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ΑBSTRACT 
Polyamine oxidases (PAOs) are enzymes that catalyze the oxidative deamination of 

higher polyamines (PAs), producing hydrogen peroxide (H2O2) and aldehydes. H2O2 

possesses signaling roles, inducing either defence responses or cell destruction. In 

order to reveal the signaling role and the physiological role of the produced H2O2 

from the apoplastic PAO, transgenic tobacco plants were contructed, either 

overexpressing (S-PAO) or downregulating (A-PAO) a pao gene from maize.  

Transgenic plants showed decreased and increased PAs respectively, of the higher 

PAs Spermidine (Spd) and Spermine (Spm). Nevertheless, they do not exhibit 

significant alteration of the titers of the produced H2O2 in comparison with WT plants 

in normal growth conditions. The previous is attributed to the induction of the 

antioxidant machinery, specifically in the transgenic S-PAO cells. On the contrary, 

when stressed S-PAO plants, cannot tolerate the increased H2O2, thus inducing 

instead of additional responses PCD. In high salt conditions, S-PAO plants were 

significantly more sensitive in comparison with the corresponding WT plants, 

whereas A-PAO plants were more tolerant. Moreover, the mechanism by which PAs 

act during stress was elucidated. Thus, it was found that PA biosynthesis in being 

induced in salt stress conditions and Spd is transferred to the apoplast were is oxidized 

producing H2O2, which ‘signature’ promotes either tolerance responses (WT and A-

PAO; medium and low levels of H2O2) or the PCD syndrome (S-PAO; High H2O2 

levels). Moreover, endogenous PAs seem to possess a significant role in these 

responses, since transgenic plants that suppress the samdc gene, which is involved in 

synthesis of higher PAs, were significantly more sensitive to salt stress, mimicking in 

that notion S-PAO plants. On the contrary, in biotic stress S-PAO plants were 

significantly more tolerant to bacteria, and oomycetes but not to viruses. The 

increased tolerance of these plants is due to two factors: To the induction of defense 

genes and to cell wall modifications found in these plants. Both of these alterations 

depend on the H2O2 produced in S-PAO plants. During infection H2O2 is produced in 

the apoplast from Spm oxidation. Thus, S-PAO plants post-infection accumulate 

significantly higher levels of H2O2. On the contrary, A-PAO plants are more sensitive 

to infection. Moreover, pao genes from Arabidopsis were also cloned and analyzed. 

Five genes were found that encode for proteins with domains found in PAO enzymes. 

These genes were expressed in heterologous systems and the five corresponding 
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proteins were purified. Thus, four out of five (AtPAO1, AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4, 

and AtPAO5) oxidize PAs, and more specifically Spd and Spm. In contrast to the 

previously characterized apoplastic PAOs, these genes are implicated to the 

interconversion of PAs, exhibiting strong resemblance to their mammalian 

counterparts. To elucidate the role of these genes, transgenic Arabidopsis plants 

overexpressing AtPAO1, AtPAO3 and AtPAO5 were constructed. The transgenic 

plants that overexpress AtPAO3 exhibited significantly increased Put. These plants 

showed increased osmotic tolerance, probably due to the increased levels of 3-

aminopropanal that is produced by the increased AtPAO3 protein. 3-aminopropanal 

could be further converted to β-alanine-betaine which is a compatible osmolyte. 

Finally, the results presented here show that PA apoplastic oxidation confers 

sensitivity against abiotic stress and tolerance against biotic stress. On the other hand, 

non-apoplastic PA oxidation seems to have a more complicated role.     



[15] 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι οξειδάσες των πολυαμινών (PAOs) είναι ένζυμα που καταλύουν την οξειδωτική 

απαμίνωση των ανώτερων πολυαμινών (PAs), παράγοντας Η2Ο2 και αλδεΰδες. Το 

Η2Ο2 έχει σηματοδοτικό ρόλο, επάγοντας είτε αμυντικές αποκρίσεις ή την 

καταστροφή του κυττάρου. Προκειμένου να διευκρινιστεί ο σηματοδοτικός και ο 

φυσιολογικός ρόλος τoυ παραγόμενου H2O2, που παράγεται από το αποπλασματικό 

ένζυμο PAO, κατασκευάστηκαν γενετικά τροποποιημένα φυτά (ΓΤΦ) καπνού, που 

υπερεκφράζουν (S-pao) και υποεκφράζουν (A-pao) το γονίδιο pao από τον 

αραβόσιτο. Tα ΓΤΦ φυτά παρουσιάζουν μειωμένα και αυξημένα επίπεδα, αντίστοιχα, 

των ανώτερων PAs σπερμιδίνη (Spd) και σπερμίνη (Spm). Παρ’ όλα αυτά δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του H2O2 σε σχέση με τα φυτά 

αγρίου τύπου (WT) σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

σε επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων, που επιτελούν την αντιοξειδωτική άμυνα 

των κυττάρων, ώστε να αποσβεστεί το επί πλέον Η2Ο2, που παράγεται από την 

οξείδωση των PAs. Αντίθετα, υπό την επίδραση παραγόντων καταπόνησης, που 

επάγουν την παραγωγή του Η2Ο2, ο προ-επαγμένος αντιοξειδωτικός μηχανισμός στα 

ΓΤΦ S-paoδεν ήταν σε θέση να αποσβέσει το επί πλέον Η2Ο2, με αποτέλεσμα την 

επαγωγή του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (programmed cell death, 

PCD). ΄Ετσι, σε συνθήκες υψηλής αλατότητας τα S-pao φυτά ήταν σημαντικά πιο 

ευαίσθητα σε σχέση με το αντίστοιχα φυτά WT, ενώ αντίθετα τα A-pao φυτά, ήταν 

πιο ανθεκτικά. Ακόμη, διαλευκάνθηκε ο μηχανισμός δράσης των PAs κατά την 

καταπόνηση. ΄Ετσι βρέθηκε ότι  επάγεται η βιοσύνθεση των PAs σε συνθήκες 

υψηλής αλατότητας και η Spd μεταφέρεται στον αποπλάστη, όπου οξειδώνεται από 

την PAO. Τα S-pao, κατά συνέπεια, οξειδώνουν γρηγορότερα την μεταφερόμενη 

στον αποπλάστη Spd και παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες H2O2, σε αντίθεση με τα 

A-pao. Η παραγωγή Η2Ο2 έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή έκφρασης αμυντικών 

γονιδίων, των οποίων η επαγωγή εξαρτάται από τα επίπεδα του παραγόμενου Η2Ο2. 

Κατά συνέπεια, η υψηλή ποσότητα Η2Ο2 δεν επάγει τα αντίστοιχα γονίδια, των 

οποίων η επαγωγή απαιτεί μέτρια επίπεδα Η2Ο2 με αποτέλεσμα την επαγωγή του  

PCD στα S-pao φυτά. Συγχρόνως, οι ενδογενείς PAs παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αναστολή του PCD, καθώς ΓΤΦ φυτά, που κατασκευάστηκαν και υποεκφράζουν το 

γονίδιο samdc που εμπλέκεται στη παραγωγή των ανώτερων PAs, ενώ παρουσιάζουν 
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φυσιολογική οξείδωση στον αποπλάστη των PAs, ενεργοποιούν τον PCD, όπως και 

στην περίπτωση των S-pao φυτών. Αντίθετα, σε βιοτικές καταπονήσεις, τα ΓΤΦ S-

pao παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στα βακτήρια, στους 

ωομύκητες αλλά όχι στους ιούς. Η αυξημένη ανθεκτικότητα των φυτών αυτών 

οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στην επαγωγή των γονιδίων άμυνας εναντίων των 

παθογόνων και σε τροποποιήσεις του κυτταρικού τοιχώματος, που εξαρτώνται από το 

Η2Ο2, ώστε να είναι τα φυτά λιγότερο ευπρόσβλητα, ενώ φαίνεται ότι το Η2Ο2 είναι 

απευθείας τοξικό για τα βακτήρια και τους ωομύκηκτες. Η παραγωγή του Η2Ο2 

εξαρτάται, στην περίπτωση της βιοτικής καταπόνησης, από την έξοδο στον 

αποπλάστη της Spm και όχι της Spd, όπως συμβαίνει κατά την αβιοτική καταπόνηση. 

