βεφζδ ηαζ πμθθέξ άθθεξ ζδζυηδηεξ [1]. 

Βνίζημκηαζ ζε δζάθμνμοξ ζζημφξ ανςιαηζηχκ θοηχκ, υπςξ ζηα θοθθχιαηα, ζηα 

άκεδ, ζημοξ ηανπμφξ, ζηζξ νίγεξ ηαζ ζημοξ ιίζπμοξ, ζε δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ [2]. Ζ 

πδιζηή ηαοηυηδηα ηςκ εθαίςκ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ ελανηάηαζ απυ ηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, υπςξ δ επμπή, δ βεςβναθία ηαζ ημ ηθίια αθθά ηαζ απυ 

ημκ ζζηυ ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ απμιμκχκεηαζ ημ έθαζμ [3]. 

Οζ δζάθμνεξ ζδζυηδηεξ ηάεε εθαίμο, υπςξ ημ παναηηδνζζηζηυ άνςιά ημοξ ηαζ δ 

δνάζδ ημοξ, μθείθμκηαζ ζημ πμζμζηυ πενζεηηζηυηδηαξ ηάεε ζοζηαηζημφ απυ ημ μπμίμ 

απμηεθείηαζ ημ έθαζμ [4]. Οζ εκχζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ απμηεθείηαζ ημ αζεένζμ έθαζμ 

ζοκηίεεκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο θοημφ ςξ απμηέθεζια ημο δεοηενμβεκμφξ 

ιεηααμθζζιμφ [1]. 

Ζ απμιυκςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο εκυξ θοημφ πναβιαημπμζείηαζ ιε δζάθμνεξ 

ιεευδμοξ δζαπςνζζιμφ. οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ δ απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ, ηαεχξ 

ηα αζεένζα έθαζα ηςκ θοηχκ είκαζ ιδ ακαιίλζια ζημ κενυ ηαζ έπμοκ ορδθυ ζδιείμ 

αναζιμφ. Δπίζδξ, δζαπςνζζιυξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ βίκεηαζ ιε ροπνή ζοιπίεζδ, ιζα 

ιέεμδμ απμιυκςζδξ ιε πνήζδ ορδθήξ ιδπακζηήξ πίεζδξ ζημ θοηζηυ ζζηυ. Σέθμξ 

πναβιαημπμζείηαζ εηπφθζζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ ηαηάθθδθμοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ 

αθθά ή ιε πνήζδ CO2.  

Σα αζεένζα έθαζα δνμοκ ςξ πνμζηαηεοηζημί πανάβμκηεξ ζημ εζςηενζηυ ημο 

θοημφ, εκχ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ ειπθέημκηαζ ζε πμζηίθεξ μζημθμβζηέξ 

θεζημονβίεξ, υπςξ ζηδκ έθλδ ή απμηνμπή θοημθάβςκ, ηδκ δνάζδ ημοξ εκάκηζα ζε 

πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμφκ ζηνεξ αθθά ηαζ ςξ ζδιαημδμηζηά ιυνζα [5]. Δίκαζ βκςζηυ 

υηζ ηα πηδηζηά αζεένζα έθαζα  παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημοξ ιδπακζζιμφξ άιοκαξ 

ηςκ θοηχκ, ηζ έηζζ ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ςξ ιζα ελαζνεηζηή πδβή εκχζεςκ βζα 

ηδκ ακάπηολδ κέςκ ααθααχκ βζα ημ πενζαάθθμκ εκημιμηηυκςκ [6]. 
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1.2 Σα ζπζηαηηθά ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ θαη ε δξάζε ηνπο 

 

  Ζ πζεακή αθάαδ ημο πενζααθθμκηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ οβείαξ ημο 

ακενχπμο θυβς ηδξ πνήζδξ δναζηζηχκ ζοκεεηζηχκ εκημιμηηυκςκ ηαζ γζγακζμηηυκςκ, 

απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έπεζ ζηνέρεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ακαηάθορδ 

εκαθθαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ απμζημδμιμφκηαζ 

βνήβμνα ηαζ είκαζ ιδ ημλζηέξ βζα ημ πενζαάθθμκ. Πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ έπμοκ 

απμδείλεζ ηδκ ζζπονή ακηζααηηδνζαηή, ακηζιοηδηζαηή, εκημιμηηυκμ ηαζ 

παναζζημηηυκμ δνάζδ  ηςκ πηδηζηχκ αζεένζςκ εθαίςκ , ηαεζζηχκηαξ ηα ςξ 

πενζγήηδημοξ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ βζα ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδκ βεςνβία [7]. Δίκαζ 

ζηυπζιμ θμζπυκ κα ιεθεηδεμφκ μζ θοημημλζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ μ παναηηδνζζιυξ ηδξ 

δνάζδξ ηςκ πηδηζηχκ αζεένζςκ εθαίςκ.  

Οζ ηενπεκμεζδείξ εκχζεζξ ηαηέπμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημοξ αιοκηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ δζαθυνςκ εζδχκ μνβακζζιχκ ηζ αοηυ ηα ηαεζζηά ζπμοδαία ζηδ πνήζδ 

ημοξ ςξ θοημθάνιαηα. Σα πηδηζηά αζεένζα έθαζα, απμηεθμφκηαζ ηονίςξ ηενπεκμεζδείξ 

εκχζεζξ, μζ μπμίεξ απεθεοεενχκμκηαζ απυ ημοξ ζζημφξ ηςκ θοηχκ, δνχκηαξ ημλζηά 

ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αθάζηδζδξ αβνζυπμνηςκ, ιζηνμθοηχκ ηαζ άθθςκ θοηζηχκ 

μνβακζζιχκ [1]. Οζ ακηζιοηδηζαηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ πηδηζηχκ αζεένζςκ εθαίςκ, 

μθείθμκηαζ ζε πδιζηέξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ ζεζηζηενπεκζηέξ 

θαηηυκεξ, μνβακζηά μλέα, θαζκυθεξ, ηζκυκεξ, θθααμκμεζδή ηαζ ηακίκεξ [4].  

φιθςκα ιε ιεθέηεξ, έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα ιμκμηενπέκζα απμηεθμφκ ημ πζμ 

άθεμκμ ζοζηαηζηυ ηςκ πενζζζυηενςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ 

πανμοζία μλοβμκςιέκςκ ιμκμηενπεκίςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημλζηή δνάζδ ημοξ 

εκακηίμκ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ [8]. Ζ ημλζηή 

δνάζδ ηςκ ιμκμηενπεκίςκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ μθείθεηαζ ηονίςξ 

ζηζξ παναηηδνζζηζηέξ  μιάδεξ ηςκ ηεημκχκ, ηςκ αθημμθχκ, ηςκ αθδετδχκ ηαζ ηςκ 

θαζκμθχκ, μζ μπμίεξ πενζέπμκηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ αζεένζςκ εθαίςκ [4]. Ακ ηαζ μ 

ηνυπμξ ηδξ ακαζηαθηζηήξ δνάζδξ ηςκ εθαίςκ παναιέκεζ ζπεηζηά αζαθήξ, είκαζ πθέμκ 

βκςζηυ υηζ ηα ιμκμηενπέκζα ηαζ ζεζηζηενπέκζα ακαζηέθθμοκ ηζξ θοζζμθμβζηέξ 

θεζημονβίεξ ηςκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ, επζδνχκηαξ ζημκ θςημζοκεεηζηυ ημοξ 

ιδπακζζιυ, ζηδκ ζφκεεζδ ηςκ πθςνμθοθθχκ ηαζ μδδβχκηαξ ζηδκ θφζδ ηςκ 

ηοηηάνςκ, ημ μπμίμ πνμηαθεί ζοζζχνεοζδ θζπζδίςκ ζημ ηοηηανυπθαζια ηαζ 

ηαηαζηνμθή μνβακζδίςκ [9]. 
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1.3 Μεραληζκόο δξάζεο αηζέξηωλ ειαίωλ 

 

Πνμδβμφιεκεξ πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ απμδείλεζ υηζ ηα δζάθμνα 

ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, δνμοκ ςξ ακαζημθείξ ηδξ αθάζηδζδξ ηςκ ζπυνςκ  

ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ νζγχκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ. Μμκμηενπέκζα υπςξ δ 1,8-δ 

ηζκευθδ, δ εοιυθδ, δ βενακζυθδ ηαζ δ ηαιθμνά, έπεζ ακαθενεεί υηζ ακαζηέθθμοκ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ νζγχκ ημο ανααμζίημο ηαζ επάβμοκ μλεζδςηζηυ ζηνεξ [6]. 

Σα ιμκμηενπέκζα είκαζ θζπυθζθα ιυνζα ιζηνμφ ιεβέεμοξ ιε απμηέθεζια κα 

εζζαάθθμοκ εφημθα δζαιέζμο ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

επάβμοκ ηδκ δζάζπαζδ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ, πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ηδξ 

νεοζηυηδηαξ , ηαηαζηνμθή ηδξ δμιήξ ηδξ ιειανάκδξ ηαζ ακαζημθή ηςκ ιειανακζηχκ 

εκγφιςκ. Ζ δζάζπαζδ ηδξ ιειανάκδξ ιπμνεί κα πνμηαεεί ςξ έκαξ απυ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ θοημημλζηήξ επίδναζδξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πνμηαθχκηαξ 

ηοηηανζηυ εάκαημ [8]. 

Σα πηδηζηά αζεένζα έθαζα πμζηίθμοκ ζε ημλζηυηδηα ακάθμβα ιε ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα  εκχζεςκ παιδθμφ ζδιείμο γέζεςξ, αηυνεζηςκ εκχζεςκ, 

ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, ηαζ μλέςκ. Όζμ ορδθυηενδ είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ, ηυζμ πζμ ημλζηυ ημ έθαζμ. Έπεζ ανεεεί υηζ υζμ αολάκεηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ 

ανςιαηζηχκ εκχζεςκ ζημ έθαζμ ηυζμ πζμ ζζπονυ ημ θαζκυιεκμ ημλζηυηδηαξ [10]. 

Ανςιαηζηέξ εκχζεζξ υπςξ ημ αεκγυθζμ, ημθμουθζμ ηαζ λοθυθζμ,  πνμηαθμφκ μλεία 

ημλζηυηδηα, ηαεχξ ημ ιζηνυ ημοξ ιέβεεμξ ημοξ επζηνέπεζ κα δζεζζδφμοκ ηαθφηενα ζηζξ 

ιειανάκεξ ηςκ ηοηηάνςκ [11], εκχ πμθοηοηθζηέξ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ  πνμηαθμφκ 

πνυκζμ ηναοιαηζζιυ θυβς πμθφ πζμ ανβήξ εζζπχνδζδξ ιέζα ζηδκ ιειανάκδ ημο 

πθάζιαημξ [12]. Οζ ιειανάκεξ ηςκ ηοηηάνςκ ηαηαζηνέθμκηαζ ιεηά απυ ηδ δζείζδοζδ  

ιμνίςκ οδνμβμκακενάηςκ, ημ μπμίμ μδδβεί ζε δζαννμή ηςκ εκδμηοηηάνζςκ 

ζοζηαηζηχκ.  

Σα αζεένζα έθαζα ιπμνμφκ κα ακαζηείθμοκ ηδ θςημζφκεεζδ ιέζς ηοηηανζηήξ 

αθάαδξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ επδνεάγεζ ηδ θςημζφκεεζδ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ αιφθμο 

επεζδή μζ οδνμβμκάκεναηεξ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ζοζζςνεφμκηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ 

υπμο οπάνπεζ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα θζπμεζδχκ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ ημο 

ηοηηανμπθάζιαημξ. Δπζπθέμκ, ηα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ απμννμθμφκ ζε 

ιήηδ ηφιαημξ ηα μπμία είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ θςημζοκεεηζηήξ 

θεζημονβίαξ ημο θοηζημφ μνβακζζιμφ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ απμννμθμφκ μζ 

πθςνμθφθθεξ ζηα ηέκηνα ακηίδναζδξ ηςκ πθςνμπθαζηχκ. Ζ ηαηαζηνμθή ηδξ 
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πθςνμθφθθδξ είκαζ απυ ηα πζμ ειθακή ζοιπηχιαηα ακαζημθήξ ηδξ θςημζφκεεζδξ 

[10]. 

Ζ παναβςβή εκενβχκ ιμνθχκ μλοβυκμο (ROS) ηαζ βεκζηυηενα δ δδιζμονβία 

μλεζδςηζημφ ζηνεξ, έπεζ πνμηαεεί ςξ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ιδπακζζιμφξ 

δνάζδξ ηςκ θοημημλζκχκ [6]. Σα αζεένζα έθαζα επάβμοκ ηδκ παναβςβή ROS, ςξ 

απμηέθεζια ηδκ μλείδςζδξ ηςκ θζπζδίςκ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ. Σα ROS,  υπςξ 

ημ μλοβυκμ απθήξ ηαηάζηαζδξ  (
1
O2), νίγεξ οπενμλεζδίμο (O

2-
), νίγα οδνμλοθίμο 

(ΟΖ
.
) ηαζ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο (Ζ2Ο2), είκαζ ορδθήξ δναζηζηυηδηαξ ηαζ 

ημλζηυηδηαξ ιυνζα πμο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ μλεζδςηζηή αθάαδ ζε ιειανάκεξ, 

DNA, πνςηεΐκεξ, θςημζοκεεηζηέξ πνςζηζηέξ μοζίεξ ηαζ θζπίδζα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ Ζ2Ο2  ζοζζςνεφεηαζ ζηα δζάθμνα θοηά ηαζ πνμηαθεί 

πεναζηένς μλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ, ιε απμηέθεζια ημ μλεζδςηζηυ ζηνεξ ηαζ ηδκ 

ακαζηάηςζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ ημο ηοηηάνμο. Γεκζηά, ημ Ζ2Ο2 

πανειπμδίγεζ ηδκ δναζηζηυηδηα ηςκ μιάδςκ εεζυθδξ, δ μπμία πενζέπεηαζ ζε έκγοια 

ηςκ πθςνμπθαζηχκ, αθάπημκηαξ ηδκ θςημζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ιεζχκμκηαξ 

ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ. Πανάθθδθα ιε ηα δζάθμνα ROS πμο πανάβμκηαζ ζηα 

ηφηηανα ςξ ακηίδναζδ ζημ πενζααθθμκηζηυ ζηνεξ, ημ Ζ2Ο2 δνα ςξ ζδιαημδμηζηυ 

ιυνζμ. ε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αμδεά ζηδκ άιοκα ημο ηοηηάνμο, πανέπμκηαξ 

ακμπή εκακηίμκ ημο ζηνεξ, εκχ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, επάβεζ ηδκ ηοηηανζηή 

ηαηαζηνμθή [13]. Σμ Ζ2Ο2 ελμοδεηενχκεηαζ απυ ηα ακηζμλεζδςηζηά έκγοια ηαηαθάζδ 

(CAT) ηαζ οπενμλεζδάζδ (POX). Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ ακηζμλεζδςηζηυ έκγοιμ CAT 

δζαζπά ημ Ζ2Ο2 ζε H2Ο ηαζ  Ο2. Έπεζ παναηδνδεεί αολδιέκδ δναζηζηυηδηα ηδξ CAT, 

βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο θοηζημφ μνβακζζιμφ εκάκηζα ζημ 

επαβυιεκμ μλεζδςηζηυ ζηνεξ. Σμ έκγοιμ ΡΟΥ επίζδξ ακάβεζ ημ  Ζ2Ο2 απεοεείαξ ζε 

H2Ο ηαζ Ο2 ζηα ηφηηανα ηςκ θοηχκ πανμοζία μλεζδςηζημφ ζηνεξ. Ζ αφλδζδ ηδξ 

δναζηζηυηδηαξ ημο ΡΟΥ  δ μπμία έπεζ παναηδνδεεί ζηα θοηά ίζςξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ακηαπυηνζζδ  ζηδκ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ROS ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ημο ζηδκ 

αζμζφκεεζδ ηδξ θζβκίκδξ, πνμηαθχκηαξ έκα θοζζηυ ειπυδζμ εκακηίμκ ηςκ ημλζηχκ 

πηδηζηχκ εκχζεςκ [8]. 