Αντίθετα, τα A-pao δεν παρουσιάζουν ανάλογη αντίδραση και φαίνεται να είναι πιο 

ευαίσθητα σε καταπονήσεις από βακτήρια. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

κλωνοποιήση των γονιδίων που περιέχουν συναινετικές αλληλουχίες για τη 

κωδικοποιήση PAO ενζύμων από το φυτό Arabidopsis. Βρέθηκαν πέντε γονίδια που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες με δομικά αυτοτελείς περιοχές, που απαντώνται στα ένζυμα 

με ενεργότητα PAO. Τα γονίδια εκφράστηκαν σε ετερόλογα συστήματα και 

απομονώθηκαν οι πρωτείνες. Δείχθηκε ότι τέσσερις από τις πέντε (AtPAO1, 

AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4 και AtPAO5) οξειδώνουν τις PAs και συγκεκριμένα τη 

Spd και τη Spm. Σε αντίθεση με τις αποπλασματικές οξειδάσες, τα γονίδια αυτά 

εμπλέκονται στην αλληλομετατροπή των PAs, παράγοντας Put από Spm με 

ενδιάμεσο μόριο τη Spd και παράλληλα Η2Ο2, ενώ οι αντίστοιχες πρωτεΐνες δεν 

εντοπίζονται στον αποπλάστη. Γονίδια με τέτοια λειτουργικότητα, είχαν 

χαρακτηριστεί στα ζωϊκά κύτταρα ενώ η παρουσία τους δεν είχε αναφερθεί στα 

φυτικά. Προκειμένου να διευκρινιστεί ο φυσιολογικός ρόλος των γονιδίων αυτών 

κατασκευάστηκαν ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τρία από αυτά τα γονίδια (AtPAO1, 

AtPAO3 και AtPAO5). Τα ΓΤΦ που υπερεκφάζουν το γονίδιο AtPAO3 παρουσιάσαν 

σημαντικά αυξημένα ενδογενή επίπεδα Put, χωρίς ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων 

Spd ή Spm καθώς σε αυτά τα φυτά δρα ένας αναδραστικός μηχανισμός με τον οποίο 

αναπληρώνονται τα επίπεδα της Spd, που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή Put. 

Ειδικότερα, τα επίπεδα της αποκαρβοξυλάσης της αργινίνης (ADC) και της Spd 

συνθάσης (SPDS) βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα. Τα ΓΤΦ αυτά παρουσίασαν 

επίσης αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στην ωσμωτική καταπόνηση, πιθανότατα 

εξ αιτίας των αυξημένων επιπέδων της 3-αμινοπροπανάλης, που παράγονται σε αυτά, 
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η οποία μπορεί να οδηγείται στη παραγωγή της β-αλανίνης μπεταΐνης που είναι 

συμβατός ωσμωλύτης και συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα εναντίων της ωσμωτικής 

καταπόνησης. Συνολικά, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην διατριβή αυτή 

δείχνουν ότι η αποπλασματική οξείδωση των PAs προκαλεί ευαισθησία στις 

αβιοτικές καταπονήσεις και ανθεκτικότητα στις βιοτικές. Η μη αποπλασματική 

οξείδωση των PAs φαίνεται να έχει ένα πιο περίπλοκο ρόλο, καθώς εμπλέκεται, 

μεταξύ άλλων, και στην αυστηρή ρύθμιση των επιπέδων των PAs, εφόσον αποτελούν 

ένα επί πλέον μονοπάτι ελέγχου των ενδογενών συγκεντρώσεων κάθε PA ξεχωριστά.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ιστορική αναδρομή 

Η αρχική ανακάλυψη των Πολυαμινών (PAs) πραγματοποιήθηκε το 1678, όταν 

παρατηρήθηκαν ως κρύσταλλοι με τρεις πλευρές σε ανθρώπινο σπέρμα. Οι 

δημιουργία των κρυστάλλων αυτών οφειλόταν στην υψηλή συγκέντρωση μίας PA 

(van Leewenhoek 1678). Επειδή αυτή η PA απαντά σε αφθονία στο ανθρώπινο 

σπέρμα, της δόθηκε αργότερα η ονομασία σπερμίνη (Spermine; Spm; Ladenburg and 

Abel 1888). H χημική δομή καθώς και ο τρόπος σύνθεσής της δεν έγινε γνωστός πριν 

το 1926 (Dudley et al. 1926; Wrede 1925). Το όνομα σπερμιδίνη (Spermidine; Spd) 

δόθηκε σε μία PA, που είχε απομονωθεί από το πάγκρεας του βοδιού (Dudley et al. 

1927). Οι δύο αυτές PAs είναι υπεύθυνες για τη χαρακτηριστική οσμή του 

ανθρώπινου σπέρματος. Δύο άλλες PAs που απαντώνται στη φύση, η πουτρεσκίνη 

(Putrescine; Put) και η καδαβερίνη (Cadaverine; Cad) είναι προϊόντα της αποδόμησης 

των βακτηρίων με χαρακτηριστική οσμή (Brieger 1885). Οι δύο τους συνεισφέρουν 

στη χαρακτηριστική οσμή, που αναδύεται από τα πτώματα (Cadaver). Η δομή των 

μορίων έγινε γνωστή, όπως και της Spd, μετά από σύγκριση με τα ήδη χημικά 

συντιθέμενα μόρια (Ladenburg 1886; von Udransky and Baumann 1888). Από τότε, η 

διαλεύκανση των φυσιολογικών ρόλων αυτών των μορίων έχει γίνει αντικείμενο 

συνεχούς μελέτης.  

 Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη Put στα ανώτερα φυτά έγινε πιθανώς στο 

Datura stramonium, μαζί με τα αλκαλοειδή τροπανίου, που προήλθαν από αυτό 

(Ciamician and Ravenna 1911). Στη συνέχεια, η Put βρέθηκε στο φυτό Atropa 

belladonna (Goris and Larsonneau 1921), στο grapefruit (Hiwatari 1927), και στο 

χυμό του πορτοκαλιού (Herbst and Snell 1948). Ενδιαφέρον προκαλεί ότι στην 

τελευταία εργασία δείχτηκε  ότι η Put είναι ένας παράγοντας αύξησης για το 

βακτήριo Hemophilus parainfluenzae. Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του 

εγγράφου τους οι Herbst και Snell προφητικά δήλωσαν "από ό,τι ξέρουμε, αυτή είναι 

η πρώτη ένδειξη μιας ουσιαστικής θρεπτικής λειτουργίας για μια από τις σηπτικές 

αμίνες και δείχνει ότι η Put και οι ενδεχομένως άλλες ενώσεις αυτής της ομάδας 

διαδραματίζουν ένα σημαντικότερο μεταβολικό ρόλο από αυτόν που έχει δειχθεί 

προηγουμένως.". Το μέλλον τελικά επιβεβαιώνει το στοχασμό τους.  
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Χημική δομή Πολυαμινών  

Οι PAs διακρίνονται σε συνήθεις (usual) και ασυνήθεις (unusual) (Εικόνα 1). Στις 

συνήθεις PAs κατατάσσονται η διαμίνη Put (NH2(CH2)4NH2; 1,4-διαμινο-βουτάνιο), 

η τριαμίνη Spd (NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2; N-(3-αμινοπροπυλ)-1,4-διαμινο-

βουτάνιο) και η τετραμίνη Spm (NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2; Ν,Ν΄-δι-(3-

αμινοπροπυλ)-1,4-διαμινο-βουτάνιο), οι οποίες απαντούν σε αφθονία στα κύτταρα, 

όπου πολλές φορές οι συγκεντρώσεις τους φτάνουν σε επίπεδα mM. Επιπρόσθετα, οι 

ασυνήθεις PAs συνθέτονται στα κύτταρα, ως συνέπεια της προσαρμογής των φυτών 

σε διάφορα αναπτυξιακά περιβάλλοντα (Hamana et al. 1998). Τα μέλη και των δύο 

κατηγοριών είναι μικρού μοριακού βάρους πολυκατιόντα, τα οποία συναντώνται σε 

όλους τους οργανισμούς, προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς (Cohen 1998). Εξ 

αιτίας της πολυκατιοντικής φύσης τους σε φυσιολογικό pH, είναι δυνατή η πρόσδεσή 

τους σε αρνητικά φορτισμένα μόρια, όπως φωσφολιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα και 

συγκεκριμένες πρωτεΐνες, με σκοπό τη σταθεροποίηση των μακρομοριακών αυτών 

δομών, ενώ η πρόσδεσή τους σε κάποιες περιπτώσεις είναι αντιστρεπτή (Bachrach 

2005; Narayana et al. 2006). Επίσης, εκτός των ιοντικών αλληλεπιδράσεων λόγω 

φορτίου, οι PAs παρουσιάζουν και στερεοχημική συγγένεια με διάφορα βιομόρια 

(Shen et al. 2003; Umekage and Ueda 2006).  

Οι PAs απαντούν σε ελεύθερες μορφές (soluble; S-PAs), ως συζευγμένες με 

μόρια μικρού μοριακού βάρους (soluble hydrolyzed; SH-PAs), καθώς και 

συζευγμένες με μόρια μεγάλου μοριακού βάρους, όπως πρωτεΐνες, λιγνίνη και 

ημικυτταρίνες (pellet hydrolyzed; PH-PAs). Οι SH-PAs συζεύγνυνται ενζυμικά 

κυρίως με μόρια υδρόξυ-κανελικών οξέων (hydroxycinnamic acids), μέσω αμιδικού 

δεσμού (Martin-Tanguy 1997). 

 



 
Εικόνα 1. Χημική δομή των PAs, putrescine, cadaverine (διαμίνη) και spermidine (τριαμίνη) και 

spermine (τετραμίνη), καθώς και των ασυνήθων PAs (thermospermine, caldopentamine, 

caldohexamine) και διακλαδισμένων [tris(3-aminopropyl)amine και tetrakis(3-aminopropyl 

ammonium)].  

Βιοσύνθεση των πολυαμινών  

To μονοπάτι της βιοσύνθεσης των PAs είναι περίπου όμοιο, με κάποιες εξαιρέσεις, 

από τα βακτήρια μέχρι τα θηλαστικά και τα φυτά (Tabor and Tabor 1984). H σύνθεση 

ξεκινά κυρίως από τα αμινοξέα Αργινίνη (Arg) και Μεθειονίνη (Met). To μονοπάτι 

βιοσύνθεσής τους φαίνεται στην Εικόνα 2.  

Στα φυτά, οι PAs δεν απαντούν μόνο στο κυτταρόπλασμα αλλά και σε 

κυτταρικά οργανίδια, όπως στα χυμοτόπια, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 

(Kumar et al. 1997). To μονοπάτι βιοσύνθεσής τους είναι σχετικά σύντομο, τα 

αντίστοιχα  ένζυμα έχουν χαρακτηριστεί και τα γονίδια/cDNAs έχουν κλωνοποιηθεί 

από διάφορα είδη (Bell and Malmberg 1990; Michael et al. 1996; Kaur-Sawhney et 

al. 2003, Kusano et al. 2007; βλ. επίσης τα άρθρα επισκόπησης Bagni and Tassoni 

2001; Liu et al. 2007). Συγκεκριμένα, δύο ένζυμα είναι υπεύθυνα για την κατάλυση 

του πρώτου σταδίου της σύνθεσης των PAs, που είναι η σύνθεση της Put. Τα ένζυμα 

αυτά, η αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης (ornithine decarboxylase; ODC, ΕC 4.1.1.19) 

και η αποκαρβοξυλάση της αργινίνης (arginine decarboxylase; ADC, EC 4.1.1.19) 
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καταλύουν την απομάκρυνση της καρβοξυλομάδας (-COOH) από την Ορνιθίνη (Orn) 

και την Αργινίνη (Arg), αντίστοιχα, ώστε να παραχθεί η Put. Η σύνθεση της Put από 

την Arg απαιτεί και τη συνέργεια του ενζύμου ιμινοϋδρολάση της αγματίνης 

(agmatine; agm iminohydrolase; AIH, EC 3.5.3.12), καθώς και της N-

καρβαμυλοπουτρεσκίνης αμιδοϋδρολάσης (carbamoylanidohydrolase; CPA, EC 

3.5.1.53). Το επόμενο στάδιο βιοσύνθεσης των PAs είναι η σύνθεση της Spd,  για την 

οποία μία αμινοπρόπυλ-ομάδα (aminopropyl moiety) προστίθεται στην Put. Η 

αμινοπροπύλ-ομάδα προέρχεται από την αποκαρβοξυλιωμένη S-αδενόσυλ-L-

μεθειονίνη (decarboxylated SAM; dcSAM), η οποία συνθέτεται από την S-αδενοσύλ-

L-μεθειονίνη (S-adenosyl-L-methionine, SAM) με τη δράση του ενζύμου 

αποκαρβοξυλάση της S-αδενοσύλ-L-μεθειονίνης (S-adenosyl-L-methionine 

decarboxylase; SAMDC, EC 4.1.1.50) (Roje 2006). Η σύνθεση του τελικού 

προϊόντος της βιοσύνθεσης των PAs, της Spm, πραγματοποιείται με την προσθήκη 

μίας επί πλέον ομάδας αμινοπροπυλίου στη Spd. Η μεταφορά των αμινοπροπυλίων 

απαιτεί τη δράση δύο ενζύμων, της σπερμιδινικής συνθάσης (spermidine synthase; 

SPDS, EC 2.5.1.16) και της σπερμινικής συνθάσης (spermine synthase; SPMS, EC 

2.5.1.22), για τη σύνθεση της Spd και της Spm αντίστοιχα (Hashimoto et al. 1998; 

Panicot et al. 2002). Στα ψυχανθή,  η διαμίνη Cad, που απαντά σε υψηλές ποσότητες, 

προέρχεται από τη λυσίνη (Lys) μέσω της δράσης του ενζύμου της αποκαρβοξυλάσης 

της λυσίνης (lysine decarboxylase; LDC, EC 4.1.1.18). 

Ο καταβολισμός των PAs πραγματοποιείται από ένζυμα της οικογένειας των 

αμινικών οξειδασών (amine oxidases; AOs). Περιλαμβάνει την οξειδωτική 

απαμίνωση της Put, Spd και της Spm και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  

Σύνθεση της oρνιθίνης (Orn)  

Η βιοσύνθεση της Orn, πραγματοποιείται κυρίως από το γλουταμικό οξύ (Glu) (Davis 

1986; Ireland 1997). Εναλλακτικά, η Orn μπορεί να παραχθεί από την Arg ως μέρος 

του κύκλου της ουρίας με ενδιάμεσο μόριο την κιτρουλλίνη (Citr), αλλά το 

μεγαλύτερο μέρος της Orn παράγεται από το Glu και όχι από την Arg (Andersen et al. 

1998; Bhatnagar et al. 2001). Αυτό υποστηρίζεται από τον υποκυτταρικό εντοπισμό 

της αργινάσης (Arginase, EC 3.5.3.1) στα μιτοχόνδρια και τη χαμηλή της ενεργότητα 

στα φυτικά κύτταρα (Jenkinson et al. 1996). Επίσης, η εφαρμογή MSX (methiοnine 

sulfoximine), ο οποίος είναι παρεμποδιστής της γλουταμικής συνθετάσης (Glutamine 



[22] 

 

synthetase; GS, EC 6.3.1.2), επομένως της αφομοίωσης της αμμωνίας σε Gln και Glu 

μέσω του κύκλου των GS και γλουταμικής 2-οξογλουταρικής αμινοτρανσφεράσης 

(Glutamate 2-oxoglutarate aminotransferase; GOGAT, EC 1.4.7.1), μειώνει τα 

επίπεδα του Glu, τα οποία είναι διαθέσιμα για την σύνθεση Orn και κατά συνέπεια 

μειώνει τα επίπεδα των PAs (Leason et al. 1982; Florencio and Vega 1983). Η 

επίπτωση του MSX αναιρέθηκε με την εξωγενή προσθήκη Orn, ενώ αντίθετα η Arg 

δεν επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Η ρύθμιση της βιοσύνθεσης της Put 

πραγματοποιείται στο επίπεδο ενεργότητας των ενζύμων σύνθεσης Put και όχι τόσο 

στην διαθεσιμότητα των υποστρωμάτων των ενζύμων αυτών (Bhatnagar et al. 2001).  

 Επίσης, η Orn μπορεί να κατευθυνθεί προς την σύνθεση προλίνης (Pro), ενώ η 

σύνθεση της Put δεν επηρεάζεται από την αναστολή της σύνθεσης της Pro μέσω του 

ενζύμου αμινοτρανσφεράση της ορνιθίνης (OAT, EC 1.1.1.66; Davis 1986; Ireland 

1997; Bhatnagar et al. 2001), ενώ ο ρυθμός βιοσύνθεσής της ρυθμίζεται αναδραστικά 

από την ολική μετατροπή της στο μονοπάτι βιοσύνθεσης των PAs. 

Εξάλλου, αύξηση της βιοσύνθεσης του Glu, της βιοσύνθεσης της Orn και της 

συνεισφοράς αυτής στην βιοσύνθεση της Put και της Pro, δείχνει ότι όλο αυτό το 

μονοπάτι αποτελεί μέρος μιας κοινά ρυθμιζόμενης αντίδρασης στην καταπόνηση των 

φυτών. Επίσης, η αύξηση της ταχύτητας του μονοπατιού αυτού μπορεί να είναι 

σημαντική για τη ρύθμιση των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων αμμωνίας, όπως 

επίσης και για την ρύθμιση της παραγωγής αιθυλενίου (Ethylene) μέσω των PAs, 

καθώς το ένζυμο SAMDC χρησιμοποιεί το SAM που είναι επίσης πρόδρομο μόριο 

της σύνθεσης του αιθυλενίου. 

Σύνθεση της πουτρεσίνης, της σπερμιδίνης και της σπερμίνης   

Η βιοσύνθεση της Put, η οποία αποτελεί το πρόδρομο μόριο βιοσύνθεσης των 

ανωτέρων PAs (Spd και Spm), πραγματοποιείται από την Orn ή/και από την Arg 

(Εικόνα 2), με τη δράση των ενζύμων της ODC, και της ADC (βλ. παραπάνω). Επί 



πλέον, στα βακτήρια η Put μπορεί να συντεθεί από την Αgm μέσω της αγματινάσης 
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Εικόνα 2. Μονοπάτι βιοσύνθεσης και καταβολισμού των PAs. Α, Βιοσύνθεση; Β, Καταβολισμός. Τα 

μονοπάτια των φυτών παρουσιάζονται με πράσινο βέλος, ενώ τα μπλε και κόκκινα βέλη δείχνουν τα 

βακτηριακά και ζωικά μονοπάτια, αντίστοιχα (Kusano et al. 2008). 

 

(agmatinase, EC 3.5.3.11). Η Spm δεν συντίθεται στην Escherichia coli καθώς το 

γονιδίωμά της δεν περιέχει SPMS (Wrortham et al. 2007). Πρόσφατες μελέτες στο 

εξτρεμόφιλο θερμόφιλο Thermus thermophilus απoκάλυψε ένα καινούργιο μονοπάτι 
[23] 
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σύνθεσης της Spd, όπου η σύνθεσή της πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την Arg 

(Oshima 2007). To μονοπάτι σύνθεσης από Arg δεν έχει παρατηρηθεί σε ζωϊκούς 

οργανισμούς (Wu et al. 2005). H Spd και η Spm συνθέτονται με διαδοχικές 

προσθήκες ομάδων αμινοπροπυλίου, το οποίο προέρχεται από την 

αποκαρβοξυλιωμένη dcSAM. ΄Οπως προαναφέρθηκε, η σύνθεση της Spd και της 

Spm καταλύεται από τα ένζυμα SPDS και SPMS,. Οι τρεις αποκαρβοξυλάσες, ADC, 

ODC και SAMDC, έχουν μία κοινή ιδιότητα, το μικρό χρόνο ημιζωής τους (~1 h)  

(Cohen 1998), υποδηλώνοντας ότι η όλη πορεία είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη. 