Σμ ακηζμλεζδςηζηυ έκγοιμ ζμοπενμλεζδζηή δζζιμοηάζδ (SOD) είκαζ ημ 

ζδιακηζηυηενμ έκγοιμ ημ μπμίμ ζοιιεηέπεζ ζηδκ ελμοδεηένςζδ ημο ακζυκημξ 

ζμοπενμλεζδίμο Ο2
-
 πνμξ ζπδιαηζζιυ Ζ2Ο2 ηαζ Ο2. Γζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ άιοκα εκακηίμκ ημο πενζααθθμκηζημφ ζηνεξ. Ζ ιεζςιέκδ δνάζδ ημο εκγφιμο 

ιπμνεί κα επάβεζ ηδκ ζοζζχνεοζδ ζμοπενμλεζδίμο ζηα ηφηηανα ηςκ θοηχκ πανμοζία 
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μλεζδςηζημφ ζηνεξ, πνμηαθχκηαξ αθθμίςζδ ημο ιεηααμθζζιμφ. Πμθθέξ ιεθέηεξ 

δείπκμοκ υηζ μνζζιέκα ιμκμηενπέκζα πνμηαθμφκ μλεζδςηζηή ηαηαζηνμθή, ςξ 

απυδεζλδ απυ ηδκ ακαζημθή δνάζδξ ημο SOD , ημο εκγφιμο ελμοδεηένςζδξ ημο 

ζμοπενμλεζδίμο [14]. Έηζζ είκαζ ειθακέξ υηζ ζε μλεζδςηζηέξ ζοκεήηεξ, ηα θοηά ηαζ ηα 

ιζηνμθφηδ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ, αολάκμκηαξ ηδκ ακηζμλεζδςηζηή άιοκα, 

ηονίςξ  ιε έκγοια υπςξ SOD ηαζ POD. Ωζηυζμ, δ οπεναμθζηή δδιζμονβία ROS 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιείςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ακηζμλεζδςηζηχκ εκγφιςκ [8]. 

Ζ επίδναζδ ηςκ ιμκμηενπεκίςκ ζε θοηζημφξ μνβακζζιμφξ  έπεζ ανεεεί υηζ 

πνμηαθεί  αολδιέκα επίπεδα ιδθμκμδζαθδεΰδδξ (ΜDA) , ημ μπμίμ απμηεθεί πνμσυκ 

ηδξ μλείδςζδξ ηςκ αηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ, ζδιαημδμηχκηαξ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ 

ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ.  Έκα ηέημζμ θαζκυιεκμ μθείθεηαζ ζηδκ δζείζδοζδ ηςκ 

ιμκμηενπεκίςκ δζαιέζμο ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηαζ ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ, 

ημ μπμίμ πνμηαθεί ηδκ δζαννμή ζυκηςκ ηαζ ηδκ ακαζημθή ηδξ ελανηχιεκδξ απυ 

βθοηυγδ ακαπκμήξ [15]. 

Απυ ηα παναπάκς αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα θαίκεηαζ πςξ ηα αζεένζα έθαζα 

έπμοκ ημλζηή δνάζδ εκάκηζα ζηδκ ακάπηολδ θοηζηχκ μνβακζζιχκ, δ μπμία μθείθεηαζ 

ηονίςξ ζηα ιμκμηενπέκζα ηα μπμία πενζέπμοκ. Σμ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ηςκ 

πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ εθαίςκ είκαζ δ μλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ ηςκ ηοηηανζηχκ 

ιειανακχκ, δ δδιζμονβία μλεζδςηζημφ ζηνεξ, δ ακαζημθή ηδξ δνάζδξ 

ακηζμλεζδςηζηχκ εκγφιςκ, δ θφζδ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ δ ακαζημθή ηςκ ααζζηχκ 

ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ ημο μνβακζζιμφ. Γζ αοηυ ημ θυβμ ηνίκεηαζ ζδιακηζηυ κα 

ιεθεηδεεί δ δνάζδ ημοξ έκακηζ ιζηνμθοηχκ βζα κα ανεεμφκ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ 

πμο εοηνμθζηήξ ακάπηολδξ ηέημζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε θίικεξ ή ζε πμηάιζα ιε 

παιδθή νμή. 

1.4 Πεξηγξαθή ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε ιία ζεζνά έκηεηα (11) δζαθμνεηζηχκ 

αζεένζςκ εθαίςκ. Παναηάης ακαθένμκηαζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ, ηαεχξ 

ηαζ μζ ηονζυηενεξ πδιζηέξ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μθείθμοκ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ. 
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1.4.1 Θπκάξη (Thymus vulgaris) 

 

 

 
Εικόνα: Το φστό Thymus vulgaris 

 

Σμ Thymus vulgaris ή ημζκχξ εοιάνζ είκαζ έκα είδμξ ακεμθυνμο θοημφ ιε 

εοπάνζζηδ μζιή, ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae ηαζ ζηδκ ηάλδ 

Tubiflorae. Δίκαζ έκαξ αεζεαθήξ εάικμξ μ μπμίμξ ακαπηφζζεηαζ απυ 20 έςξ 30 cm 

ηαηά ιέζμ υνμ, αηυιδ ηαζ ζε ενεπηζηά θηςπυ έδαθμξ ιε pH ααζζηυ ή αθηαθζηυ. 

Πανάβεζ ιζηνά άκεδ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ηαζ πνεζάγεηαζ θςξ βζα ηδκ ακάπηολή 

ημο. Πανάβεηαζ ζηδκ Νυηζα Δονχπδ. Σμ εοιάνζ είκαζ πθμφζζμ ζε αζεένζα έθαζα, ηα 

μπμία είκαζ βκςζηά βζα ηζξ θανιαηεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ.  

Δζδζηυηενα, ημ εοιάνζ απμηζιάηαζ βζα ηζξ ακηζζδπηζηέξ ηαζ ακηζμλεζδςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ημο, είκαζ έκα ελαζνεηζηυ ημκςηζηυ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ εεναπεία 

πμθθχκ αζεεκεζχκ. 

Σα ηονζυηενα βκςζηά ζοζηαηζηά ημο εοιανζμφ είκαζ ηονίςξ ηενπεκμεζδείξ 

εκχζεζξ, υπςξ ηοιέκζμ, ηανααηνυθδ, εοιυθδ, ηοιυθδ, θζκαθμυθδ, ηαιθέκζμ ηαζ 

αμνκευθδ.  

φιθςκα ιε ιεθέηεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ πηδηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζημ αζεένζμ έθαζμ ημο εοιανζμφ ηαηαθαιαάκoοκ μζ θαζκμθζηέξ 

ηενπεκμεζδείξ εκχζεζξ  ηανααηνυθδ (24,4%) ηαζ μ-ηοιέκζμ (56,2%) ηαζ δ εοιυθδ 

[4],[16]. 
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1.4.2 Ρίγαλε (Oreganum vulgaris) 

 

 

Εικόνα : Το φστό Oreganum vulgaris 

 

Σμ Oreganum vulgaris ή ημζκχξ νίβακδ είκαζ έκα πμθφ βκςζηυ ακεμθυνμ 

αυηακμ ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae ηαζ ζηδκ ηάλδ Equisetopsida. Ζ 

νίβακδ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Μεζυβεζμ, ηδκ Δονχπδ ηαζ ηδ κυηζα ηαζ ηεκηνζηή Αζία. 

Απμηεθεί έκα ανςιαηζηυ, ακεμθυνμ, αζςκυαζμ αυηακμ , ημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ απυ 

20 έςξ 90 cm. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία, 

ζε πνμσυκηα πενζπμίδζδξ αθθά ηαζ ζε ηνυθζια βζα κα δχζεζ βεφζδ ζημ θαβδηυ. 

Ζ νίβακδ πενζέπεζ πμθοθαζκυθεξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πμθοάνζειςκ 

θθααμκχκ. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ιμκμηενπέκζα. Σα 

ζοζηαηζηά πμο ανίζημκηαζ ζε αθεμκία ζημ πηδηζηυ έθαζμ ηδξ νίβακδξ είκαζ μζ 

θαζκμθζηέξ ηενπεκμεζδείξ εκχζεζξ μ –ηοιέκζμ (41.9%) ηαζ ηανααηνυθδ (44.0%) [4] 

αθθά έπεζ ανεεεί επίζδξ δ εοιυθδ ηαζ ημ p-ηοιέκζμ [16]. 

 

1.4.3 Γεληξνιίβαλν (Rosmarinus officinalis) 

To Rosmarinus officinalis ή ημζκχξ δεκηνμθίαακμ είκαζ έκα λοθχδεξ αυηακμ 

ιε ανςιαηζηά, αεζεαθή, αεθμκμεζδή θφθθα ηαζ θεοηά, νμγ, ιςα ή ιπθε θμοθμφδζα. 

Σμ δεκηνμθίαακμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πενζμπή 

ηδξ Μεζμβείμο. Σμ αζεένζμ έθαζμ εηποθίγεηαζ ιε απυζηαλδ ιε αηιυ απυ ηα θνέζηα 

άκεδ ημο αμηάκμο ηαζ παναθαιαάκεηαζ ζε πμζμζηυ 1,0 έςξ 2,0 %. Οζ εεναπεοηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ημο αζεένζμο εθαίμο είκαζ ακαθβδηζηέξ, ακηζηαηαεθζπηζηέξ, ακηζζδπηζηέξ, 

ηαηεοκαζηζηέξ ηαζ ημκςηζηέξ. Σα ηφνζα πδιζηά ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο ημο 

δεκηνμθίαακμο είκαζ ηα α-πζκέκζμ, αμνκευθδ, ηαζ 1,8-ηζκευθδ [16]. 
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1.4.4 Πεύθν (Pinus patula) 

 

Σμ πεφημ είκαζ έκα ηςκμθυνμ δέκηνμ ημο βέκμοξ Pinus ηδξ μζημβέκεζαξ 

Pinaceae. Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο πεφημο απμιμκχκεηαζ ιε απμζηάλδ ιε αηιυ απυ ηζξ 

πεοημαεθυκεξ, ηα ηθαδζά ηαζ ηα ιπμοιπμφηζα. Ακ ηαζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο πεφημο 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ, έπεζ εεναπεοηζηέξ ηα ακηζζδπηζηέξ 

ζδζυηδηεξ. Οζ ηφνζεξ πδιζηέξ εκχζεζξ ημο εθαίμο πεφημο είκαζ ημ α-θεθθακδνέκζμ ηαζ 

α-πζκέκζμ [16]. 

 

1.4.5 Δπθάιππηνο (Eucalyptus globulus) 

Ο εοηάθοπημξ είκαζ έκα ακεμθυνμ δέκηνμ ή εάικμξ ηαζ ακήηεζ ζημ βέκμξ 

Myrtaceae. Σα ιέθδ ημο βέκμοξ ηονζανπμφκ ζηδκ πθςνίδα ηδξ Αοζηναθίαξ. Σα είδδ 

ημο εοηαθφπημο ηαθθζενβμφκηαζ ζε ηνμπζηέξ ηαζ εφηναηεξ πενζμπέξ ακά ημκ ηυζιμ, 

υπςξ Αιενζηή, Δονχπδ, Αθνζηή, Μεζυβεζμ, Μέζδ Ακαημθή, Κίκα ηαζ Ηκδία. Σμ 

αζεένζμ έθαζμ ημο εοηαθφπημο ελάβεηαζ απυ ηα κςπά ή ιενζηχξ απμλδναιέκα θφθθα 

ηαζ ηα κεανά ηθαδζά. Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο εοηαθφπημο έπεζ ιζα ζαθή, εοηνζκή, 

θνέζηζα ηαζ πμθφ παναηηδνζζηζηή ιονςδζά, είκαζ απαθυ ηίηνζκμ πνχια ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία. Σα ηφνζα πδιζηά ζοζηαηζηά ημο εθαίμο ημο 

εοηαθφπημο είκαζ ηα p-ηοιέκζμ, ηνοπηυκδ, spathunelol [16]. 

 

1.4.6 Μαληδνπξάλα (Origanum majorana) 

Ζ ιακηγμονάκα είκαζ αββεζυζπενιμ, δζηυηοθμ, πμθοεηέξ εαικχδεξ αυηακμ, ιε 

ζημφνα πνάζζκα μαάθ θφθθα ηαζ θεοηά ή νμγ θμοθμφδζα. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

Lamiaceae ημο βέκμοξ Oreganum ηαζ ζοββεκεφεζ ιε ηδκ νίβακδ. Πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ ιακηγμονάκαξ εηποθίγεηαζ απυ ηα 

θνέζηα ηαζ απμλδναιέκα θφθθα ημο θοημφ ιε απυζηαλδ ιε αηιυ. Σμ έθαζμ ηδξ 

ιακηγμονάκαξ έπεζ ιζα γεζηή ιονςδζά, είκαζ άπνςιμ έςξ ακμζηηυ ηίηνζκμ-πμνημηαθί 

ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία.  

Οζ ηφνζεξ πδιζηέξ εκχζεζξ ημο εθαίμο είκαζ θζκαθμυθδ, 1,8-ηζκευθδ, α-πζπέκζμ, 

α-θεθθακδνέκζμ.[16] 
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1.4.7 Σεϊόδεληξν (Melaleuca alternifolia) 

Σμ ηεσυδεκηνμ είκαζ έκα είδμξ δέκηνμο ή ρδθμφ εάικμο ηδξ μζημβέκεζαξ 

Myrtaceae. Πνμένπεηαζ απυ ηδκ Αοζηναθία, εοδμηζιεί ζε ααθηχδεζξ πενζμπέξ ηαζ 

πθέμκ ηαθθζενβείηαζ ζε θοηείεξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηεσυδεκηνμο εηποθίγεηαζ απυ ηα 

θφθθα ηαζ ηα ηθαδζά ημο θοημφ. Σμ  αζεένζμ έθαζμ έπεζ ακηζααηηδνζαηή, ακηζσηή, 

ακηζιοηδηζαηή ηαζ παναζζημηηυκμ δνάζδ, βζα αοηυ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ 

ανςιαημεεναπεία. 

  Ζ πδιζηή ζφζηαζδ ημο εθαίμο πενζθαιαάκεζ ηζξ εκχζεζξ ηενπζκ-4-υθδ, β-

ηενπζκέκζμ, α-ηενπζκέκζμ, 1,8-ηζκευθδ, p-ηοιέκζμ, α-ηεπζκευθδ, α-ηενπζκέκζμ ηαζ α-

πζκέκζμ [17]. 