 

Τα ένζυμα βιοσύνθεσης των πολυαμινών  

H συνεισφορά των γονιδίων odc και adc, που κωδικοποιούν για τις πρωτεΐνες ODC 

και ADC, αντίστοιχα στη σύνθεση της Put είναι συχνά ιστοειδική ή/ και αναπτυξιακά 

ρυθμιζόμενη (Minocha and Minocha 1995; Kumar et al. 1997; Walden et al. 1997; 

Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a; Paschalidis et al. 2009a, b). 

Πρόσφατα βρέθηκε ότι η παρουσία των δύο αποκαρβοξυλασών είναι 

κυτταροειδική (cell specific), με την ODC να απαντά κυρίως σε μιτωτικά 

διαιρούμενα κύτταρα και την ADC σε αυξανόμενα κύτταρα (Acosta et al. 2005). 

Επίσης, τα δύο μονοπάτια μπορεί να συνεισφέρουν διαφορικά στη βιοσύνθεση της 

Put αναλόγως με το φυτικό όργανο, όπως συμβαίνει στο φυτό Nicotiana tabacum, 

όπου η ADC εκφράζεται κυρίως στο υπέργειο τμήμα ενώ η ODC στο υπόγειο  τμήμα 

του φυτού (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a). Επί πλέον, όσον αφορά τον 

υποκυτταρικό τους εντοπισμό, η ADC εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα, τον 

χλωροπλάστη και τον πυρήνα (Bortolotti 2004), ενώ η ODC στο κυτταρόπλασμα 

(Voigt 2004). Η παρουσία δύο εναλλακτικών μονοπατιών (ODC και ADC) για την 

βιοσύνθεση της Put, περιπλέκει τη μεταβολική ρύθμιση των PAs, ειδικά όταν τα 

υποστρώματα των δύο μονοπατιών (Orn και Arg) είναι αλληλομετατρεπόμενα 

(Εικόνα 2; Ireland 1997). Μία πιθανή εξήγηση για την ύπαρξη δύο μονοπατιών 

παραγωγής Put, είναι η αναγκαιότητα της διαφορικής ρύθμισης διαδικασιών οι οποίες 

επηρεάζονται από την Put (Koetje et al. 1993; Gemperlova et al. 2006). Επιπρόσθετα, 

οι ενεργότητες των ADC και ODC ενδέχεται να υπόκεινται σε ανάδρομη ρύθμιση 

από την ενδογενή συγκέντρωση των PAs (Primikirios and Roubelakis-Angelakis 

1999). 
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H αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης  

Το γονίδιο odc χαρακτηρίζεται από την απουσία ιντρονίων (Jiménez-Bremont et al. 

2004), ενώ η ODC πρωτεϊνη έχει μοριακό μέγεθος περίπου 50 kD (Voigt 2000). O 

ρόλος της 5’ και 3’ αμετάφραστης περιοχής (untranslated region; UTR) στη ρύθμιση 

του γονιδίου odc των θηλαστικών έχει εκτενώς μελετηθεί (Grens and Scheffler 1990; 

Wallstrom and Persson 1999). Προηγούμενες μελέτες (DeScenzo and Minocha 1993; 

Bastola and Minocha 1995) έδειξαν ότι η παρουσία 59 βάσεων στο 3’ άκρο της 3’-

UTR περιοχής, είναι ικανές για την έκφραση του προερχόμενου από θηλαστικά odc- 

cDNA στα φυτά, αν και το γεγονός αυτό έχει αμφισβητηθεί (Wallstrom and Persson 

1999; Bhatnagar et al. 2001). Στα θηλαστικά, το ένζυμο ODC υφίσταται ανάδρομη 

ρύθμιση σε μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο από τις PAs (Kanamoto et al. 

1986; 1993; Glass and Gerner 1986; Nilsson et al. 1997; Cohen 1998). Επίσης, ο 

χρόνος ημιζωής του ενζύμου ODC στα θηλαστικά μειώνεται ανάλογα με τη 

συγκέντρωση των PAs μέσω της επαγωγής μιας πρωτεΐνης γνωστής ως αντιένζυμο 

(antizyme; Nishiyama et al. 1989; Hayashi and Murakami 1995). H ύπαρξη 

παρόμοιου μηχανισμού στα φυτά δεν έχει δειχθεί μέχρι σήμερα. Αποτελέσματα από 

μελέτες στο αμπέλι, τον καπνό και τη λεύκη δείχνουν ότι ανάλογος μηχανισμός 

ρύθμισης μέσω αντιενζύμου δεν υπάρχει για την ADC (Primikirios and Roubelakis-

Angelakis 1999) και την ODC (DeScenzo and Minocha 1993; Andersen et al. 1998; 

Bhatnagar et al. 2001).  

Η ενεργότητα της ODC υπόκειται σε ορμονική ρύθμιση, καθώς επίσης και σε 

ρύθμιση από τη φωτοπερίοδο. Η αυξίνη αποτελεί επί πλέον ρυθμιστικό παράγοντα 

της ενεργότητας του ενζύμου ODC, προκαλώντας παροδική αύξηση της ενεργότητάς 

του (Alabadi et al. 1996), καθώς επίσης και το γιασμονικό οξυ (Biondi et al. 2001; 

Goosens et al. 2003). Στον καπνό παρατηρείται επαγωγή της ειδικής ενεργότητας της  

ODC μετά από 1 h έκθεση σε κανονικές συνθήκες φωτισμού (Gemperlova et al. 

2006), καθώς και κατά το μέσο της ημέρας, που συμπίπτει με την αύξηση των 

επιπέδων της Put και Spd, όταν παρατηρείται το μέγιστο φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας των φύλλων (Gemperlova et al. 2006). Επίσης, η έκφραση της ODC 

συμπίπτει με κυτταρικές διαιρέσεις στους υπόγειους ιστούς του καπνού (Paschalidis 

and Roubelakis-Angelakis 2005a). H επαγωγή της ODC κατά το μέσο της ημέρας 

συμπίπτει με την αύξηση των κυτοκινινών (cytocinins; CYT) και με το μέγιστο του 

ινδολυλ-3-οξικού οξέος σε φύλλα καπνού (Novakona et al. 2005). 
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Το γονιδίωμα του φυτού Arabidopsis δεν περιέχει γονίδιο που κωδικοποιεί για 

τo ένζυμο ODC (Hanfrey et al. 2001). Tο γονίδιο φαίνεται να απουσιάζει και από το 

πρωτόζωο Trypanosoma cruzi, που είναι ο δεύτερος γνωστός οργανισμός από τον 

οποίο απουσιάζει το συγκεκριμένο γονίδιο.  

H αποκαρβοξυλάση της αργινίνης  

To μοριακό βάρος της πρωτεΐνης ADC είναι περίπου 75 kD (Chang 2000). Στο 5΄-

UTR του γονιδίου adc, απαντούν ρυθμιστικά στοιχεία έκφρασης, όπως άνωθεν 

ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (upstream open reading frames; uORFs), καθώς επίσης 

και ρυθμιστικά στοιχεία απόκρισης σε φως (light responsive elements; LRE; Chang 

2000). Επιπρόσθετα, το ένζυμο ADC ρυθμίζεται μετά-μεταφραστικά μέσω 

πρωτεολυτικής πέψης, η οποία παράγει δύο πεπτίδια τα οποία συνδέονται μεταξύ 

τους με δισουλφιδικούς δεσμούς (Malmberg et al. 1992; Watson and Malmberg 

1996). H ενεργότητα της ADC αυξάνεται σημαντικά σε καταστάσεις καταπονήσεων  

(Chattopadhyay et al. 1997; Perez- Amador et al. 2002; Yoda et al. 2003; Jantaro et 

al. 2006). Επί πλέον, έχει προταθεί ότι διαφορετικές ισομορφές της ADC 

εμφανίζονται σε διάφορες συνθήκες καταπονήσεων, οι οποίες μπορεί να αντιστοιχούν 

σε προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος του ίδιου γονιδίου ( Rodríguez-Kessler 2006).  

Το γονιδίωμα του φυτού Arabidopsis περιέχει δύο γονίδια που κωδικοποιούν 

για την ADC (ADC1 και ADC2) (Watson and Malmberg 1996; Watson et al. 1997), 

όπως επίσης και ένα για καθένα από τα AIH και CPA (Janowitz et al. 2003; 

Piotrowski et al. 2003). Εκτός του ρόλου της ADC κατά τις καταπονήσεις, το ένζυμο 

είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική ανάπτυξη των σπερμάτων της A. thaliana 

(Urano et al. 2005), ενώ η ADC ρυθμίζεται από τα επίπεδα Spm μέσω αρνητικής 

ανάδρασης (Borell et al. 1998).  

H ορμονική ρύθμιση στην ενεργότητα της ADC είναι παρόμοια με αυτήν της 

ODC (Alabadi et al. 1996; Biondi et al. 2001; Goosens et al. 2003). Επιπρόσθετα 

όπως και η ODC, η ADC ρυθμίζεται από το φως. Συγκεκριμένα, η μέγιστη 

ενεργότητα στον καπνό της ADC κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρείται λίγο 

πριν τη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι και συνοδεύεται από αύξηση των 

επιπέδων των S-PAs και των SH-PAs. Επίσης, φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία 

(PAR) προκάλεσε τη συσσώρευση Put και Spd στη σόγια (Kramer et al. 1992), 

γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι η ενεργότητα της ADC 
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στο χλωροπλάστη ρυθμίζεται από το φυτόχρωμα (Besford et al. 1993). Φωτοεπαγωγή 

της ADC συμβαίνει και στα φύλλα του Pharbitis nil (Yoshida and Hirasawa 1998). 

Tα αυξημένα επίπεδα των PAs, τα οποία παρατηρούνται κατά τη μετάβαση από το 

φως στο σκοτάδι, συμπίπτουν με την αύξηση του ABA (Novakona et al. 2005). Το  

ABA συμμετέχει στην αντίδραση των φυτών στις καταπονήσεις. ΄Ετσι, η συσχέτιση 

των επιπέδων του ABA και της ADC κατά τη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι, 

ενδεχομένως  υποδηλώνει τη συσχέτιση μεταξύ καταπονήσεων και ADC 

(Gemperlova et al. 2006). 

H αποκαρβοξυλάση τoυ SAM  

H SAMDC είναι ένζυμο κλειδί στην βιοσύνθεση των ανώτερων PAs. Η φυτική 

SAMDC δεν έχει ιντρόνια στο κυρίως αναγνωστικό πλαίσιο (ORF), αλλά ένα 

ιντρόνιο στην 5΄-UTR περιοχή, στην οποία ένα πολύ μικρό uORF (Τiny 

upstreamORF) και ένα μικρό uORF (small uORF) επικαλύπτονται (Hu et al. 2005). 

Το γονιδίωμα της Arabidopsis περιέχει τουλάχιστον τέσσερα γονίδια (SAMDC1, 

SAMDC2, SAMDC3, και SAMDC4) που κωδικοποιούν για το ένζυμο SAMDC (Urano 

et al. 2003; Ge et al. 2006).Τα δύο αυτά στοιχεία, γνωστά και από άλλα γονίδια, 

συνεισφέρουν στη διατήρηση του ελέγχου των επιπέδων SAMDC, ενώ 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα ή οι PAs συνεισφέρουν στην ενεργοποίηση του ενζύμου. 

Οι PAs ρυθμίζουν άμεσα την ενεργότητα του ενζύμου με τη συνέργεια των δύο 

προαναφερθεισών περιοχών μέσω ενός μηχανισμού αρνητικής ρύθμισης. Επίσης, η 

μεταγραφή του γονιδίου samdc βρίσκεται υπό τον έλεγχο κιρκαδικού ρυθμού 

(Yoshida et al. 1999). 

H συνθάση της σπερμιδίνης (SPDS) 

H SPDS αποτελείται από περίπου 300 αμινοξέα και εντοπίζεται κυρίως σε νεαρούς 

ιστούς (Wang et al. 2005; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005; Paschalidis et 

al. 2009a, b). Επίσης, η SPDS απαντά υπό διαφορετικές ισομορφές, προϊόντα 

εναλλακτικού ματίσματος του προϊόντος του ίδιου γονιδίου, κατά τη διάρκεια 

καταπονήσεων (Rodríguez-Kessler et al,. 2006). Η SPDS αλληλεπιδρά με την SPMS, 

σχηματίζοντας σύμπλοκο in vivo (δεν αλληλεπιδρά με τo ένζυμο ACL5, βλ. 

παρακάτω) (Panicot et al. 2002). Σε συνθήκες ωσμωτικής καταπόνησης η Spd 

μειώνεται εξ αιτίας της μείωσης της ενεργότητας της SPDS (Tiburcio et al. 1991), 
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ενώ έχει επίσης αναφερθεί ότι η SDPS ελέγχει τα ενδοκυτταρικά επίπεδα της Spd 

(Wang et al. 2005). Κατά την ανάπτυξη, η ρύθμιση της SPDS πραγματοποιείται μετα-

μεταγραφικά (Zhang et al. 2003). Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις όπως για 

παράδειγμα κατά την αλλαγή φύλλου στο αγγούρι, τα επίπεδα Spd και SPDS είναι 

ανάλογα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η SPDS ελέγχεται σε μεταγραφικό επίπεδο 

(Wang et al. 2005). Η SPDS ρυθμίζεται από τις αυξίνες, που επάγουν τη μεταγραφή 

της (Alabadi et al. 1996; Biondi et al. 2001).  

 Η πρωτεϊνη της SPDS έχει αναλυθεί με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και είναι 

γνωστή η θέση πρόσδεσης του υποστρώματος στο ένζυμο (Korolev et al. 2002; Dufe 

et al. 2005). Η συντηρημένη αμινοξική αλληλουχία GGGDG αποτελεί τη θέση 

πρόσδεσης για το dcSAM (Korolev et al. 2002), δομικά αυτοτελής περιοχή που 

απαντάται και στη SPMS. Το ασπαρτικό είναι υπεύθυνο για την ιοντική 

αλληλεπίδραση του ενζύμου με την αμινοπροπυλική ομάδα του dcSAM (Dufe et al. 

2005), όπου αυτό αντικαθίσταται με Glu (Ε) σε όλες τις αλληλουχίες ACL5 (βλ. 

παρακάτω).  

H συνθάση της σπερμίνης  

H Spm, σε αντίθεση με την Put, δεν είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα του φυτού 

A. thaliana, όπως έχει δειχθεί με ανάλυση φυτών στα οποία δεν εκφράζεται το 

γονίδιο (knock-out mutants; Imai et al., 2004). Το γονιδίωμα της A. thaliana έχει δύο 

αντίγραφα του γονιδίου spms [ACL5 [Acaulis5] και SPMS (πρώην γονίδιο SPDS3)]. 

Απώλεια του ACL5 προκαλεί μείωση του μήκους τον μεσογονατίων, ενώ απώλεια και 

των δύο γονιδίων (double mutants) ταυτόχρονα, προκαλεί πλήρη έλλειψη Spm, χωρίς 

παρ’ όλα αυτά να προκαλείται κάποιος επί πλέον φαινότυπος υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, υποδηλώνοντας ότι το γονίδιο ACL5 πιθανότατα να συμμετέχει σε κάποια 

πορεία πλην της σύνθεσης Spm. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε ότι το γονίδιο ACL5 

παράγει και thermospermine (Kakehi et al. 2008; Imai et al. 2008), ενώ μεταλλαγή σε 

γονίδιο που κωδικοποιεί για τη πρωτεΐνη L10 του ριβοσώματος αναστέλλει το 

φαινότυπο της μείωσης του μεγέθους των μεσογονατίων (Imai et al. 2008). 

Προηγουμένως, το συμπέρασμα αυτό είχε αναφερθεί και για το διάτομο 

Thalassiosira pseudonana, όπου η ομόλογη SPMS έχει ενεργότητα που παράγει 

thermospermine (Knott et al. 2007). Επίσης, η Spm αποτελεί μικρό ποσοστό του 

συνόλου των PAs στα φυτικά κύτταρα υπό φυσιολογικές συνθήκες και η δράση της 
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μπορεί να υποκαθίσταται από άλλες PAs (Imai et al. 2004). Τα επίπεδα μεταγράφου 

του γονιδίου spms αυξάνονται από το ABA, ενώ του γονίδιου ACL5 από τις αυξίνες 

(Hanzawa et al. 2000, 2002). Επίσης, η SPMS όπως και η ADC υπόκειται σε 

αρνητική ανάδρομη ρύθμιση από τη Spm (Panicot et al. 2002). Όπως φαίνεται από τα 

παραπάνω, τα ένζυμα βιοσύνθεσης των PAs, ρυθμίζονται αυστηρά κυρίως μέσω 

λεπτού ελέγχου από τα προϊόντα τους. Η αύξηση των επιπέδων των PAs η οποία 

προκαλείται από την δράση ορμονών, συνοδεύεται και από αύξηση των μεταγράφων 

των βιοσυνθετικών γονιδίων των PAs (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005b). 