1.4.8 Πηπεξόξηδα (Zingiber officinale) 

Ζ πζπενυνζγα ή νίγα ηγίκηγεν απμηεθεί ημ νίγςια ημο θοημφ Σγίκηγεν 

(Zingiber officinale) ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Zingiberaceae.  Ζ πνμέθεοζδ 

ημο θοημφ είκαζ δ Ηκδία. Σμ αζεένζμ έθαζμ ηγίκηγεν εηποθίγεηαζ ιέζς ηδξ απυζηαλδξ 

αηιμφ απυ ηδ θθμφδα ηδξ νίγαξ ημο θοημφ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εεναπεοηζηυ απυ 

ανπαζμηάηςκ πνυκςκ.  

Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο ηγίκηγεν πενζέπεζ ηονίςξ μλοβμκςιέκα ιυκμ- ηαζ 

ζεζηζηενπέκζα ηαζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ  υπςξ δ ηγζκηγενυθδ (gingerol) ηαζ δ  

ζμβηαυθδ (shongaol) [18]. 

1.4.9 Ρνδόμπιν (Aniba rosaeodora) 

Σμ Aniba rosaeodora ή ημζκχξ νμδυλοθμ (rosewood) είκαζ έκα είδμξ δέκηνμο 

ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lauraceae ηαζ θφεηαζ  ζηα ηνμπζηά δάζδ ηδξ Νμηίμο 

Αιενζηήξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο νμδυλοθμο εηποθίγεηαζ απυ ηα νμηακίδζα ιε 

απυζηαλδ αηιμφ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία. Σα ηφνζα ζοζηαηζηά 

ημο νμδυλοθμο είκαζ δ θζκαθμυθδ ηαζ μλοβμκςιέκα ιμκμηενπέκζα ηαζ ζεζηζηενπέκζα 

[19]. 

1.4.10 Αζηεξνεηδήο γιπθάληζνο (Illicium verum) 

Ο αζηενμεζδήξ βθοηάκζζμξ είκαζ έκα ιεζαίμο ιεβέεμοξ αεζεαθέξ δέκηνμ, ημ 

μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Schisandracea, ιε πνμέθεοζδ απυ ημ αμνεζμακαημθζηυ 

Βζεηκάι ηαζ ηδ κμηζμδοηζηή Κίκα. Σμ έθαζμ ημο αζηενμεζδμφξ βθοηάκζζμο είκαζ άηνςξ 
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ανςιαηζηυ ηαζ έπεζ ιαβεζνζηή ηαζ θανιαηεοηζηή πνήζδ. Ζ απμιυκςζδ ημο αζεένζμο 

εθαίμο πναβιαημπμζείηαζ ιε απυζηαλδ αηιμφ.  

Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο αζηενμεζδμφξ βθοηάκζζμο έπεζ ανεεεί υηζ πενζέπεζ 

ηονίςξ trans- ακδευθδ [20]. Σμ παναηηδνζζηζηυ άνςια ημο βθοηάκζζμο μθείθεηαζ 

ζηδκ ακδευθδ ηδκ μπμία πενζέπεζ ηζ έηζζ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ ιαβεζνζηή. 

Δπζπθέμκ, έπεζ θανιαηεοηζηή πνήζδ ηαεχξ απμηεθεί πδβή ζζηζιζημφ μλέμξ, 

πνυδνμιδξ έκςζδξ ακηζβνζπζημφ θανιάημο [21]. 

1.4.11 Φαζθόκειν (Salvia officinalis) 

Σμ θαζηυιδθμ (sage) είκαζ έκα αεζεαθήξ διίεαικμξ, ιε λοθχδδ ζηεθέπδ, 

βηνζγςπά θφθθα ηαζ ιπθε ιςα θμοθμφδζα. Δίκαζ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae 

ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. Σμ αζεένζμ έθαζμ ημο θαζηυιδθμο 

εηποθίγεηαζ ιε απυζηαλδ αηιμφ απυ ηα απμλδναιέκα θφθθα ημο θοημφ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία θυβς ηςκ εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ ημο ζε 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ, ηαεχξ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ δνα ημλζηά. Σα ηφνζα ζοζηαηζηά 

ημο αζεένζμο εθαίμο είκαζ δ ηαιθμνά ηαζ δ trans-εμογυκδ (thujone)[16],[4]. 

1.5 Γξαζηηθά ζπζηαηηθά αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνύζα εξγαζία. 

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναηίεεκηαζ ζοκμπηζηά, μνζζιέκα απυ ηα 

ηονζυηενα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, βκςζηά βζα ηζξ 

θοημημλζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. 

 

 

Πίλαθαο 1. πζηαηηθά αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα 

εξγαζία γλωζηά γηα ηηο θπηνηνμηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. 

Έλωζε Φύζε Λεηηνπξγία Μνξηαθόο 

Σύπνο 

Αηζέξην έιαην 

p-ηοιέκζμ ΜΖ Τδνμβμκάκεναηαξ C10H14 Ρίβακδ, 

Δοηάθοπημξ, 

Θοιάνζ, 

Σεσυδεκηνμ 

ηανααηνυθδ ΜΟ Φαζκυθδ C10H14O Ρίβακδ, 
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Θοιάνζ 

εοιυθδ ΜΟ Φαζκυθδ C10H14O Θοιάνζ, 

Ρίβακδ 

ηοιυθδ  Τδνμβμκάκεναηαξ C10H14 Θοιάνζ 

θζκαθμυθδ ΜΟ Αθημυθδ C10H18O Θοιάνζ, 

Μακηγμονάκα, 

Ρμδυλοθμ 

ηαιθέκζμ ΜΖ Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Θοιάνζ 

αμνκευθδ ΜΟ Αθημυθδ C10H18O Θοιάνζ, 

Γεκηνμθίαακμ 

α-πζκέκζμ ΜΖ Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Γεκηνμθίαακμ 

1,8-ηζκευθδ ΜΟ Τδνμβμκάκεναηαξ C10H18O Γεκηνμθίαακμ, 

Μακηγμονάκα, 

Σεσυδεκηνμ 

θεθθακδνέκζμ ΜΖ Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Πεφημ, 

Μακηγμονάκα 

α-πζκέκζμ  Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Πεφημ, 

Μακηγμονάκα, 

Σεσυδεκηνμ 

ηνοπηυκδ ΜΟ Κεηυκδ C9H14O Δοηάθοπημξ 

θζκαθμυθδ ΜΟ Αθημυθδ C10H18O Θοιάνζ, 

Μακηγμονάκα 

ηενπζκ-4-υθδ ΜΟ Αθημυθδ C10H18O Σεσυδεκηνμ 

β-ηενπζκέκζμ  Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Σεσυδεκηνμ 

α-ηενπζκευθδ  Αθημυθδ C10H18O Σεσυδεκηνμ 

α-ηενπζκέκζμ  Τδνμβμκάκεναηαξ C10H16 Σεσυδεκηνμ 

ακδευθδ MO Μεευλο C10H12O Γθοηάκζζμξ 

α-,α-εμογυκδ ΜΟ Κεηυκδ C10H16O Φαζηυιδθμ 

ηαιθμνά ΜΟ Κεηυκδ C10H16O Φαζηυιδθμ 

ΜΖ : Μμκμηενπέκζμ , ΜΟ : Ολοβμκςιέκμ ιμκμηενπέκζμ 
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1.6 Σν κηθξνθύθνο Chlamydomonas reinhardtii 

  

 

Εικόνα : Το μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιζηνμθφημξ Chlamydomonas 

reinhardtii. Πνυηεζηαζ βζα έκακ ιμκμηφηηανμ εοηανοςηζηυ μνβακζζιυ, μ μπμίμξ 

ακήηεζ ζηδκ ηάλδ ηςκ πθςνμθοηχκ ηαζ εκηάζζεηαζ ζηα πνάζζκα άθβδ. Σμ 

ιζηνμθφημξ αοηυ ιπμνεί κα ανεεεί ζημ πχια ηαζ ζε οδνμαζυημπμοξ ημο βθοημφ κενμφ 

[22]. Σα ηφηηανα αοημφ ημο είδμοξ είκαζ απθμεζδή ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ έκα 

ηοηηανζηυ ημίπςια, έκακ ιεβάθμ ηοπεθθμεζδέξ πθςνμπθάζηδ, ιζα ηεναία ιέζς ηδξ 

μπμίαξ ακζπκεφμοκ ημ θςξ ηαζ δφμ ιαζηίβζα ιε ηα μπμία ιπμνμφκ κα ηζκμφκηαζ [23]. 

Σα ηφηηανα ημο βέκμοξ Chlamydomonas ιπμνμφκ κα ακαπηφζζμκηαζ είηε αοηυηνμθα, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ θςημζφκεεζδ, είηε 

εηενυηνμθα πνδζζιμπμζχκηαξ εκαθθαηηζηή μνβακζηή πδβή άκεναηα βζα κα 

ακαπηοπεμφκ ζε ζημηεζκυ πενζαάθθμκ. Ζ ακάπηολδ ημοξ πναβιαημπμζείηαζ ζε 

ζδακζηέξ ζοκεήηεξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ ηζξ δφμ πδβέξ εκένβεζαξ, δδθαδή ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζε θςξ ιε επζπθέμκ πνμζεήηδ ενεπηζημφ ιέζμο 

ακυνβακςκ αθάηςκ ηαζ πδβή άκεναηα. 

Ο θςημζοκεεηζηυξ ιδπακζζιυξ ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii 

είκαζ ίδζμξ ιε αοηυκ ηςκ ακςηένςκ θοηχκ [24]. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημ  βεβμκυξ υηζ δζαεέηεζ έκακ ιυκμ πθςνμπθάζηδ ακά ηφηηανμ, ηαείζηαηαζ ζδακζηυξ 

μνβακζζιυξ βζα ηδκ ιεθέηδ ημο ιδπακζζιμφ ακαζημθήξ ημο απυ ηα πηδηζηά ζοζηαηζηά 

ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ιζαξ ζεζνάξ 

αζεένζςκ εθαίςκ ζηδ δμιή ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο 

ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii. οβηεηνζιέκα, ζημπυξ  ήηακ δ ιεθέηδ ηδξ 

ακαζηαθηζηήξ δνάζδξ ηςκ  πηδηζηχκ αζεένζςκ εθαίςκ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

ιζηνμμνβακζζιμφ ηαεχξ ηαζ δ ιεθέηδ ηδξ ηαηαπυκδζδξ (stress) πμο πνμηαθμφκ ζημ 

θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ημο ιζηνμθφημοξ (ιέζς ιεηνήζεςκ επαβςβζημφ 

θεμνζζιμφ). Δπζπθέμκ ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ  ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζημ 

θςημζοκεεηζηυ νοειυ παναβςβήξ μλοβυκμο ζε αέθηζζηεξ βζα ηδκ ακάπηολή ημο 

ζοκεήηεξ αθθά ηαζ ζηδ ιεηααμθή πμο πνμηαθεί δ πανμοζία ημοξ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 

θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ. 

Δπζπθέμκ, ζημπυξ ήηακ κα πναβιαημπμζδεεί  ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ αζεένζςκ εθαίςκ ςξ πνμξ ηδκ ακαζημθή πμο πνμηαθμφκ ζημ 

νοειυ θςημζοκεεηζηήξ παναβςβήξ μλοβυκμο ηαζ δ ηαηάηαλή ημοξ ιε αάζδ ημ IC50 

(ζοβηέκηνςζδ πμο πνμηαθεί ακαζημθή 50% ζημ θςημζοκεεηζηυ νοειυ παναβςβήξ 

μλοβυκμο). ηυπμξ ήηακ κα ανεεμφκ πμζα απυ αοηά πνμηαθμφκ πζμ απμηεθεζιαηζηή 

ακαζημθή ζημ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ εφνεζδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πνμηεζιέκμο 

ιζα πζμ μζημθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο 

ηςκ εοηνμθζηχκ θζικχκ ηαζ νειάηςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.  ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1 Αηζέξηα έιαηα  

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηακ ηα αζεένζα έθαζα ηςκ Thymus 

vulgaris, Oreganum vulgaris, Rosmarinus officinalis, Pinus patula, Eucalyptus, 

Origanum majorana, Melaleuca alternifolia, Zingiber officinale, Aniba rosaeodora, 

Illicium verum ηαζ Salvia officinalis. 

 

2.2 Οξγαληζκόο  

Ο ιζηνμμνβακζζιυξ μ μπμίμξ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ενβαζία ήηακ 

ημ ιζηνμθφημξ Chlamydomonas reinhardtii. οβηεηνζιέκα, βζα ηδκ δζελαβςβή υθςκ 

ηςκ πεζναιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ άβνζμο ηφπμο ζηέθεπμξ (wild type) CC-125. 

 

2.3 Θξεπηηθό κέζν θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

Ζ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ πναβιαημπμζήεδηε ζε οβνή ηαθθζένβεζα 

ηοηηάνςκ ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii. Ζ οβνή ηαθθζένβεζα 

παναζηεοάζηδηε ιε δζάθοζδ ηοηηάνςκ ζε οβνυ ενεπηζηυ TAP ( Tris-Acetate-

Phosphate), ζε ηςκζηέξ θζάθεξ υβημο 2 L, οπυ ζοκεπή ακάδεοζδ, ηάης απυ θεοηέξ 

θάιπεξ θεμνζζιμφ ( ιε έκηαζδ αηηζκμαμθίαξ 60-70 ιmol•s
-1

),  βζα 4-5 ιένεξ, 

ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ηδξ Harris. Σα ενεπηζηά ιέζα ηαζ ζηεφδ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ πνζκ απυ ηάεε δζαδζηαζία παναζηεοήξ, απμζηεζνχκμκηακ ζημοξ 

120°C βζα 20-30 θεπηά βζα ηδκ απμθοβή επζιυθοκζδξ. Γζα ηδκ παναζηεοή ζηενεήξ 

ηαθθζένβεζαξ βζκυηακ πνμζεήηδ ζε απμζηεζνςιέκα ηνοαθία οβνμφ ενεπηζημφ TAP ιε 

επζπθέμκ 1,5% w/v agar. Ζ ακάπηολδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ πναβιαημπμζήεδηε ζε 

δςιάηζμ ιε εενιμηναζία 25±1°C. Μεηά ημ πέναξ ηςκ 4-5 διενχκ, μζ οβνέξ 

ηαθθζένβεζεξ πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ιδηνζηή ηαθθζένβεζα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ 

πεζναιάηςκ, αθμφ πνζκ απυ ηδκ δζελαβςβή ηάεε πεζνάιαημξ, ιένμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ 

ακαηαθθζενβμφκηακ βζα ιεηέπεζηα πνήζδ. 
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ημοξ παναηάης πίκαηεξ ακαθένμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημφ ιέζμο TAP. 

TAP  (pH=7,2) 

1M Trizma base, pH= 7,0 2,42 g/L 

Phosphate buffer 1 ml/L 

Hutner’s Trace Metals 1 ml/L 

Solution A 10 ml/L 

Acetic acid 1 ml/L 

 

Hutner’s Trace Metals 

BO3H3 11,4 g/L 

ZnSO4·7H2O 22,0 g/L 

MnCl2·4H2O 5,06 g/L 

FeSO4·7H2O 4,99 g/L 

CoCl2·6H2O 1,61 g/L 

CuSO4·5H2O 1,56 g/L 

Mo7O24(NH4)6 1,10 g/L 

EDTA 50,0 g/L 

 

 

2.4 Πξνεηνηκαζία αηζέξηνπ ειαίνπ 

Πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημο εηάζημηε εθαίμο ζηδκ ιδηνζηή ηαθθζένβεζα βζα ηδκ 

δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ, βζκυηακ αναίςζδ ημο ποηκμφ αζεένζμο εθαίμο ιε δζαθφηδ 

ιεεακυθδ. Ζ αναίςζδ πναβιαημπμζμφκηακ ιε δζάθοζδ 50 ιl ημο ποηκμφ πηδηζημφ 

αζεένζμο εθαίμο ζε 1950 ιl ιεεακυθδ (DF=40) ζε δμπείμ eppendorf υβημο 2 ml ηαζ 

ηοθζβυηακ ιε parrafilm βζα κα ιδκ ελαηιζζηεί. 

2.5 Τπνινγηζκόο θπηηαξηθήο ζπγθέληξωζεο 

 

Ζ ηοηηανζηή ακάπηολδ ημο ιζηνμθφημοξ πναβιαημπμζήεδηε πνμζεέημκηαξ 

200 ιl απυ ηδκ ηαθθζένβεζα, ζε δζαααειζζιέκμοξ ηνζπςεζδείξ οαθμζςθήκεξ, μζ μπμίμζ 

θοβμηεκηνήεδηακ βζα 5 θεπηά ζηα 1000 g. Ζ εηηίιδζδ ηδξ ηοηηανζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 

εηθνάζηδηε ςξ μ υβημξ ηαεζγαιέκςκ (Packed Cell Volume, PCV) ηοηηάνςκ ακά mL 

ηαθθζένβεζαξ  (ιl PCV/ mL). 

 

Solution A 

NH4Cl 40 g/L 

 MgSO4·7H2O 10 g/L 

  CaCl2·2H2O 5 g/L 

Phosphate buffer 

K2HPO4 108 g/L 

KH2PO4 56 g/L 
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2.6 Παξαζθεπή θαιιηεξγεηώλ γηα κειέηε ηεο δξάζεο ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ 

 

Οζ ιδηνζηέξ ηαθθζένβεζεξ οπέζηδζακ θοβμηέκηνζζδ ζηα 1000g βζα 3 θεπηά. 

Σα ηφηηανα έπεζηα επακαζςνήεδηακ ζε ενεπηζηυ TAP. 

Ζ πνμεημζιαζία ηςκ ηαθθζενβεζχκ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ δνάζδξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ 

πενζθάιαακε ηδκ εζζαβςβή 50 ml απυ ηδκ ιδηνζηή ηαθθζένβεζα ζε εζδζηά 

ιπμοηαθάηζα ηςκ 100 ml ηζ έπεζηα ηδκ πνμζεήηδ ηαηάθθδθδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

πνμξ ακάθοζδ αζεένζμο εθαίμο. Σα ιπμοηαθάηζα ηθείκμκηακ ενιδηζηά ιε septa 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ ελαηιζζηεί ημ αζεένζμ έθαζμ ηαζ κα ιδκ ιμθοκεεί δ ηαθθζένβεζα.  

Οζ πμζυηδηεξ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο πνμζεέημκηακ ήηακ 25 ιl, 50 ιl, 75 ιl, 

100 ιl, 150 ιl ηαζ 200 ιl απυ ημ ανπζηυ αναζςιέκμ δζάθοια, ηαζ δ ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ ημο πνμξ ιεθέηδ αζεένζμο εθαίμο ακένπμκηακ ζε 12,5, 25,0 , 37,5 , 50,0, 

ηαζ 100,0 ppm ακηίζημζπα. ε ηάεε πείναια μ ιάνηοναξ (control) ήηακ 50 ml 

ηοηηάνςκ Chlamydomonas reinhadtii.  

Γζα ηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ δ ανπζηή ηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ήηακ 2 ιl PCV 

/ml ηαθθζένβεζαξ. Σα ιπμοηαθάηζα αθήκμκηακ ηάης απυ θεοηέξ θάιπεξ θεμνζζιμφ 

(εκηάζεςξ αηηζκμαμθίαξ 60-70 ιmol•s
-1

) , οπυ ζοκεπή ακάδεοζδ, ζε δςιάηζμ ιε 

εενιμηναζία 25±1°C. 

 

2.7 Μεηξήζεηο επαγωγηθνύ θζνξηζκνύ 

 

Αξρή ηεο κεζόδνπ 

Ζ ιεθέηδ ημο θεμνζζιμφ ηδξ πθςνμθφθθδξ απμηεθεί ιζα εονέςξ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκζηή βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ θοζζμθμβίαξ ηςκ θοηχκ, ηαεχξ ιαξ 

δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ θςημπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ μζ μπμίεξ 

θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδκ θςημζφκεεζδ ηαζ εζδζηυηενα βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ 

θςημζοθθεηηζηήξ ηεναίαξ, ηδκ ποηκυηδηα ηςκ εκενβχκ ηέκηνςκ ακηίδναζδξ, ημ πμζυ 

εκένβεζαξ πμο πάκεηαζ οπυ ιμνθή εενιυηδηαξ η.α.  

Ζ θςημζοκεεηζηή θεζημονβία ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ πθήεμξ 

πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. Ζ επαβςβή θεμνζζιμφ απυ ηα θοηά πναβιαημπμζείηαζ 

ζε δφμ θάζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ δ πνχηδ είκαζ ηαπεία ηαζ δ δεφηενδ ανβή. ε 

πενζπηχζεζξ πμο δ θςημπδιζηή απυδμζδ ηδξ θςημζφκεεζδξ πανειπμδίγεηαζ βζα 

μπμζμδήπμηε θυβμ, μ θεμνζζιυξ αολάκεηαζ. Όηακ μ θςημζοκεεηζηυξ ιδπακζζιυξ, 

ιεηά απυ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζημ ζημηάδζ, δεπηεί ηδκ επίδναζδ ζοκεπμφξ θςηζζιμφ, 
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ηυηε μ θεμνζζιυξ ημο αολάκεηαζ απυ ημ ανπζηυ ημο επίπεδμ (Fo) ζε έκα ιέβζζημ 

επίπεδμ (Fm) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεζχκεηαζ ααειζαία ιέπνζ έκα ζηαεενυ επίπεδμ (Fv).  Ο 

οπμθμβζζιυξ ημο θυβμο Fv/ Fm οπμδδθχκεζ ηδκ ιέβζζηδ θςημζοκεεηζηή απυδμζδ ημο 

PSII, βζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δείηηδξ ακηαπυηνζζδξ ημο μνβακζζιμφ ζε 

ζοκεήηεξ ηαηαπυκδζδξ (stress). Δπίζδξ, ιε ηζξ ιεηνήζεζξ ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ 

οπμθμβίγεηαζ ιία ζεζνά παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο 

θςημζοζηήιαημξ [25]. 

Μεηξήζεηο επαγωγηθνύ θζνξηζκνύ ζε δείγκαηα θαιιηεξγεηώλ Chlamydomonas 

reinhardtii 

Οζ ιεηνήζεζξ ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ έβζκακ ιε ηδ θμνδηή ζοζηεοή Plant 

Efficiency Analyser (Handy PEA Hansatech Instruments) ηαζ δ επελενβαζία ηςκ 

δεδμιέκςκ έβζκε πνζδζιμπμχκηαξ ημ ελεζδζηεοιέκμ θμβζζιζηυ εθανιμβήξ ημο JIP-test 

(Biolyzer HP 4.0), ζφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ Strasser & Strasser.[25] 

Οζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ ηςκ 50 ml, ιεηά ηδκ 

πνχηδ χνα παναιμκήξ ημοξ ζημ θςξ οπυ ηδκ επίδναζδ ημο αζεένζμο εθαίμο, 

πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί ημ άιεζμ ζηνεξ πμο πνμηαθμφκ ζημ θςημζοκεεηζηυ 

ιδπακζζιυ ημο ιζηνμθφημοξ. Δπυιεκδ ιέηνδζδ ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ έβζκε 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ δεφηενδξ χναξ, βζα ελαηνίαςζδ ημο άιεζμο ζηνεξ ηαζ ηέθμξ ιεηά 

ημ πέναξ ηδξ πνχηδξ ιέναξ βζα πθήνδ απμζαθήκζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο 

θεμνζζιμφ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. 

Οζ ηαθθζένβεζεξ, πνζκ απυ ηάεε ιέηνδζδ, αθήκμκηακ ζημ ζημηάδζ βζα 10 

θεπηά, πνμηεζιέκμο κα «αδεζάζμοκ» ηα ηέκηνα ακηίδναζδξ απυ δθεηηνυκζα ηζ έπεζηα 

δζεβένεδηακ. H ιέεμδμξ ααζίγεηαζ ζε ιεηνήζεζξ ηδξ ηαπείαξ ιεηααμθήξ ημο 

θεμνζζιμφ ιε ακάθοζδ 10ιs, ιέζα ζε πνμκζηυ δζάζηδια 1 δεοηενμθέπημο. Ο 

θεμνζζιυξ ιεηνήεδηε ιε 12-bit ακάθοζδ ηαζ δ δζέβενζδ έβζκε απυ 3 δζυδμοξ 

θςηζζιμφ (LEDs) ιε έκηαζδ αηηζκμαμθίαξ ιέπνζ 3000 ιmol m
-2

 s
-1

 ενοενμφ θςηυξ 

(650nm). 

Σμ απμηέθεζια ηδξ ηάεε ιέηνδζδξ ήηακ δ ιέβζζηδ θςημζοκεεηζηή απυδμζδ 

ημο PSII ιέζς ηαηαβναθήξ ημο θυβμο Fv/Fm , ηζ έηζζ έβζκε δ απμηίιδζδ ηδξ 

επίδναζδξ ζηνεξ ζημ θςημζφζηδια. 
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2.8 Μέηξεζε θωηνζπλζεηηθώλ ρξωζηηθώλ 

Αξρή ηεο κεζόδνπ 

Ο υνμξ πνςζηζηή ακαθένεηαζ ζε ηάεε μοζία δ μπμία απμννμθά ζημ μναηυ 

θςξ. Οζ ηονζυηενεξ θοηζηέξ πνςζηζηέξ είκαζ μζ πθςνμθφθθεξ ηαζ ηα ηανμηεκμεζδή, μζ 

μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ. Οζ πνςζηζηέξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηα θοηά ζε ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ μζ πθςνμθφθθεξ α ηαζ α, ζε 

ακαθμβία (α:α) πενίπμο 3:1. Οζ πθςνμθφθθεξ, ακήημοκ ζηζξ πμνθονίκεξ ηαζ είκαζ 

θζπμδζαθοηέξ. Πανμοζζάγμοκ δφμ ιέβζζηα απμννυθδζδξ, ζημ ηοακυ (ζηα 430 nm βζα 

ηδ πθςνμθφθθδ α ηαζ ζηα 455 nm βζα ηδ πθςνμθφθθδ α) ηαζ ζημ ενοενυ ( ζηα 660 

nm βζα ηδκ πθςνμθφθθδ α ηαζ 643 nm βζα ηδ πθςνμθφθθδ α) ηιήια ημο μναημφ . Σα 

ηανμηεκμεζδή είκαζ ηενπεκμεζδείξ εκχζεζξ ηαζ δζαθφμκηαζ ζε μνβακζηυ δζαθφηδ. 

Απμηεθμφκηαζ απυ δφμ οπμμιάδεξ, ηα ηανμηέκζα ηαζ ηζξ λακεμθφθθεξ ηαζ 

απμννμθμφκ ηονίςξ ζε αηηζκμαμθίεξ ηςκ 400- 500 nm. 

Οζ επζημονζηέξ πνςζηζηέξ είκαζ πνμζδεδειέκεξ ζε ιειανακζηέξ πνςηεΐκεξ 

βφνς απυ ηα ηέκηνα ακηίδναζδξ (Light-harvesting complexes- LHC). Ζ πθςνμθφθθδ 

α ηαζ ηα ηανμηεκμεζδή δζμπεοηεφμοκ εκένβεζα ζημ ηέκηνμ ακηίδναζδξ. Σα 

ηανμηεκμεζδή θεζημονβμφκ επζπθέμκ ηαζ ςξ ιυνζα πνμθφθαλδξ, ηαηαζηέθθμκηαξ ηζξ 

μλεζδςηζηέξ θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Ο ηφνζμξ θςημτπμδμπέαξ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηςκ πνάζζκςκ θοηχκ είκαζ δ 

πθςνμθφθθδ α, δ μπμία απμννμθά απμηεθεζιαηζηά ημ θςξ. Ζ εκένβεζα δ μπμία 

απμννμθάηαζ απυ ηδκ πθςνμθφθθδ α μδδβεί ζε δζέβενζδ εκυξ δθεηηνμκίμο απυ ηδκ 

εειεθεζχδδ ζε ιζα δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ. Ζ απμδζέβενζδ ιέζς απμαμθήξ 

δθεηηνμκίμο ηδξ πθςνμθφθθδξ α ημο εζδζημφ γεφβμοξ ηςκ εκενβχκ ηέκηνςκ είκαζ δ 

πνχηδ απυ ιία ζεζνά μλεζδμακαβςβζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοιααίκμοκ ηαηά ηζξ 

θςηεζκέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςημζφκεεζδξ. 

οκεπχξ, δ ιέηνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνςζηζηχκ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο θοηζημφ 

μνβακζζιμφ, ζε ζοκεήηεξ ηαηαπυκδζδξ. 

Μεηξήζεηο θωηνζπλζεηηθώλ ρξωζηηθώλ 

Πναβιαημπμζήεδηε ιέηνδζδ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ, πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί πενεηαίνς δ επίδναζδ ημο αζεένζμο 

εθαίμο ζηδκ δμιή ηαζ θεζημονβία ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ. Οζ ιεηνήζεζξ 

έβζκακ ιεηά ηδ ζοθθμβή πμζυηδηαξ ηοηηάνςκ ηδξ ηάεε ηαθθζένβεζαξ, ιε δζάθοζδ ζε 
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80% v/v οδαηζηή αηεηυκδ. Σα ιήηδ ηφιαημξ πμο επζθέπεδηακ βζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ 

απμννυθδζδξ ηςκ πνςζηζηχκ ήηακ ηα 470 nm, 646,8 nm , 663,2 nm, ζηα μπμία δ 

ηάεε μοζία πανμοζζάγεζ ιέβζζημ. Σα θαζιαημζημπζηά δεδμιέκα ηδξ απμννυθδζδξ 

μναημφ ιήημοξ ηφιαημξ αηηζκμαμθίαξ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ 

πνςζηζηχκ ηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ημοξ ζε έκα θοηζηυ μνβακζζιυ. 

Μέζς πνήζδξ ημο ζοκηεθεζηή απμννυθδζδξ ε βζα ηάεε πνςζηζηή δζαιμνθχκμκηαζ μζ 

ηαηάθθδθεξ ζπέζεζξ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ πνςζηζηχκ (Ca  : ζοβηέκηνςζδ 

πθςνμθφθθδξ α , Cb : ζοβηέκηνςζδ πθςνμθφθθδξ α,  Cx+c : ζοβηέκηνςζδ 

ηανμηεκμεζδχκ), εηθναζιέκςκ ζε ιg πνςζηζηήξ/ml. [26] Οζ ελζζχζεζξ οπμθμβζζιμφ 

ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ αθμνμφκ δζαθφιαηα 80% v/v αηεηυκδξ, αθμφ μ ζοκηεθεζηήξ 

απμννυθδζδξ ηαζ δ εέζδ ηςκ ιεβίζηςκ απμννυθδζδξ ελανηάηαζ απυ ημκ δζαθφηδ. Ζ 

ιέηνδζδ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε πνήζδ εκυξ 

θαζιαημιέηνμο οπενζχδμοξ μναημφ ηδξ Shimadzu (UV-2700) ηαζ μζ ελζζχζεζξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ δίκμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία [27]. 