Καταβολισμός των Πολυαμινών  

Ένας από τους τρόπους ρύθμισης των ενδοκυτταρικών επιπέδων των PAs είναι ο 

καταβολισμός τους. Οι PAs καταβολίζονται μέσω της δράσης της οικογένειας των 

ενζύμων των ΑΟs. Οι ΑΟs περιλαμβάνουν κυρίως τις Cu-οξειδάσες (CuAO ή 

Diamine oxidases; DAOs, EC 1.4.3.6), οξειδώνουν τις διαμίνες Put και Cad στις 

κυρίως αμινικές ομάδες και τις οξειδάσες οι οποίες περιέχουν την φλαβίνη FAD 

(Polyamine oxidases; PAOs, EC 1.5.3.11, πολυαμινικές οξειδάσες) και οξειδώνουν 

τις ανώτερες PAs στις δευτερεύουσες αμινικές ομάδες, παράγοντας διαφορετικά 

προϊόντα αναλόγως με το taxon (Bolenius and Seiler 1981; Federico and Angelini 

1991). Στα σπονδυλωτά, οι PAOs μετατρέπουν τα Ν1-ακετυλ παράγωγα της Spd και 

Spm σε Put και Spd, αντίστοιχα και επιπλέον παράγουν 3-ακεταμιδοπροπανάλη και 

H2O2, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στην αλληλομετατροπή των PAs (Cohen 

1998; Seiler 1995; Tabor and Tabor 1984). Στους μύκητες απαντούν PAOs με 

παρόμοια χαρακτηριστικά (Cohen 1998). H ενεργότητα της CuAO στα φυτά, παράγει 

από Put Δ1-πυρρολίνη, H2O2 και αμμωνία, ενώ η PAO (EC 1.5.3.3) παράγει Δ1-

πυρρολίνη και 1,5-διαζαμπικυκλονάνη από Spd και Spm, παράλληλα με 1,3-

διαμινοπροπάνιο (DAP) και H2O2. Παρόμοια παράγωγα προκύπτουν από τις 

αντίστοιχες PAOs των βακτηρίων (Tabor and Tabor 1984) και των πρωτοζώων (Kim 

et al. 1987). 

 

Οι φυτικές Αμινικές οξειδάσες (AOs) και ο εντοπισμός τους  
Στα φυτά, οι οξειδάσες των PAs εντοπίζονται κυρίως στα πρωτογενή και δευτερογενή 

κυτταρικά τοιχώματα, που είναι πλούσια σε μεγαλομοριακούς υδατάνθρακες, όπως η 



λιγνίνη, σουβερίνης κ.ά. και βρίσκονται κυρίως στο ξύλωμα, στο ξυλικό παρέγχυμα, 

στην ενδοδερμίδα και στην επιδερμίδα, καθώς και στο φλοιώδες παρέγχυμα κατά τη 

διάρκεια συγκεκριμένων αναπτυξιακών διαδικασιών (Federico and Angelini 1991; 

Socum and Furey 1991; Liu et al. 1995; Laurenzi et al. 2001; Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis 2005b; Cona et al. 2006; Paschalidis et al. 2009a,b; Εικόνα 3). 

O ρόλος των ενζύμων αυτών εξωκυτταρικά εκ πρώτης όψεως δεν είναι κατανοητός. 

Είναι πολύ πιθανό να γίνεται ελεγχόμενη μεταφορά PAs στον αποπλάστη , κάτω από 

συγκεκριμένες φυσιολογικές καταστάσεις ή υπό συνθήκες καταπόνησης. Γενικά, δεν 

είναι γνωστά για την μεταφορά των φυτικών διαμινών και PAs ή για τον 

υποκυτταρικό τους εντοπισμό και τους ρόλους τους στο εξωκυτταρικό περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, τα χυμοτόπια έχουν προταθεί ως προσωρινά σημεία αποθήκευσης των 

PAs (Pistocchi et al. 1988). 

 

 

Εικόνα 3. Εντοπισμός 

της DAO σε κύτταρα 

από φυτό αραβοσίτου. 

Στο 3ο μέρος της 

εικόνας φαίνεται ο 

εντοπισμός της DAO 

στον αποπλάστη, ενώ 

το 4ο μέρος της 

εικόνας αποτελεί 

αρνητικό πείραμα 

ελέγχου με αναστολέα 

aminoguanidine 

(Slocum and Furey 

1991).   
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Η οξειδάση των διαμινών  
Τα πρώτα ένζυμα καταβολισμού των PAs, που χαρακτηρίστηκαν, ήταν οι DAOs και 

η AO προερχόμενη από τον ορό των μηρυκαστικών (SAO; Zeller 1938a,b). Η CuAO 

ή αλλοιώς DAO με μοριακό βάρος περίπου 75 kD έχει ως προσθετική ομάδα, εκτός 

από το χαλκό, την 6-υδροξυ-ντόπα (6-hydroxydopa; Meda et al. 1995). Είναι  

ομοδιμερής με περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 12-14% και παρουσιάζει υψηλή 

συγγένεια με τη Put και τη Cad. To γονιδίωμα του φυτού Arabidopsis περιέχει 12 

πιθανά γονίδια DAO από τα οποία μόνο το γονίδιο ΑtΑΟ1 έχει χαρακτηριστεί (Moller 

and McPherson 1998; βλ. άρθρο επισκόπησης Alcazar et al. 2006) Άλλες PAs ή 

αμίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υποστρώματα της DAO. Προϊόντα της 

οξειδωτικής αντίδρασης που καταλύεται από την DAO είναι η 4-αμινοβουτανάλη (4-

aminobutanal), ΝΗ3 και H2O2 , ενώ η παραγόμενη αλδεΰδη μετατρέπεται σε GABA 

μέσω της Δ1-πυρρολίνης (Bagni and Tassoni 2001). H Δ1-πυρρολίνη, η οποία 

παράγεται από την δράση της DAO, όπως και στην περίπτωση της PAO, μπορεί να 

καταβολιστεί περαιτέρω σε γ-αμινοβουτυρικό οξυ (γ-aminobutyric acid, GABA). 

Ακολούθως, τo GABA τρανσαμινώνεται και οξειδώνεται σε ηλεκτρικό οξύ (succinate 

acid), το οποίο εισέρχεται στον κύκλο του Krebs (TCA cycle), επιβεβαιώνοντας με 

αυτό τον τρόπο την ανακύκλωση του άνθρακα και του αζώτου από τη Put. Επίσης, το 

GABA παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταγωγή σήματος κατά την απόκριση των φυτών 

στις καταπονήσεις (Shelp et al. 1999).  

H DAO μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη σύνθεση Pro μέσω της Δ1-

πυρρολίνης υπό συνθήκες καταπόνησης, που με τη σειρά της συνεισφέρει στην 

αποταμίευση του αζώτου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

επαναφοράς από την καταπόνηση (Trotel 1996), ενώ ως γνωστός ωσμωλύτης 

συνεισφέρει στην αντοχή στην ωσμωτική καταπόνηση (Aziz et al. 1997). Επίσης, η 

αποδόμηση της Pro μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ATP, με τη σύζευξή της 

με την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (Elthon 1981). Με τον τρόπο αυτό η 

αποδόμηση της Pro έχει θετική συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο των κυττάρων, 

τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί καταπόνηση (Lawlor 1995). Επίσης, η 

παραγωγή της β-αλανίνης από τον καταβολισμό των ανώτερων PAs μπορεί να 

προσδώσει ανθεκτικότητα στα φυτά, εφόσον αποτελεί πρόδρομο μόριο της β-

αλανίνης-μπεταΐνης (Hanson et al. 1994; Raman and Rathinasabapathi 2003).  
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Η DAO αποτελεί ρυθμιστικό ένζυμο των επιπέδων των PAs στα κύτταρα, 

τόσον των S- όσο και των SH-PAs (Gemperlova et al. 2006). Επί πλέον, η ενεργότητα 

της DAO έχει βρεθεί ότι επάγεται από το υπόστρωμά της, ενώ επάγεται από το φως 

με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επάγεται η ODC, δηλαδή 1h μετά την έναρξη του 

φωτισμού (Srivastava et al. 1977). Το προηγούμενο γεγονός είναι υπεύθυνο για την 

μικρή αύξηση των επιπέδων της Put, που παρατηρούνται 1h μετά την έναρξη του 

φωτισμού, παρ’ όλη την υψηλή αύξηση των επιπέδων ενεργότητας της ODC 

(Gemperlova et al. 2006). Η αναστολή της ενεργότητας της DAO προκάλεσε την 

συσσώρευση PAs σε φύλλα του φυτού Chrysanthemum και ειδικότερα των SH-PAs 

(Aribaud et al. 1994). To μέγιστο ενεργότητας της DAO κατά τη διάρκεια της ημέρας 

παρατηρείται στον καπνό 1h μετά το μέσο της μέρας και είναι σε συμφωνία με την 

μέγιστη ενζυμική της ενεργότητα, η οποία παρατηρήθηκε σε απομονωμένους 

ετιοπλάστες από το Hordeum vulgare μετά την έκθεση σε φως για 9h (Andreadakis 

and Kotzabasis 1996).  

H DAO εντοπίζεται στο κυτταρικό τοίχωμα στον αραβόσιτο (Slocum and 

Furey 1991) και ανοσοχημικές αναλύσεις (Histochemical analysis) έδειξαν ότι η 

έκφραση της DAO σχετίζεται με κύτταρα των οποίων τα κυτταρικά τοιχώματα 

πρόκειται να λιγνιτοποιηθούν στον καπνό (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 

2005a). Παρόμοια ενεργότητα της DAO στο διαλυτό και στο μη διαλυτό κλάσμα 

μετρήθηκε στον καπνό (Biondi et al. 2001) και η πτώση των επιπέδων Put κατά την 

πρώιμη S-φάση (S-phase) του κυτταρικού κύκλου στο φυτό Helianthus tuberosus 

οφείλεται στην υψηλή ενεργότητα της DAO η οποία παρατηρείται κατά την ίδια 

φάση του κυτταρικού κύκλου (Serafini-Fracassini 1991). 