2.9 Μέηξεζε ξπζκνύ παξαγωγήο Ο2 θαηά ηελ θωηνζύλζεζε 

Αξρή ηεο κεζόδνπ 

Μεηαλφ εκυξ δθεηηνμδίμο πθαηίκαξ (ηάεμδμξ) ηαζ εκυξ άθθμο απυ 

άνβονμ (άκμδμξ) ηίεεηαζ, ιέζς εκυξ δθεηηνμθφηδ (ημνεζιέκμ δζάθοια KCl), ιία 

ιζηνή δθεηηνζηή ηάζδ (~50V). Γζα ηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ ακυδμο ηαζ 

ηαευδμο, πνεζάγεηαζ O2 ημ μπμίμ πενκά απυ ιία διζπεναηή ιειανάκδ, πμο πςνίγεζ ημ 

δείβια απυ ηα δθεηηνυδζα.  

 Ζ θςημζοκεεηζηή παναβςβή μλοβυκμο απυ ημ δείβια (θςημζοκεεηζηά 

ηφηηανα) επζηοβπάκεηαζ ιυκμ ιε ημ θςηζζιυ ημο δείβιαημξ. Ζ απμθοβή ημο 

πενζμνζζηζημφ βζα ηδ θςημζφκεεζδ πανάβμκηα (ζοβηέκηνςζδ CΟ2 ζημ δζάθοια ημο 

δείβιαημξ) επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ΝaΖCΟ3 

Πνιαξνγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ξπζκνύ παξαγωγήο Ο2 θαηά ηε θωηνζύλζεζε  

 Ο πνμζδζμνζζιυξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ επζθεηηζημφ δθεηηνμδίμο 

μλοβυκμο ηφπμο Clark ζε ημνεζιέκδ αηιυζθαζνα CO2 ιε ηδ πνήζδ NaHCO3, ιε 

αάζδ ημ πνςηυημθθμ ηςκ Delieu ηαζ Walker [28]. Κφηηανα Chlamydomonas 

ζοθθέπεδηακ ιεηά απυ θοβμηέκηνδζδ 5 min ζηα 1000 g ηαζ επακαδζαθφεδηακ ζε 

δζάθοια (0.034% NaHCO3 ηαζ 0.896% Tricine, ιε νφειζζδ ημο pH ζημ 7,6). Ζ 

ιέβζζηδ θςημζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα ηαηαβνάθηδηε ζε έκηαζδ θςηζζιμφ 500 
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ιmol m
-2

 s
-1

. Σέθμξ δ ιέβζζηδ θςημζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα ακάπεδηε ζε ιmol O2 

ακά ιL PCV ακά χνα.  

 Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πμθανμβναθίαξ οπμθμβίζηδηε ηαζ ημ πμζμζηυ 

ακαζημθήξ πμο πνμηαθεί ημ ηάεε αζεένζμ έθαζμ ιε αάζδ ημκ ηφπμ: 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛢𝜈𝛼𝜎𝜏𝜊𝜆ή𝜍 =  
𝛷𝜔𝜏𝜊𝜎𝜐𝜈𝜃휀𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −  𝛷𝜔𝜏𝜊𝜎𝜐𝜈𝜃휀𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍

𝛷𝜔𝜏𝜊𝜎𝜐𝜈𝜃휀𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
∙ 100% 

 

 Σα πμζμζηά ακαζημθήξ πνμζανιυζηδηακ ζε ιία ζζβιμεζδή ζοκάνηδζδ 

Boltzman βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο IC50 (ζοβηέκηνςζδ πμο πνμηαθεί 50% ακαζημθή 

ζημ θςημζοκεεηζηυ νοειυ παναβςβήξ μλοβυκμο) ιε αάζδ ημκ ηφπμ: 

𝑦 =  
𝐴1 − 𝐴2

1 + 𝑒(𝑥−𝑥𝑜 )/𝑑𝑥
+ 𝐴2 

Όπμο: 

y: Πμζμζηυ ακαζημθήξ. 

x: οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο ζε ppm. 

A1: Ανπζηή ηζιή ημο y ζηδκ πνμζανιμζιέκδ ηαιπφθδ. 

A2: Σεθζηή ηζιή ημο y ζηδκ πνμζανιμζιέκδ ηαιπφθδ. 

xo: Σζιή πμο δείπκεζ ημ IC50 ζε ppm. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ λεπςνζζηά βζα ηάεε είδμξ αζεένζμο εθαίμο πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ζημ ηέθμξ παναηίεεηαζ ημ ζοβηνζηζηυ δζάβναιια ιεηαλφ ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ. 

Ανπζηά, παναηίεεκηαζ ηα δζαβνάιιαηα απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιέβζζηδξ 

θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ (PSII) ημο ιζηνμθφημοξ 

Chlamydomonas reinhardtii, εηθναζιέκδ ιε ημκ θυβμ Fv/Fm ςξ πνμξ δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο εηάζημηε αζεένζμο εθαίμο. Σα απμηεθέζιαηα αθμνμφκ ηδκ 1
δ
 χνα 

επίδναζδξ ημο εθαίμο ζημκ μνβακζζιυ, πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί ημ άιεζμ ζηνεξ 

ημ μπμίμ πνμηαθμφκ, ηαζ ηδκ 24
δ
 χνα δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ, βζα πθήνδ 

ελαηνίαςζδ ηαζ πενζβναθή ηδξ επίδναζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ζηδ δμιή ηαζ 

θεζημονβία ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ.  

ηδ ζοκέπεζα , πανμοζζάγμκηαζ μζ οπυθμζπεξ ηζιέξ ηςκ ιεηνήζεςκ ιεηά ημ 

πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδκ ακάπηολδ, ηδ ζοβηέκηνςζδ  ηςκ 

θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ ηαζ  ημκ νοειυ παναβςβήξ μλοβυκμο (Ο2) ηαηά ηδκ 

θςημζφκεεζδ ημο ιζηνμθφημοξ  Chlamydomonas reinhardtii, οπυ ηδκ επίδναζδ 

αολακυιεκςκ ζοβηεκηνχζεςκ ημο ακηίζημζπμο αζεένζμο εθαίμο.  

Ζ ιέηνδζδ ημο νοειμφ παναβςβήξ  Ο2 ημο θςημζοκεεηζημφ μνβακζζιμφ, 

απμηεθεί ηδκ πζμ άιεζδ ιέεμδμ αλζμθυβδζδξ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ θεζημονβίαξ. Γζα 

ημκ θυβμ αοηυ, ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ιεευδμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

εφνεζδ ημο IC50 ημο εηάζημηε αζεένζμο εθαίμο, δ μπμία απαζηείηαζ πνμηεζιέκμο κα 

ηαλζκμιδεμφκ ηα αζεένζα έθαζα ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ημοξ. Δπζπθέμκ, ζε ζοκεήηεξ 

έκημκμο ζηνεξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 

χναξ ειθακίγμοκ μνζζιέκεξ θμνέξ ιδ ακαθμβζηέξ δζαηοιάκζεζξ ακά ζοβηέκηνςζδ 

αζεένζμο εθαίμο. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ιπμνεί κα απμδμεεί ζημ βεβμκυξ υηζ ζε έκημκα 

ημλζηέξ βζα ημκ μνβακζζιυ ζοκεήηεξ μ θςημζοκεεηζηυξ ημο ιδπακζζιυξ 

δζαηανάζζεηαζ ηαζ πθέμκ δ ιέηνδζδ ημο θεμνζζιμφ δεκ απμηεθεί αηνζαέξ ηαζ 

ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ. Έηζζ θμζπυκ, βζα ηδκ 

ιέβζζηδ εβηονυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ, επζθέπεδηε μζ ιεηνήζεζξ ημο νοειμφ 

παναβςβήξ Ο2 ηαηά ηδκ θςημζφκεεζδ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηδκ 24
δ
 χνα.  
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3.1 Θσμάρι 

3.1.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ ζπκαξηνύ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα των 

μετρήςεων επαγωγικού φθοριςμού ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii, 

οπυ ηδκ επίδναζδ εοιανζμφ βζα ηδκ 1
δ
 ηαζ 24

δ
 χνα δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ.

 

Δηθόλα 1: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ 

κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 

ώξα δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα, παναηδνμφιε υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ 

ημο εοιανζμφ επδνεάγεζ ζδζαίηενα ηδκ θςημζοκεεηζηή θεζημονβία ημο ιζηνμθφημοξ 

Chlamydomonas reinhardtii, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηαθθζένβεζεξ ιάνηονεξ (control). Μεηά 

ηδκ 1
δ
 χνα πανμοζίαξ ημο αζεένζμο εθαίμο ζηδκ ηαθθζένβεζα, μ θυβμξ Fv/Fm  

ιεζχκεηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα, υζμ αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο εθαίμο. 

Έκημκδ ηαηαπυκδζδ ημο θςημζοζηήιαημξ παναηδνείηαζ ζδζαίηενα ιεηά ηα 50,0 ppm, 

υπμο πθέμκ δ απυδμζή ημο έπεζ θηάζεζ ζε ζπεδυκ ιδδεκζηέξ ηζιέξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 
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δδθχκεζ ανπζηά υηζ δεκ οπάνπεζ ηαευθμο θεζημονβία ημο θςημζοζηήιαημξ ηαζ έπεζηα 

υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ πνμηαθεί άιεζμ ηαζ έκημκμ ζηνεξ ζημ ιζηνμθφημξ. Μεηά ημ 

πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ παναηδνείηαζ επίζδξ πηχζδ ημο θεμνζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ηαθθζένβεζεξ ιάνηονεξ. 

3.1.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 2 : Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,0 

12,5 3,75 

25,0 3,0 

37,5 2,5 

50,0 1,5 

75,0 1,5 

100,0 1,5 

 

Παναηδνμφιε υηζ δ ακάπηολδ ημο ιζηνμθφημοξ πανμοζζάγεζ ζηαδζαηή 

ιείςζδ, ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο αολάκεηαζ. Σμ θαζκυιεκμ 

πενζμνζζιμφ ηδξ ακάπηολδξ ημο, δδθχκεζ  θαζκυιεκμ ημλζηυηδηαξ ζηδκ ηαθθζένβεζα 

Chlamydomonas reinhardtii, ζδζαίηενα ιεηά ηα 50,0 ppm εοιανζμφ, υπςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ημο θεμνζζιμφ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

ζε ζοβηεκηνχζεζξ άκς ηςκ 50,0 ppm παναηδνείηαζ ιζηνυηενδ αζμιάγα ζε ζπέζδ ιε 

αοηή πμο οπήνπε ηαηά ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ. Δδχ αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ζε 

αοηέξ ηζξ ηαθθζένβεζεξ παναηδνήεδηε έκημκα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοζζςιάηςζδξ ηςκ 

ηοηηάνςκ ηαζ έηζζ πζεακυηαηα ημ απμηέθεζια αοηυ κα μθείθεηαζ ζε αοηυ ημ 

θαζκυιεκμ. 
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3.1.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 3: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 5,67 2,92 1,90 1,94 

12,5 5,22 3,00 1,73 1,74 

25,0 4,50 2,46 1,46 1,83 

37,5 2,75 1,76 0,91 1,56 

50,0 0,99 1,08 0,26 0,92 

75,0 0,90 0,89 0,30 1,01 

100,0 1,05 0,72 0,54 1,45 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Παναηδνμφιε υηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ 

ιεζχκμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ, ηονίςξ ζηζξ πζμ ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο 

αζεένζμο εθαίμο, ιεηά ηα 50,0 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ δείπκεζ ηδκ επίπηςζδ ημο 

εοιανζμφ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ. Δπίζδξ υθεξ μζ ηαθθζένβεζεξ ειθάκζζακ ιεζςιέκδ ηζιή 

ημο θυβμο Ca / Cb, απμηέθεζια πμο δείπκεζ ηαζ αοηυ ηδκ επίδναζδ ημο αζεένζμο 

εθαίμο.  

3.1.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ζπκαξηνύ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas 

reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο νοειμφ 

θςημζοκεεηζηήξ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ αοημφ, 

ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο εοιανζμφ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ 

24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 2: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ ζπκαξηνύ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

Παναηδνμφιε υηζ μ νοειυξ παναβςβήξ μλοβυκμο ιεζχκεηαζ ζε μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ ζε αολακυιεκεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο εοιανζμφ, ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. ε ζοβηεκηνχζεζξ ιεηά ηα 50,0 ppm, δ παναβςβή ημο 

μλοβυκμο είκαζ εθάπζζηδ ηαζ ζηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 100,0 ppm, 

ιδδεκζηή.  

Απυ ηδκ ζζβιμεζδή ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ θςημζφκεεζδξ 

οπμθμβίζηδηε ημ IC50 βζα ημ εοιάνζ, ιε ηζιή 39,4 ± 1,4 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ηαεζζηά ημ εοιάνζ ανηεηά δναζηζηυ ζε πμθφ ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ εκακηίμκ ημο 

θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ. 
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3.2 Ρίγανη 

3.2.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

 

Δηθόλα 3: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα δηεμαγωγήο 

ηνπ πεηξάκαηνο. 

Παναηδνμφιε υηζ μ θυβμξ FV/Fm ιεζχκεηαζ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, 

θηάκμκηαξ ζε πμθφ παιδθέξ ηζιέξ ζηζξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αζεένζμο εθαίμο. Ζ 

ιείςζδ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ είκαζ ζδιακηζηή απυ ηδκ 1
δ
 χνα δνάζδξ ημο 

εθαίμο, απυημιδ ιείςζδ ιεηά ηα 75,0 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ δείπκεζ υηζ ημ ζηνεξ πμο 

πνμηαθείηαζ είκαζ έκημκμ ηαζ άιεζμ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ μ θεμνζζιυξ 

παναιέκεζ παιδθυηενμξ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. 
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3.2.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 4: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,0 

25,0 3,5 

37,5 3,0 

50,0 2,5 

75,0 1,5 

100,0 1,25 

  

Παναηδνμφιε υηζ δ ακάπηολδ ημο ιζηνμθφημοξ πενζμνίγεηαζ ζηαδζαηά, ηαεχξ 

δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ιεβαθχκεζ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ζοιθςκμφκ 

ιε εηείκα ημο θεμνζζιμφ, οπμδδθχκμκηαξ  αολδιέκδ ημλζηή δνάζδ ημο εθαίμο ζηζξ 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ηςκ 75,0 ηαζ 100,0 ppm. Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

πανμοζζάζηδηε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοζζςιάηςζδξ.  
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3.2.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 5: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 5,56 2,77 2,12 2,01 

12,5 5,42 2,78 1,93 1,95 

25,0 4,87 2,36 1,63 2,06 

37,5 3,99 1,96 1,34 2,04 

50,0 2,15 1,36 0,88 1,58 

75,0 1,23 0,96 0,48 1,28 

100,0 1,30 1,04 0,59 1,25 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Παναηδνμφιε υηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ 

ιεζχκμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηαθθζένβεζεξ ιάνηονεξ, ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

αζεένζμο εθαίμο αολάκεηαζ. Ηδζαίηενδ ιείςζδ παναηδνείηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ εθαίμο, ηςκ 75,0 ηαζ 100,0 ppm. 