Πολυαμινικές Οξειδάσες  
Οι PAOs είναι ένζυμα που καταλύουν την οξειδωτική απαμίνωση των PAs που 

περιέχουν πάνω από μία αμινικές ομάδες, περιέχουν FAD στο ενεργό τους κέντρο 

συνδεμένο με μη ομοιοπολικούς δεσμούς και χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα 

αποκλειστικά Ν1-ακετυλιωμένες (N1-acetylated) PAs στα θηλαστικά (Bolenius and 

Seiler 1981), ενώ στα φυτικά κύτταρα δεν παρουσιάζουν τόση εξειδίκευση. 

Εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό στα μονοκοτυλήδονα φυτά, ενώ μπορούν να 

διαχωριστούν αδρά σε τρεις ομάδες: (1) αυτές που πραγματοποιούν τον τελικό 

καταβολισμό των PAs, (2) αυτές που εμπλέκονται στην αλληλομετατροπή των PAs 
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της Spd/Put (back-conversion), και (3) αυτές που περιέχουν μια δομικά αυτοτελή 

περιοχή PAO αλλά δεν απαμινώνουν PAs.  

Πρώτη κατηγορία ενζύμων 
H PAO από τον αραβόσιτο (MPAO) είναι η πλέον μελετημένη πρωτεΐνη της 

οικογένειας των AOs (Cervelli et al. 2000), ενώ είναι η πρώτη που χαρακτηρίστηκε 

στα φυτά (Federico et al. 1990). Είναι μία μονομερής γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό 

βάρος 53 kD και περιέχει ένα μόριο FAD (Federico et al. 1989; Kim et al. 1987; 

Tavladoraki et al. 1998). Τα προϊόντα οξείδωσης είναι τα 4-αμινοβουτανάλη και Ν-

(3-αμινοπρόπυλ)-4-αμινοβουτανάλη, από Spd και Spm, αντίστοιχα, ενώ παράλληλα 

παράγονται DAP και Η2Ο2 (Federico et al. 1990; Sebela et al. 2001; Cona et al. 

2006). To προηγούμενο σημαίνει ότι η PAO αυτή εμπλέκεται στον τελικό 

καταβολισμό των PAs. Εκτός από την αλληλουχία του cDNA και της πρωτεΐνης, έχει 

προσδιοριστεί και η τρισδιάστατη δομή της με το ενεργό κέντρο να έχει σχήμα U, 

επιτρέποντας τη στερεοχημική αντεπίδραση με το υπόστρωμά της, όπως επίσης και 

επί πλέον ιοντικές αντεπιδράσεις (Tavladoraki et al. 1998; Binda et al. 1999). Επίσης, 

έχουν απομονωθεί τρία γονίδια από το καλαμπόκι, τα οποία κωδικοποιούν για την 

PAO, τα οποία ονομάζονται Ζmpao1, Ζmpao2, Ζmpao3 (Cervelli et al. 2000). 

Μεταξύ τους δείχνουν παρόμοια οργάνωση και αμινοξική αλληλουχία, γεγονός το 

οποίο υποδηλώνει προέλευση από ένα κοινό πρόγονο με γεγονότα διπλασιασμού. Το 

mRNA των γονιδίων παρουσιάζει ιστοειδικότητα, είναι αφθονότερο στα φύλλα και 

στο κολεόπτιλο παρά το φλοίωμα, τη ρίζα και τη στήλη (Cervelli et al. 2000). Το ίδιο 

πρότυπο ιστοειδίκευσης παρουσιάζει και η αντίστοιχη πρωτεΐνη, γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει ότι η μεταγραφή του γονιδίου καθορίζει τη ρύθμιση του ενζύμου.  

Στον υποκινητή των γονιδίων Ζmpao1 και Ζmpao2, υπάρχουν cis-ρυθμιστικά 

στοιχεία (Cervelli et al. 2000). Υπάρχει ένα ρυθμιστικό στοιχείο AUX (AuxRE-box, 

συναινετική ακολουθία 5’-TGTCCCAT-3’) και ένα εν δυνάμει G-κουτί (συναινετική 

ακολουθία 5’-TGACGTGGT-3’). Στο γονίδιο Ζmpao1, υπάρχουν τρία στοιχεία τα 

οποία εντοπίζονται 360 nt πριν την αρχή του σημείου μεταγραφής. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει ένα H-κουτί (H-Box, 5’-CCTACC-3’), το οποίο είναι ένα καλά 

χαρακτηρισμένο στοιχείο απόκρισης σε φως (LRE, Argüello-Astrolla et al. 1996), ένα 

κουτί με την συναινετική ακολουθία TGAGG, το οποίο εμφανίζεται σε πολλούς 

υποκινητές, οι οποίοι ενεργοποιούνται από την AUX ή/ και το  σαλικυλικό οξύ, αλλά 
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επίσης συσχετίζεται και με υποκινητές, οι οποίοι ρυθμίζονται από το φως και οι 

αλληλουχίες αυτές αναγνωρίζονται από πρωτεΐνες τύπου φερμουάρ βασικής δομής 

(bZIP, Terzaghi and Cashmore 1995). Τέλος, υπάρχει ένα CCAAT-κουτί, το οποίο 

είναι ένα καλά χαρακτηρισμένο LRE και συναντάται συχνά σε υποκινητές οι οποίοι 

ρυθμίζονται από το φως (Wang et al. 1997). Τα δύο τελευταία cis-ρυθμιστικά 

στοιχεία παρατηρούνται και στον υποκινητή του Ζmpao2 γονιδίου, αλλά σε 

διαφορετικές θέσεις.  

H παραγωγή του H2O2 
μέσω της οξείδωσης των PAs έχει συσχετιστεί με την 

οξειδωτική έκρηξη, τον κυτταρικό θάνατο, τη λιγνιτοποιήση και την πορεία 

σουβερίνωσης, η οποία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και σε 

αμυντικές αποκρίσεις (Allan and Fluhr 1997; Mοller and McPherson 1998; Rea et al. 

1998, 2002; Cona et al. 2003; Walters 2003). Οι PAOs έχουν συσχετιστεί και με την 

παραγωγή ασυνήθων PAs, όπως η νορσπερμιδίνη (nor-Spd), η νορσπερμίνη (nor-

Spm), η καλδοπενταμίνη, η καλδοεξαμίνη, η ομοκαλδοπενταμίνη και η 

ομοκαλδοϊκαμίνη (Philips and Kuehn 1991).  

H PAO ρυθμίζεται από το φως και τις αυξίνες (Cona et al. 2003). Εξωγενής 

εφαρμογή τους σε μεσοκότυλα καλαμποκιού ανέστειλε την επαγωγή της PAO, η 

οποία ελέγχεται από το φως. Καταχρηστικά, στη πρώτη κατηγορία ενζύμων 

περιλαμβάνονται τα ένζυμα που δεν εμπλέκονται στη σύνθεση κάποιας από τις τρεις 

PAs. Επί πλέον, εντοπίζεται κυρίως στον αποπλάστη των φυτών, είτε ελεύθερη, είτε 

μη ελεύθερη συνδεμένη με ασθενείς δεσμούς με το κυτταρικό τοίχωμα (πιθανώς 

κυρίως ιοντικούς), είτε μη ελεύθερη συνδεμένη με ισχυρούς ομοιοπολικούς δεσμούς 

με το κυτταρικό τοίχωμα (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005).  

Η κατηγορία των ενζύμων αυτών φαίνεται να απουσιάζει πλήρως από τα 

ζωικά κύτταρα. Όπως και η DAO, η PAO απαντά σε αφθονία σε γηραιούς ιστούς 

στους οποίους παρατηρείται αυξημένος κυτταρικός θάνατος (Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis 2005b), συσχετίζοντας άμεσα την εμφάνιση του PCD, με 

χαμηλά επίπεδα των PAs, τα οποία παρατηρούνται σε γηραιούς ιστούς λόγω της 

αυξημένης ενεργότητας των οξειδασών.  

Δεύτερη κατηγορία ενζύμων 
Η δεύτερη κατηγορία αφορά κυρίως ένζυμα ζωϊκής προέλευσης και περιλαμβάνει τις 

PAOs που εντοπίζονται στα περοξεισώματα και παράγουν από διακετυλιωμένη Spm 
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διαδοχικά, AcSpd και AcPut, μαζί με 3-ακετυλάμινο-1-προπανάλη (3-acetylamino-1-

propanal) και Η2Ο2 (Beard et al. 1985; Wu et al. 2003). Επί πλέον, η οξειδάση της 

Spm (spermine oxidase; SMO, EC 1.5.3.3), μια FAD-εξαρτώμενη αμινική οξειδάση 

καταλύει τη μετατροπή της Spm σε Spd με ταυτόχρονη παραγωγή 3-αμινο-1-

προπανάλης και H2O2. Πρόσφατα, μία ισομορφή του ενζύμου εντοπίστηκε στον 

πυρήνα (Murray-Stewart et al. 2008).  

Στα ζωϊκά κύτταρα, οι PAOs που εμπίπτουν στη κατηγορία αυτή, 

παρουσιάζουν συστατική έκφραση, ενώ το υπόστρωμά τους παράγεται από την από 

την αντίδραση, που καταλύεται από την Spd/Spm N1-ακετυλτρανσφεράση (Spd/Spm 

N1-acetyltransferase; SSAT, EC 2.3.1.57). Η SSAT είναι ένα ενζυμικό σύστημα το 

οποίο είναι υπεύθυνο για την ακετυλίωση της Spd/Spm. Η SSAT σε αντίθεση με τη 

PAO στα θηλαστικά δεν είναι συστατικά εκφραζόμενη, αλλά είναι αυστηρά 

ελεγχόμενη, όσον αφορά την έκφρασή της και άρα είναι το σημείο ελέγχου της 

ταχύτητας του καταβολισμού των PAs. Εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα.  