3.2.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο παξαγωγήο 

Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγεηαζ μ νοειυξ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ 

ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ νίβακδξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 4: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

 Παναηδνμφιε υηζ μ νοειυξ παναβςβήξ ημο Ο2, ιεζχκεηαζ ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ 

ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ νίβακδξ αολάκεηαζ. ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 50,0 ppm 

πανμοζζάγεζ απυημιδ ιείςζδ ηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 75,0 ppm ηαζ 

100,0 ppm, δεκ πανάβεηαζ ηαευθμο μλοβυκμ. Σα απμηεθέζιαηα ημο θςημζοκεεηζημφ 

νοειμφ, επζαεααζχκμοκ  ηα πνμδβμφιεκα απμηεθέζιαηα ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ 

ηδκ 24
δξ

 χνα, ηα μπμία δδθχκμοκ ηδκ δδιζμονβία ζηαδζαηή ακαζημθή ημο 

θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ ζε αολακυιεκεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

νίβακδξ. 

Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ νοειμφ, οπμθμβίζηδηε ημ IC50 

ημο αζεένζμο εθαίμο, ημ μπμίμ είκαζ ίζμ ιε  41,0 ± 1,1 ppm. οκεπχξ ημ αζεένζμ έθαζμ 

ηδξ νίβακδξ πανμοζζάγεζ ηαζ αοηυ ιζα ανηεηά ημλζηή δνάζδ.      
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3.3 Δεντρολίβανο    

  

3.3.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ δεληξνιίβαλνπ ζηε κέγηζηε 

θωηνζπλζεηηθή απόδνζε (Fv/Fm). 

Δηθόλα 5: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Απυ ημ παναπάκς δζάβναιια παναηδνμφιε υηζ δ θςημζοκεεηζηή απυδμζδ 

ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ, πανμοζζάγεζ ναβδαία πηχζδ, απυ ηδκ 1
δ
 χνα δνάζδξ ημο 

αζεένζμο εθαίμο ημο δεκηνμθίαακμο ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο ιζηνμθφημοξ 

Chlamydomonas reinhardtii, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. Απυημιδ ιείςζδ 

ειθακίγεηαζ αηυια ηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 25,0 ppm δεκηνμθίαακμο ιε ζπεδυκ ηδκ 

πθήνδ απεκενβμπμίδζδ ημο θςημζοζηήιαημξ αηυια ηαζ απυ ηδκ 1
δ
 χνα δζελαβςβήξ 

ημο πεζνάιαημξ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πενίπμο ίδζα ιε 

αοηά ηδξ 1
δξ

 , ημ ζηνεξ είκαζ  έκημκμ ιε ανηεηά παιδθυηενεξ ηζιέξ Fv/Fm ιεηά ηα 25,0 

ppm ,ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ 
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3.3.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 6: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,0 

25,0 1,25 

37,5 1,25 

50,0 1,25 

75,0 1,25 

100,0 1,25 

                                                                                      

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ακάπηολδξ, δ επίδναζδ ημλζηυηδηαξ ημο 

δεκηνμθίαακμο ζημκ ιζηνμμνβακζζιυ ειθακίγεηαζ έκημκα ιεηά ηα 25,0 ppm , υπμο δ 

ηοηηανζηή ζοβηέκηνςζδ ιεζχκεηαζ απυημια. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ζοιθςκμφκ ιε 

ηα πνμδβμφιεκα απμηεθέζιαηα ναβδαίαξ ιείςζδξ ηδξ απυδμζδξ ημο θςημζοκεεηζημφ 

ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ, ιεηά ηα 25,0 ppm ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ νίβακδξ. 

Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ πανμοζζάζηδηε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοζζςιάηςζδξ.  
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3.3.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 7: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,49 2,39 1,37 1,88 

12,5 4,63 2,17 1,35 2,13 

25,0 0,80 0,64 0,12 1,24 

37,5 0,61 0,53 0,06 1,15 

50,0 0,40 0,35 0,01 1,16 

75,0 0,46 0,41 0,00 1,13 

100,0 0,50 0,44 0,03 1,13 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

    Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ δείπκμοκ 

ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ αηυια ηαζ ζε 

πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ (25,0 ppm) αζεένζμο εθαίμο, ζε ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα. 
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3.3.4. Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ δεληξνιίβαλνπ  ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο 

δεκηνμθίαακμο, ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ.                                                       

 

Δηθόλα 6: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ δεληξνιίβαλνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

Παναηδνμφιε υηζ μ νοειυξ παναβςβήξ Ο2 ηαηά ηδκ θςημζφκεεζδ ημο 

ιζηνμθφημοξ ιδδεκίγεηαζ ιεηά ηα 25,0 ppm ζοβηέκηνςζδξ ημο δεκηνμθίαακμο. Ζ 

θςημζφκεεζδ ζηαιαηά πθήνςξ κα θεζημονβεί ιεηά ηδκ δνάζδ 25,0 ppm 

δεκηνμθίαακμο. 

Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ νοειμφ, ιε R
2
 =1,00000, 

οπμθμβίζηδηε ημ IC50, ημ μπμίμ είκαζ ίζμ ιε 13,1 ± 0,0 ppm. Δπμιέκςξ, πμθφ ιζηνή 

πμζυηδηα είκαζ ζηακή κα ηαηαζηείθεζ πθήνςξ ημ ιζηνμθφημξ  Chlamydomonas 

reinhardtii, ηαηαηάζζμκηαξ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο δεκηνμθίαακμο ςξ ημ αζεένζμ έθαζμ 

ιε ηδκ ζζπονυηενδ ακαζηαθηζηή δνάζδ. 
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3.4 Εσκάλσπτος 

3.4.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ επθαιύπηνπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

 

Δηθόλα 7: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Παναηδνμφιε υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο εοηαθφπημο πνμηαθεί απυημιδ ιείςζδ 

ημο θεμνζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ ζηα 75,0 ppm, ηαηά ηδκ 1
δ
 χνα δνάζδξ. Μεηά ημ 

πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ, ζπεηζηά απυημιδ ιείςζδ ημο θεμνζζιμφ παναηδνείηαζ ζηα 50,0 

ppm ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ηζ αηυιδ ιεβαθφηενδ ζηα 75,0 ppm. Σμ 

έκημκμ ζηνεξ αθμνά ηζξ ζπεηζηά πζμ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο εοηαθφπημο πςνίξ κα 

είκαζ ηυζμ ειθακέξ ζηζξ παιδθυηενεξ 

.  
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3.4.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 8: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,5 

25,0 4,0 

37,5 2,5 

50,0 2,5 

75,0 2,5 

100,0 2,5 

 

Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ ιείςζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο ιζηνμθφημοξ 

Chlamydomonas reinhardtii ιεηά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 25,0 ppm αζεένζμο εθαίμο 

ημο εοηαθφπημο, ιε απυημιδ πηχζδ ζηα 37,5 ppm ηαζ πάκς. 
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3.4.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 9: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,42 1,98 1,62 2,23 

12,5 5,00 2,38 1,77 2,10 

25,0 5,28 2,55 1,79 2,07 

37,5 4,63 2,42 1,36 1,91 

50,0 7,70 3,55 2,66 2,17 

75,0 1,23 1,03 0,26 1,19 

100,0 0,77 0,65 0,13 1,18 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ ιεζςιέκεξ ηζιέξ ημο θυβμο ζοβηεκηνχζεςκ 

πνςζηζηχκ α:α, ζε ζπέζδ ιε ημο ιάνηονα. Ζ ιεβαθφηενδ πηχζδ ηςκ πνςζηζηχκ 

παναηδνείηαζ ζηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ εοηαθφπημο, ηςκ 100,0 ppm, εκχ ζηζξ 

ιζηνυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ παναηδνείηαζ αηυιδ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ 

πνςζηζηχκ βεβμκυξ πμο ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ, 

δδθαδή ηδ ιδ ειθάκζζδ ακαζημθήξ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

3.4.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ επθαιύπηνπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο παξαγωγήο 

Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο εοηαθφπημο, 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 8: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ επθαιύπηνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο νοειμφ παναβςβήξ μλοβυκμο ηαηά ηδκ 

θςημζφκεεζδ ημο ιζηνμθφημοξ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ επίδναζδ ημλζηυηδηαξ ημο 

εοηαθφπημο θαιαάκεζ πχνα ζηζξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ιεηά ηα 75,0 ppm, εκχ ιέπνζ 

ηα 50,0 ppm δ ακαζημθή ηδξ θςημζοκεεηζηή θεζημονβίαξ είκαζ παιδθή, ζε ζπέζδ ιε 

ημο ιάνηονα. 

Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ νοειμφ, οπμθμβίζηδηε ημ IC50 

ημο εοηαθφπημο, ημ μπμίμ ζζμφηαζ ιε 58,8 ± 1,9 ppm. οκεπχξ, μ εοηάθοπημξ 

θαίκεηαζ υηζ δεκ ειθακίγεζ ηυζμ έκημκδ δνάζδ υζμ ηα πνμδβμφιεκα έθαζα αθθά 

πανυθα αοηά δεκ ιπμνμφιε κα ιδ θάαμοιε οπυρδ υηζ ημ IC50 ημο είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 

ppm. 
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3.5 Πεύθν  

3.5.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ πεύθνπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

Δηθόλα 9: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

ημ παναπάκς δζάβναιια θαίκεηαζ υηζ δ πηχζδ ημο θυβμο Fv/Fm, είκαζ πμθφ 

απυημιδ, θηάκμκηαξ ανηεηά παιδθέξ ηζιέξ απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 25,0 ppm ημο 

αζεένζμο εθαίμο ημο πεφημο, ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα. Σα απμηεθέζιαηα αοηά 

αθμνμφκ ηυζμ ηδκ 1
δ
, υζμ ηαζ ηδκ 24

δ
 χνα δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ. Δπμιέκςξ 

ζηνεξ ημ μπμίμ πνμηαθείηαζ ζημ ιζηνμθφημξ είκαζ έκημκμ ηαζ άιεζμ. 
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3.5.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 10: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,0 

25,0 2,75 

37,5 2,0 

50,0 2,0 

75,0 2,0 

100,0 2,0 

 

            Απυ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα, είκαζ θακενή δ ακαζηαθηζηή επίδναζδ ημο 

πεφημο ζηδκ ακάπηολδ ημο θοηζημφ μνβακζζιμφ ιεηά ηα 25,0 ppm, ζε ζπέζδ ιε ημο 

ιάνηονα, βεβμκυξ πμο ζοιθςκεί ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ημο θεμνζζιμφ. 
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3.5.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 11: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,42 1,98 1,62 2,23 

12,5 4,04 1,90 0,95 2,12 

25,0 1,90 1,21 0,41 1,57 

37,5 0,78 0,77 0,08 1,02 

50,0 0,54 0,51 0,05 1,06 

75,0 0,55 0,53 0,03 1,04 

100,0 0,66 0,51 0,06 1,28 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Όπςξ θαίκεηαζ απυ ημκ παναπάκς πίκαηα δ δνάζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο 

πεφημο είκαζ έκημκδ, ηονίςξ ιεηά ηα 25,0 ppm εθαίμο, πνμηαθχκηαξ ζδιακηζηή 

ιείςζδ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ. 

3.5.4. Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ πεύθνπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο παξαγωγήο Ο2 

ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο πεφημο, ιεηά 

ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 10: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ πεύθνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

             Απυ ημ παναπάκς δζάβναιια ημο νοειμφ παναβςβήξ Ο2 επζαεααζχκεηαζ δ 

ακαζηαθηζηή δνάζδ ημο πεφημο ζημ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ημο ιζηνμθφημοξ ιε 

ηζιή IC50 ίζδ ιε 16,6 ± 1,0 ppm, ηαηαηάζζμκηαξ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο πεφημο ζηα πζμ 

δναζηζηά ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
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3.6 Μαληδνπξάλα 

3.6.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο ζηε κέγηζηε 

θωηνζπλζεηηθή απόδνζε (Fv/Fm). 

 

 

Δηθόλα 11: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Όπςξ θαίκεηαζ απυ ημ παναπάκς δζάβναιια δ δνάζδ ηδξ ιακηγμονάκαξ ζηδκ 

απυδμζδ ημο θςημζοζηήιαημξ ημο ιζηνμθφημοξ, βζα ηδκ 1
δ
 χνα πανμοζζάγεζ 

ζηαδζαηή ιείςζδ ιε αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ, ιε ζζπονή δνάζδ ζηα 75,0 ηαζ 100,0 

ppm, ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα. Σδκ 24
δ
 χνα πεζνάιαημξ έκημκμ ζηνεξ παναηδνείηαζ 

ζηα 50,0, 75,0 ηαζ 100,0 ppm. Όζμκ αθμνά ηζξ παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο 24 

χνμο, αθέπμοιε υηζ ειθακίγμοκ πανυιμζεξ ηζιέξ ιε αοηέξ ημο ιάνηονα ζε 

ζοβηεκηνχζεζξ έςξ ηα 37,5 ppm. 
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3.6.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 12: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,5 

25,0 4,0 

37,5 4,0 

50,0 2,5 

75,0 2,5 

 100,0 2,0 

 

          Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα δζαπζζηχκμοιε υηζ δ δνάζδ ηδξ ιακηγμονάκαξ 

ακαζηέθεζ ηδκ ακάπηολδ ημο μνβακζζιμφ ιεηά ηα 25,0 ppm πμο βίκεηαζ πζμ έκημκδ 

ιεηά ηα 50,0 ppm. 
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3.6.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 13: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,84 2,15 1,63 2,25 

12,5 5,20 2,32 1,90 2,24 

25,0 5,69 2,58 2,02 2,21 

37,5 4,06 1,78 1,39 2,29 

50,0 1,73 1,17 0,47 1,47 

75,0 0,45 0,30 0,11 1,48 

100,0 0,53 0,24 0,19 2,27 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα αθέπμοιε υηζ δ ιακηγμονάκα  

πνμηαθεί ιείςζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ ιεηά ηα 50,0 

ppm, ηαεχξ μζ ηζιέξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ πηχζδ ζε ζπέζδ ιε ημο ιάνηονα. ηζξ 

παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ πνςζηζηχκ, 

βεβμκυξ πμο ζοιθςκεί ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα δδθαδή ηδξ ιδ- ακαζηαθηζηήξ 

δνάζδξ ημο εθαίμο ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

3.6.4. Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο καληδνπξάλαο ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ 

ιακηγμονάκαξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 12: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ καληδνπξάλα ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

               φιθςκα ιε ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα δζαπζζηχκμοιε υηζ δ 

θςημζοκεεηζηή παναβςβή ημο O2 πανμοζζάγεζ ανηεηά ιεζςιέκμ νοειυ ζηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ 50,0 ppm ιακηγμονάκαξ, ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, εκχ ζηζξ 

ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ακαζηέθεηαζ πθήνςξ δ θςημζοκεεηζηή θεζημονβία. 

             Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ νοειμφ, ημ  IC50 

οπμθμβίζηδηε κα έπεζ ηζιή ίζδ ιε 45,2 ± 0,7 ppm. Δπμιέκςξ, ιπμνμφιε  κα πμφιε υηζ 

δ ιακηγμονάκα δεκ είκαζ ιεηαλφ ηςκ ζζπονυηενςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. Πανυθα αοηά δεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ IC50 είκαζ ηαζ 

αοηυ ηδξ ηάλδξ ηςκ ppm. 
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3.7 Σεϊόδεληξν 

3.7.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ ηεϊόδεληξνπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

Δηθόλα 13: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

Απυ ημ παναπάκς δζάβναιια αθέπμοιε υηζ δ πζμ έκημκδ ακαζημθή ηδξ 

θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ, παναηδνείηαζ ιεηά ηδκ δνάζδ ηςκ 50,0 ppm αζεένζμο 

εθαίμο ηεσυδεκηνμο, βζα ηδκ 1
δ
 ηαζ ηδκ 24

δ
 χνα ημο πεζνάιαημξ. Δπμιέκςξ, ημ 

ηεσυδεκηνμ επζθένεζ έκημκδ ηαηαπυκδζδ αηυια ηαζ ζηδκ πνχηδ χνα δζελαβςβήξ ημο 

πεζνάιαημξ. 

 

\ 
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3.7.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 14: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,5 

25,0 4,0 

37,5 3,0 

50,0 2,5 

75,0 2,0 

100,0 2,0 

 

               Σα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα δείπκμοκ υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο 

ηεσυδεκηνμο δνα ακαζηαθηζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ ιεηά ηα 25,0 

ppm. Μεβαθφηενδ πηχζδ παναηδνείηαζ ηονίςξ ιεηά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 50,0 ppm. 
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3.7.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 15: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,62 2,08 1,69 2,22 

12,5 4,76 2,14 1,73 2,22 

25,0 3,95 1,76 1,41 2,24 

37,5 4,41 1,66 1,45 2,67 

50,0 0,88 0,69 0,25 1,28 

75,0 0,66 0,49 0,19 1,36 

100,0 0,61 0,43 0,19 1,41 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Τπυ ηδκ επίδναζδ ημο αζεένζμο εθαίμο παναηδνείηαζ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ 

θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ ζε αολακυιεκεξ ζοβηεκηνχζεζξ αοημφ. Έκημκα 

ιεζςιέκεξ ηζιέξ πνςζηζηχκ παναηδνμφκηαζ ιεηά ηδκ δνάζδ ηςκ 50,0 ppm 

ηεσυδεκηνμο, ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ημο ιάνηονα. 

3.7.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ηεϊόδεληξνπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο ηεσυδεκηνμο, 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 14: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεϊόδεληξνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

           Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα δζαπζζηχκμοιε υηζ δ ακαζηαθηζηή επίδναζδ 

ημο ηεσυδεκηνμο ζημκ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ημο ιζηνμθφημοξ εηδδθχκεηαζ 

έκημκα ζηα 50,0, 75,0 ηαζ 100,0 ppm, υπμο πθέμκ έπεζ ακαζηαθεί πθήνςξ δ παναβςβή 

μλοβυκμο. 

          Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ νοειμφ, οπμθμβίζηδηε ημ 

IC50 ημο ηεσυδεκηνμο, ημο μπμίμο δ ηζιή είκαζ 38,0 ± 0,8 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ηαηαηάζζεζ ημ ηεσυδεκηνμ ακάιεζα ζηα πζμ δναζηζηά αζεένζα έθαζα ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. 
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3.8 Αζηεξνεηδήο Γιπθάληζνο 

3.8.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ γιπθάληζνπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

Δηθόλα 15: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

Παναηδνείηαζ ζηαδζαηή πηχζδ ημο θυβμο Fv/Fm έπεζηα απυ ιία χνα ιε 

αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο. ηα 75,0 ηαζ 100,0 ppm  

πανμοζζάγεηαζ απυημιδ ιείςζδ ζε ηζιέξ πμθφ ημκηά ζημ ιδδέκ. Σδκ 24
δ
 χνα 

ακαζημθή έπεζ πθέμκ εηδδθςεεί έκημκα αηυια ηαζ ζηα 37,5 ppm.  
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3.8.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 16: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 3,5 

12,5 2,5 

25,0 2,0 

37,5 2,0 

50,0 2,0 

75,0 2,0 

100,0 1,5 

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα αθέπμοιε υηζ ακαζημθή ζηδκ 

ακάπηολδ ημο ιζηνμθφημοξ ειθακίγεηαζ απυ ηα 12,5 ppm ηαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ 

είκαζ δ ακαζημθή ζηζξ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ αζεένζμο εθαίμο ημο βθοηάκζζμο. 

ε ζοβηέκηνςζδ ηςκ 100,0 ppm αζεένζμο εθαίμο παναηδνείηαζ ηοηηανζηή 

ζοβηέκηνςζδ ιζηνυηενδ απυ αοηή ηδξ ανπζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ημ βεβμκυξ αοηυ 

μθείθεηαζ ζηδκ ζοζζςιάηςζδ ηςκ ηοηηάνςκ. 

  



61 
 

 

3.8.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 17: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,24 1,95 1,51 2,17 

12,5 3,54 1,74 1,40 2,04 

25,0 3,81 2,02 1,43 1,88 

37,5 1,73 1,52 0,36 1,14 

50,0 0,94 0,80 0,18 1,17 

75,0 0,72 0,49 0,23 1,47 

100,0 1,09 0,70 0,44 1,55 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Οζ θςημζοκεεηζηέξ πνςζηζηέξ ειθακίγμοκ ιεζςιέκδ ζοβηέκηνςζδ, ζε ζπέζδ ιε 

αοηέξ ημο ιάνηονα, ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο βθοηάκζζμο αολάκεηαζ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα.  Ηδζαίηενα παιδθέξ ηζιέξ πνςζηζηχκ ειθακίγμκηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ  50,0 

ppm ηαζ άκς ζοβηέκηνςζδξ αζεένζμο εθαίμο ημο βθοηάκζζμο. 

3.8.4. Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ γιπθάληζνπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο βθοηάκζζμο, 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 16: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ γιπθάληζνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

          Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα είκαζ πθέμκ λεηάεανμ υηζ μ αζηενμεζδήξ 

βθοηάκζζμξ δνα ακαζηαθηζηά ζημ θςημζφζηδια ημο ιζηνμθφημοξ, ηαεχξ μ νοειυξ 

παναβςβήξ Ο2 ιεζχκεηαζ ανηεηά απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 25,0 ppm, ζε ζπέζδ ιε 

ημκ ιάνηονα, ηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ δεκ πανάβεηαζ ηαευθμο Ο2. 

Απυ ηδκ ηαιπφθδ ακαζημθήξ ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ, ημ IC50 ημο αζεένζμο 

εθαίμο ημο βθοηάκζζμο οπμθμβίζηδηε ζηα 14,7 ± 1,6 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά 

ημ έθαζμ ημο αζηενμεζδμφξ βθοηακίζμο ζε έκα απυ ηα ζζπονυηενα αζεένζα έθαζα ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
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3.9 Ρνδόμπιν 

3.9.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ ξνδόμπινπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

 

Δηθόλα 17: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ Chlamydomonas 

reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα δηεμαγωγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

 

Απυ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ημο επαβςβζημφ θεμνζζιμφ, αθέπμοιε υηζ δ 

ιείςζδ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ, ηυζμ ηδκ 1
δ
 υζμ ηαζ ηδκ 24

δ
 χνα δζελαβςβήξ 

ημο πεζνάιαημξ είκαζ αιεθδηέα αηυιδ ηαζ ζηδκ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

αζεένζμο εθαίμο ημο νμδυλοθμο. 
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3.9.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 18: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 3,5 

12,5 3,0 

25,0 3,25 

37,5 3,0 

50,0 3,0 

75,0 2,5 

100,0 2,5 

 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα, δ ακάπηολδ ημο 

ιζηνμθφημοξ ακαζηέθθεηαζ ζε ιζηνυ ααειυ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, ιε ιεβαθφηενδ 

ηαηαζηαθηζηή δνάζδ ζηζξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ 75,0 ηαζ 100,0 ppm νμδυλοθμο. 

Ακηίεεηα ιε ηα οπυθμζπα αζεένζα έθαζα, αηυια ηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

παναηδνείηαζ ακάπηολδ. Απυ αοηά ηα δεδμιέκα θαίκεηαζ πςξ ημ αζεένζμ έθαζμ αοηυ 

δεκ έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ. 
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3.9.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 19: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,24 1,95 1,51 2,17 

12,5 4,81 2,20 1,70 2,19 

25,0 5,09 1,95 1,91 2,61 

37,5 4,50 2,06 1,57 2,19 

50,0 4,16 1,91 1,43 2,17 

75,0 4,93 2,34 1,53 2,11 

100,0 3,22 1,55 1,06 2,08 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

      Σα απμηεθέζιαηα ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ επζαεααζχκμοκ ηζξ παναπάκς 

παναηδνήζεζξ, δδθαδή υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο νμδυλοθμο δεκ ειθακίγεζ ζδιακηζηή 

επίδναζδ ζημ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ημο ιζηνμθφημοξ. 

3.9.4. Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ ξνδόμπινπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο παξαγωγήο 

Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο νμδυλοθμο, 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 18: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ ξνδόμπινπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

       Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα επζαεααζχκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ επζννμή πμο 

αζηεί ημ νμδυλοθμ ζηδκ θςημζοκεεηζηή θεζημονβία είκαζ πμθφ ιζηνή, ηαεχξ αηυιδ 

ηαζ ζηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ πμο δμηζιάζηδηε θαίκεηαζ πςξ δεκ ακαζηέθθεηαζ 

εκηεθχξ μ νοειυξ παναβςβήξ μλοβυκμο.  Απυ ηζξ παναπάκς ιεηνήζεζξ δεκ ήηακ 

δοκαηυκ κα οπμθμβζζηεί δ ηζιή ημο IC50 δζυηζ δ ακαζημθή δεκ έθηαζε ημ 50% ζημ 

εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ πμο δμηζιάζηδηακ.  
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3.10 Πηπεξόξηδα 

 

3.10.1 Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ πηπεξόξηδαο ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

.

 
Δηθόλα 19: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Απυ ημ παναπάκς δζάβναιια παναηδνμφιε υηζ ηαηά ηδκ 1
δ
 χνα ιεηνήζεςκ μ 

θυβμξ Fv/Fm ιεζχκεηαζ εθαθνχξ ζηζξ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ 

ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 75,0 ηαζ 100,0 ppm, ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα. Μεηά ημ 

πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ δ επίδναζδ ηδξ πζπενυνζγαξ ζηδκ ιεηααμθή ημο θυβμο Fv/Fm 

είκαζ πζμ ζζπονή ηαεχξ πανμοζζάγεηαζ ιεβαθφηενδ πηχζδ, ιε αφλδζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ δδθχκεζ υηζ δ πζπενυνζγα δεκ 

πνμηαθεί έκημκδ ηαηαπυκδζδ άιεζα, ζημ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ ημο 

ιζηνμθφημοξ, αθθά ιεηά ηδκ πάνμδμ 24 ςνχκ ηαζ ιυκμ ζε ζοβηεκηνχζεζξ άκς ηςκ 

50,0 ppm. 
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3.10.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 20: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,5 

25,0 4,5 

37,5 4,5 

50,0 3,5 

75,0 3,0 

100,0 2,5 

 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα δείπκμοκ υηζ ακαζημθή ζηδκ ακάπηολδ 

εηδδθχκεηαζ πανμοζία πζπενυνζγαξ ζε ζοβηεκηνχζεζξ 50,0 ppm ηαζ άκς, ζε ζπέζδ 

ιε ημκ ιάνηονα. Ζ ακαζημθή αολάκεηαζ ζηαδζαηά ιε αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ιεηά 

ηα 50,0 ppm αζεένζμο εθαίμο.  
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3.10.3 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 21: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,63 2,15 1,68 2,16 

12,5 4,23 2,22 1,46 1,91 

25,0 3,71 1,80 1,35 2,06 

37,5 3,94 1,87 1,40 2,10 

50,0 4,20 1,94 1,45 2,16 

75,0 2,92 1,53 1,01 1,91 

100,0 0,80 2,04 0,39 0,39 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πνςζηζηχκ επζαεααζχκμοκ ηζξ παναπάκς 

παναηδνήζεζξ. ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 100,0 ppm παναηδνείηαζ δ 

ιεβαθφηενδ πηχζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ πνςζηζηχκ. Οζ οπυθμζπεξ ηζιέξ 

πανμοζζάγμοκ ζπεηζηά ιζηνή ιείςζδ. 

3.10.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο πηπεξόξηδαο ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

       ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο νοειμφ 

παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ θςημζφκεεζδξ, 

ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ πζπενυνζγαξ, ιεηά ημ πέναξ 

ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 20: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ πηπεξόξηδαο ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

     Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα αθέπμοιε υηζ δ ζηακυηδηα ημο ιζηνμθφημοξ κα 

θςημζοκεέηεζ δεκ επζνεάγεηαζ ζδζαίηενα απυ ηδκ πανμοζία πζπενυνζγαξ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα, πανά ιυκμ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 75,0 ηαζ 100,0 ppm. ηα 100,0 ppm 

έπεζ ακαζηαθεί πθήνςξ μ θςημζοκεεηζηυξ νοειυξ παναβςβήξ μλοβυκμο. 

     Σμ IC50 ημο αζεένζμο εθαίμο οπμθμβίζηδηε ζηα 68,9 ± 2,2 ppm. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ηαεζζηά ηδκ πζπενυνζγα ςξ έκα απυ ηα θζβυηενμ ζζπονά αζεένζα έθαζα ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. Πανυθα αοηά ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ IC50 είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ ppm, 

βεβμκυξ πμο δεκ πνέπεζ κα πανααθέρμοιε. 
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3.11 Φαζθόκειν 

3.11.1  Μειέηε ηεο επίδξαζεο αηζέξηνπ ειαίνπ θαζθόκεινπ ζηε κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή 

απόδνζε (Fv/Fm). 

. 

 

Δηθόλα 21: Μεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Fv/Fm (κέγηζηε θωηνζπλζεηηθή απόδνζε) ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii, παξνπζία αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ, ηελ 1
ε
 θαη 24

ε
 ώξα 

δηεμαγωγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ιεηνήζεςκ επαβςβζημφ θεμνζζιμφ, θαίκεηαζ  

υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο θαζηυιδθμο πνμηαθεί ζηαδζαηή ακαζημθή ηδξ 

θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ ημο ιζηνμθφημοξ. Καηά ηδκ 1
δ
 χνα ιεηνήζεςκ 

παναηδνείηαζ ιείςζδ ημο θυβμο Fv/Fm, ηονίςξ ιεηά ηα 50,0 ppm, ζε ζπέζδ ιε ημκ 

ιάνηονα. Ζ ηαηαπυκδζδ εηδδθχκεηαζ άιεζα, απυ ηδκ 1
δ
 ηζυθαξ χνα. Μεηά ημ πέναξ 

ηςκ 24 ςνχκ, παναηδνείηαζ πηχζδ ημο θεμνζζιμφ ζε αηυιδ ιζηνυηενεξ ηζιέξ απυ 

αοηέξ ηδξ 1
δξ

 χναξ βζα ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ιεηά ηα 50,0 ppm θαζηυιδθμο. 
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3.11.2 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 22: Μέηξεζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 ώξεο 

ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ. 

οβηέκηνςζδ αζεένζμο εθαίμο (ppm) PCV(ιl/ml) 

 

0,0 4,5 

12,5 4,5 

25,0 4,0 

37,5 3,0 

50,0 2,5 

75,0 2,0 

100,0 1,5 

 

         Σα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα δείπκμοκ υηζ ημ έθαζμ ημο θαζηυιδθμο 

ακαζηέθεζ ηδκ ακάπηολδ ηαεχξ αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζή ημο ζηδκ ηαθθζένβεζα. 

Μεηά ηα 50,0 ppm παναηδνείηαζ δ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ ακάμπηολδξ, βεβμκυξ πμο 

ζοιααδίγεζ ιε ηα πνμδβμφιεκα απμηεθέζιαηα ημο θεμνζζιμφ. ηα 100,0 ppm ημο 

αζεένζμο εθαίμο παναηδνήεδηε ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοζζςιάηςζδξ. 
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3.11.3  Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ ζηε ζύζηαζε ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ 

ρξωζηηθώλ ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

Πίλαθαο 23: Μέηξεζε ρξωζηηθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο Chlamydomonas reinhardtii κεηά από 24 

ώξεο ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ. 

οβηέκηνςζδ 

αζεένζμο 

εθαίμο (ppm) 

Ca 

 

Cb Cx+c Ca / Cb 

0,0 4,63 2,15 1,68 2,16 

12,5 4,68 2,17 1,66 2,16 

25,0 4,59 2,16 1,55 2,13 

37,5 3,40 1,84 1,07 1,85 

50,0 1,16 0,94 0,25 1,24 

75,0 0,95 0,80 0,15 1,20 

100,0 1,31 0,95 0,20 1,38 

Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο mg ρξωζηηθήο / mL PCV 

            φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα, μζ πνςζηζηέξ ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά 

ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ημο ιάνηονα, ζε ζοβηεκηνχζεζξ απυ 25,0 ppm θαζηυιδθμο ηαζ 

άκς. 

3.11.4 Επίδξαζε αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θαζθόκεινπ ζην ξπζκό θωηνζπλζεηηθήο 

παξαγωγήο Ο2 ζε θαιιηέξγεηεο  ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο 

νοειμφ παναβςβήξ Ο2, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαζημθήξ ημο νοειμφ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ, ζοκανηήζεζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο θαζηυιδθμο, 

ιεηά ημ πέναξ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 
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Δηθόλα 22: Μεηαβνιή ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ παξαγωγήο νμπγόλνπ ππό ηελ επίδξαζε 

δηάθνξωλ ζπγθεληξώζεωλ αηζέξηνπ ειαίνπ θαζθόκεινπ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ κηθξνθύθνπο 

Chlamydomonas reinhardtii. Αξηζηεξά θαίλεηαη ν θωηνζπλζεηηθόο ξπζκόο παξαγωγήο νμπγόλνπ 

κεηξεκέλνο ζε κmol Ο2· (mL PCV)
-1

·h
-1

 ελώ δεμηά θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλαζηνιήο 

θαη νη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην IC50. 

 

               Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα είκαζ ειθακέξ υηζ πανμοζζάγεηαζ ζηαδζαηή 

πηχζδ ημο νοειμφ παναβςβήξ Ο2 ηαηά ηδκ θςημζφκεεζδ, ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, 

ηαζ ιεηά ηα 50,0 ppm θαζηυιδθμο ακαζηέθθεηαζ πθήνςξ. 

Σμ IC50 ημο θαζηυιδθμο οπμθμβίζηδηε ζηα 37,1 ± 0,9 ppm. Απυ ημ βεβμκυξ αοηυ 

ζοιπεναίκμοιε υηζ ημ θαζηυιδθμ είκαζ απυ ηα πζμ ακαζηαθηζηά βζα ημ θςημζφζηδια,  

αζεένζα έθαζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

3.12 ύγθξηζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία. 

   Οζ ηζιέξ IC50 ηαζ μζ ακηίζημζπμζ ζοκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ (R
2
) πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

πίκαηα 24.  ε υθα ηα αζεένζα έθαζα, πθδκ ημο νμδυλοθμο ημ IC50 ανέεδηε κα είκαζ ζε 

ζοβηεκηνχζεζξ ηάης ηςκ 70,0 ppm. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ιζηνυηενεξ ηζιέξ IC50 

ανέεδηακ ζηα αζεένζα έθαζα ημο δεκηνμθίαακμο, ημο αζηενμεζδμφξ βθοηάκζζμο ηαζ 

ημο πεφημο ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ κα είκαζ ηάης απυ 20,0 ppm.    
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εηξά 

Καηάηαμεο 

Αηζέξην έιαην IC50  

(ppm) 

R
2 

1. Γεκηνμθίαακμ (Rosemary) 13,1 ± 0,0 1,00000 

2. Αζηενμεζδήξ Γθοηάκζζμξ (Aniseed, China Star) 14,7 ± 1,6 0,99997 

3. Πεφημ (Pine) 16,6 ± 1,0 0,99977 

4. Φαζηυιδθμ (Sage) 37,1 ± 0,9 0,99346 

5. Σεζυδεκηνμ (Tea Tree) 38,0 ± 0,8 0,97316 

6. Θοιάνζ (Thyme) 39,4 ± 1,4 0,97611 

7. Ρίβακδ (Oregano) 41,0 ± 1,1 0,99553 

8. Μακηγμονάκα (Marjoram) 45,2 ± 0,7 0,97193 

9. Δοηάθοπημξ (Eucalyptus) 58,8 ± 1,9 0,99278 

10. Πζπενυνζγα (Ginger) 68,9 ± 2,2 0,97875 

11. Ρμδυλοθμ (Rosewood) > 100,00 nd 

 

Πίλαθαο 24: εηξά θαηάηαμεο ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζύκθωλα κε ηελ IC50 

(ppm)  ε νπνία παξνπζηάδεηαη γηα θάζε αηζέξην έιαην, όπωο θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (R
2
) 

ηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηγκνεηδνύο θακπύιεο γηα θάζε αηζέξην έιαην αληίζηνηρα. 

    Φαίκεηαζ πςξ υθα ηα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκ μοζίεξ πμο πνμηαθμφκ ακαζημθή 

ημο νοειμφ παναβςβήξ μλοβυκμο ζε ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ ppm. Ζ εζηυκα 

23 δείπκεζ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ IC50 ζε βνάθδια. Απυ ημ βνάθδια ιπμνμφιε κα 

ηαηδβμνζμπμζήζμοιε ηα αζεένζα έθαζα ζε ηνεζξ μιάδεξ. Σα πμθφ ζζπονά 

(δεκηνμθίαακμ, αζηενμεζδήξ βθοηάκζζμξ ηαζ πεφημ) ιε ηζιή IC50 ηάης απυ ηα 20,0 

ppm, ηα ζζπονά (θαζηυιδθμ, ηεσυδεκηνμ, εοιάνζ, νίβακδ ηαζ ιακηγμονάκα) ιε ηζιή 

IC50 ακάιεζα απυ ηα 20,0 έςξ ηα 50,0 ppm ηαζ ηα ιέηνζα ζζπονά (εοηάθοπημξ ηαζ 

πζπενυνζγα) ιε ηζιή IC50 ακάιεζα απυ ηα 50,0 έςξ ηα 80,0 ppm. Σμ νμδυλοθμ δεκ 

ηαηαηάπεδηε δζυηζ δεκ ήηακ δοκαηυξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ IC50, δζυηζ δεκ επέδεζλε 

ζζπονή δναζηζηυηδηα ζημ εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ πμο ιεθεηήεδηε. 
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Δηθόλα 23 : Γξαθηθή απεηθόληζε ηωλ IC50 (ppm) ηωλ έληεθα (11) αηζέξηωλ ειαίωλ ελάληηα ζηελ 

θωηνζπλζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθύθνπο Chlamydomonas reinhardtii. 

              Μεθεηχκηαξ ηδ δναζηζηυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ αοηχκ, ιπμνεί κα βίκεζ 

ηαζ ιία ζοζπέηζζδ ιε αάζδ ημ πενζεπυιεκμ ηάπμζςκ μοζζχκ πμο πενζέπμοκ. ηα 

αζεένζα έθαζα ημο εοιανζμφ ηαζ ημο δεκηνμθίαακμο έπεζ ανεεεί δ αμνκευθδ. ημ 

δεκηνμθίαακμ επίζδξ οπάνπεζ ημ α- πζκέκζμ. ημ αζεένζμ έθαζμ ημο βθοηάκζζμο είκαζ 

πανμφζα ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ δ ανςιαηζηή έκςζδ ακδευθδ. Πζεακυηαηα είκαζ 

μοζίεξ ζηζξ μπμίεξ μθείθεηαζ δ παναηδνμφιεκδ ακαζημθή υπςξ έπεζ ανεεεί ηαζ ζε 

πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ. διακηζηυ είκαζ 

κα ακαθενεεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ πμθφ ημκηζκέξ ηζιέξ IC50 βζα ηα αζεένζα έθαζα ημο 

εοιανζμφ ηαζ ηδξ νίβακδξ είκαζ ακαιεκυιεκεξ, δζυηζ ηαζ μζ δφμ μνβακζζιμί ακήημοκ 

ζημ βέκμξ vulgaris. Δπίζδξ ηαζ ζηα δφμ αοηά έθαζα οπάνπεζ ζε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ δ ηανααηνυθδ ηαζ δ εοιυθδ. Δπζπθέμκ, ζηα αζεένζα έθαζα ημο 

δεκηνμθίαακμο, ηδξ ιακηγμονάκαξ ηαζ ημο ηεσυδεκηνμο οπάνπεζ δ μοζία 1,8-ηζκευθδ δ 

μπμία ιε αάζδ ηδ αζαθζμβναθία έπεζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ. 
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Δηθνλα 24: θειεηηθέο δνκέο θάπνηωλ ζπζηαηηθώλ ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ 

παξνύζα εξγαζία. 

 

  ημκ πίκαηα 25 πανμοζζάγεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ (R
2
) ηςκ ζζβιμεζδχκ 

ηαιποθχκ. ηζξ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ αοηυξ ήηακ πάκς απυ 0,99, βεβμκυξ πμο 

δείπκεζ ηδκ ελαζνεηζηή ζοζπέηζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιαξ ιε ηδκ ηαιπφθδ 

πνμζανιμβήξ. ε ηέζζενζξ πενζπηχζεζξ παναηδνήεδηε ηζιή ημο R
2
 ιεηαλφ 0,97-0,98. 

R
2
 Αξηζκόο αηζέξηωλ ειαίωλ 

           R
2
 ≥ 0,99 6 

0,98 ≤ R
2
 < 0,99 0 

0,97 ≤ R
2
 < 0,98 4 

Γεκ πνμζδζμνίζηδηε 1 

Πίλαθαο 25: Δύξνο ηηκώλ ηωλ ζπληειεζηώλ ζπζρέηηζεο (R
2
) ηωλ ζηγκνεηδώλ θακππιώλ ηνπ 

πνζνζηνύ αλαζηνιήο ηνπ θωηνζπλζεηηθνύ ξπζκνύ θαη ν αξηζκόο ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ κε ηηκή R
2
 

ζην αληίζηνηρν εύξνο ηηκώλ. 

    Απυ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ πνμηφπηεζ πςξ ηα αζεένζα έθαζα ιπμνμφκ 

κα απμηεθέζμοκ οπμρήθζεξ μοζίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ θαζκμιέκςκ εοηνμθζζιμφ. 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Σα αζεένζα έθαζα επέδεζλακ ζηακμπμζδηζηή δνάζδ ζηδκ ακαζημθή ηδξ δμιήξ 

ηαζ θεζημονβίαξ ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ 

Chlamydomonas reinhardtii, ιε ηζιέξ IC50 ηάης απυ 80,0 ppm ζπεδυκ ζε υθεξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ. 

 Ζ ζζπονή ημοξ δνάζδ δείπκεζ ηδ δοκαιζηή ημοξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηζξ 

πθέμκ μζημθμβζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

ακελέθεβηημο πμθθαπθαζζαζιμφ θςημζοκεεηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε 

θίικεξ ηαζ πμηάιζα παιδθήξ νμήξ. 

 Ζ ημλζηή δνάζδ υθςκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ εηδδθχκεηαζ άιεζα, απυ ηδκ 1
δ
 

χνα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ μ θεμνζζιυξ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ 

δζαθμνμπμίδζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα ηαζ πανυιμζα ζοιπενζθμνά ιε αοηή 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 24
δξ

 χναξ. 

 Ζ ακάπηολδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii, 

ακαζηέθθεηαζ ζδιακηζηά οπυ ηδκ επίδναζδ αζεένζςκ εθαίςκ, ηαζ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ειθακίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα. 

 Ζ ιείςζδ ηςκ πθςνμθοθθχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ 

θςημζοκεεηζηήξ απυδμζδξ πανμοζία αζεένζςκ εθαίςκ δείπκεζ ηα ζοιπηχιαηα 

ααζμηζηήξ ηαηαπυκδζδξ ημο θςημζοκεεηζημφ ιδπακζζιμφ ημο ιζηνμθφημοξ. 

 Ζ ιείςζδ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ μθείθεηαζ πζεακυηαηα ζημ μλεζδςηζηυ ζηνεξ 

απυ ηδ δδιζμονβία εθεοεένςκ νζγχκ. 

 Σδκ ζζπονυηενδ θοημημλζηή δνάζδ απυ υθα ηα αζεένζα έθαζα πμο 

ιεθεηήεδηακ, ακέδεζλε ημ αζεένζμ έθαζμ ημο δεκηνμθίαακμο ιε ηζιή IC50 ίζδ 

ιε 13,1 ppm. 

 Σδκ θζβυηενμ θοημημλζηή δνάζδ ειθάκζζε ημ νμδυλοθμ ζημ μπμίμ δεκ 

ηαηέζηδ δοκαηυ κα οπμθμβζζηεί ημ IC50 ζημ εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ πμο 

ιεθεηήεδηακ. 

 Ζ ηαηάηαλδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ιε ζεζνά αφλμοζαξ ημλζηυηδηαξ εκάκηζα ζημ 

ιζηνμθφημξ Chlamydomonas reinhardtii είκαζ δ ελήξ:  

δεκηνμθίαακμ > αζηενμεζδήξ βθοηάκζζμξ > πεφημ > θαζηυιδθμ > ηεσυδεκηνμ 

> εοιάνζ > νίβακδ > ιακηγμονάκα > εοηάθοπημξ > πζπενυνζγα> νμδυλοθμ. 
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5.  ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Mεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζημκ θςημζοκεεηζηυ ιδπακζζιυ 

ημο ιζηνμθφημοξ Chlamydomonas reinhardtii, ζε πενζζζυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ιε ζημπυ κα πνμζδζμνζζηεί ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα δ ηζιή 

IC50 ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. 

 Μεθέηδ δνάζδξ ιειμκςιέκςκ  ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, έηζζ χζηε 

κα ελαηνζαςεεί δ έκςζδ ζηδκ μπμία μθείθεηαζ δ ζζπονή ακαζηαθηζηή δνάζδ 

ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζημ θςημζφζηδια ημο ιζηνμθφημοξ. 

 Σαοημπμίδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, 

έηζζ χζηε κα ελαηνζαςεμφκ μζ εκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μθείθμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ 

δνάζδξ ζημοξ ζημ θςημζφζηδια ημο ιζηνμθφημοξ. 

 Μεθέηδ επζπθέμκ αζεένζςκ εθαίςκ. 

 Μεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ ζε άθθμοξ θςημζοκεεηζημφξ 

μνβακζζιμφξ, υπςξ ηοακμααηηήνζα ή αηυια ηαζ ζε πθδεοζιμφξ 

θςημζοκεεηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο γμοκ ζε εοηνμθζηά πενζαάθθμκηα. 

  Aηζκδημπμίδζδ αζεένζςκ εθαίςκ ζε ιήηνεξ πμθοιενχκ, υπςξ αθβζκζηυ μλφ, 

βζα ηδκ εθεβπυιεκδ απεθεοεένςζή ημοξ ηαζ ιεθέηδ ηδξ δνάζδξ ημοξ. 
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