Από την άλλη, το ενζυμικό σύστημα της SMO, φαίνεται να είναι επαγόμενο 

από συγκεκριμένα ανάλογα των PA, γεγονός πολύ σημαντικό, αφού καταδεικνύει τη 

σημασία του συγκεκριμένου συστήματος στην επαγωγή της απόπτωσης των 

κυττάρων καρκινικών όγκων. Επί πλέον, η επαγμένη SMO του Ηelicobacter pylori 

σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή ROS και αποδόμηση του DNA, συνδέοντας την 

οξείδωση των PAs με χρόνιες λοιμώξεις καθώς επίσης και την επιθηλιακή 

καρκινογένεση και το καρκίνο του προστάτη.  

Επί πλέον, ποντίκια (Mus musculus) στα οποία είχε χορηγηθεί ο αναστολέας 

της PAO MDL72527 [N1,N4-bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine] κατέληγαν, 

καθώς συσσωρεύονταν στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στο πλάσμα του αίματος 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα Spm. Αυτό καταδεικνύει τη 

σημασία της οξείδωσης των PAs, ειδικά του καταβολισμού της Spm, της οποίας η 

απουσία μπορεί να αποβεί μοιραία για τα ζώα αυτά (Seiler et al. 2002).  

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ενδείξεις για την ύπαρξη παρόμοιων ενζύμων 

που εμπλέκονται με την αλληλομετατροπή των PAs στα φυτικά κύτταρα.  
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Τρίτη κατηγορία ενζύμων 
Η τρίτη κατηγορία ενζύμων περιλαμβάνει τις απαμεθυλάσες (demethylases) της 

Λυσίνης (lysine-specific demethylases, LSD) οι οποίες περιέχουν μία δομικά 

αυτοτελή περιοχή παρόμοια με αυτή των PAOs. Τα ένζυμα αυτά εντοπίζονται στον 

πυρήνα και εμπλέκονται στην έκφραση του κώδικα ιστονών που περιλαμβάνει τις 

δομικές αναδιατάξεις ιστονών, διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και η μετά-

μεταφραστική τροποποίηση των Ν-αμινοτελικών άκρων των ιστονών. Στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, το DNA πακετάρεται σε μία δομή υψηλής οργάνωσης που 

ονομάζεται χρωματίνη. Η βασική επαναλαμβανόμενη μονάδα της χρωματίνης είναι 

το νουκλεόσωμα, το οποίο αποτελείται από ένα οκταμερές  ιστόνης,  που 

περιλαμβάνει δύο αντίγραφα των ιστονών  H2A, H2B, H3 and H4, γύρω από τα 

οποία τυλίγεται τμήμα DNA μήκους 147-bp. Οι ιστόνες του οκταμερούς, περιέχουν 

Ν-αμινοτελικές περιοχές χωρίς κάποια ιδιαίτερη δομή, ώστε να μπορούν να υποστούν 

μια σειρά από μετά-μεταφραστικές τροποποιήσεις, που περιλαμβάνουν την 

ακετυλίωση της Lys, φωσφορυλίωση της σερίνης και της θρεονίνης και μεθυλίωση 

της Lys και της αργινίνης. Επί πλέον, τα κατάλοιπα Lys μπορεί να είναι μόνο-, δι- ή 

τριμεθυλιωμένα, ενώ τα κατάλοιπα αργινίνης μπορεί να είναι μόνο-, ή 

διμεθυλιωμένα. Η προκύπτουσα περιπλοκότητα των τροποποιήσεων είναι αυτή που 

δρα ως ‘κώδικας των ιστονών’, μέσω του οποίου τα πρότυπα των τροποποιήσεων 

μπορούν να ‘διαβαστούν’ από την κυτταρική μηχανή για τη γονιδιακή ρύθμιση. Η 

όλη διαδικασία επηρεάζει άμεσα τη δομή της χρωματίνης.  

Η κατηγορία περιλαμβάνει τις Lysine Demethylases (LSD), πρωτείνες που 

απαιτούν FAD για την κατάλυση της αντίδρασης. Η κατηγορία αυτή είναι κοινή 

μεταξύ φυτών και ζώων, ενώ οι πρωτεΐνες περιλαμβάνουν δύο επί πλέον δομικά 

αυτοτελείς περιοχές, εκτός από αυτή που χαρακτηρίζει τα ένζυμα PAO, τη SWIRM 

(Swi3p, Rsc8p and Moira), που εντοπίζεται σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με 

τροποποιήσεις χρωματίνης ή remodeling και την περιοχή συνδέτη (spacer) (Binda et 

al. 2002; Anand and Marmostein 2007). 

H LSD1 δρα ως μεταγραφικός συν-καταστολέας μέσω της τροποποίησης στην 

ιστόνη Η3 (λυσίνη 4) όπου και την απομεθυλιώνει. Η μεθυλίωση της Lys 4 της 

ιστόνης Η3 σχετίζεται με την ενεργοποίηση της μεταγραφής. Επί πλέον, η δομική 

αυτοτελής περιοχή PAO της πρωτεΐνης δεν φαίνεται να έχει κάποια δράση πάνω στις 

PAs. Ομόλογα του LSD1 της Arabidopsis φαίνεται να επάγουν την άνθιση (floral 
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transition) μέσω της καταστολής της έκφρασης των γονιδίων που την καταστέλλουν  

(Jiang et al. 2007).  

Πολυαμινικές oξειδάσες και ανάπτυξη 

Οι PAs κατέχουν σημαντικό ρόλο στην κυτταρική ομοιοστασία, την κυτταρική 

αύξηση και διαφοροποίηση, καθώς και την ανάπτυξη καρκινικών όγκων (Wallace et 

al. 2003). Ειδικότερα, οι φυτικές PAs έχουν συσχετιστεί με ποικιλία αναπτυξιακών 

διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση, 

τη μορφογένεση, την ωρίμανση και βλάστηση σπερμάτων, τη δημιουργία κονδύλων, 

την επαγωγή της άνθισης και ανάπτυξης του άνθους, την ανάπτυξη και την ωρίμανση 

των καρπών, την εμβρυογένεση και τη γήρανση (Kumar et al. 1997; Tiburcio et al. 

1997; Walden et al. 1997; Malmberg et al. 1998; Bouchereau et al. 1999; Tassoni et 

al. 2006; Papadakis et al. 2005; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a, b; 

Paschalidis et al. 2009). Ο ακριβής ρόλος των PAs στις παραπάνω διαδικασίες 

παραμένει άγνωστος. Είναι γνωστό πάντως ότι οι PAs συμμετέχουν και είναι 

απαραίτητες για τη μετάβαση από τη G1 στην S φάση (Theiss et al. 2002), ενώ η 

απαραίτητη συμμετοχή τους στην κυτταρική διαίρεση έχει τεκμηριωθεί (Acosta et al. 

2005; Papadakis et al. 2005; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a,b). Η 

αναστολή της βιοσύνθεσης της Spd και της Spm εμποδίζει την μετάβαση στην S 

φάση, ενώ προκαλεί τη συσσώρευση των κυττάρων στην G1 φάση. Η εξωγενής 

προσθήκη Spd και Spm ακυρώνει το αποτέλεσμα (Fowler et al. 1996; Theiss et al. 

2002). Γενικά, υψηλά επίπεδα της Spd και Spm είναι απαραίτητα σε πολλούς 

οργανισμούς κατά τη μετάβαση από τη φάση G1 στην φάση S (Fuller et al. 1997), 

καθώς είναι απαραίτητες για τη σύνθεση νουκλεϊνικών οξέων και την ολοκλήρωση 

του κύκλου της μίτωσης (Fowler et al. 1996). Οι PAs είναι απαραίτητες για την 

αύξηση και την ανάπτυξη, καθώς καταστολή της βιοσύνθεσής τους αναστέλλει την 

κυτταρική αύξηση (Cohen 1998; Igarashi and Kashiwagi 2000; Thomas and Thomas 

2001; Urano et al. 2005; Imai et al. 2004; Ge et al. 2006; Paschalidis et al. 2009a). 

Πρόσφατα, δείχθηκε ότι ένας λόγος που η Spd είναι απαραίτητη για την κυτταρική 

βιωσιμότητα, είναι ότι αποτελεί πρόδρομο μόριο του ασυνήθιστου αμινοξέος 

Υπουσίνη (Hypusine), το οποίο σχετίζεται με τη μετα-μεταφραστική τροποποίηση 

ενός συγκεκριμένου καταλοίπου Lys του ευκαρυωτικού παράγοντα εκκίνησης της 
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πρωτεινοσύνθεσης 5A (eukaryotic initiation factor eIF5A; Park 2006; Chattopadhyay 

et al. 2008).  

 Στα φυτά και στα ζώα οι PAOs είναι σε θέση, τουλάχιστο μερικώς, να 

ελέγχουν τα επίπεδα της Spd. Επίσης, οι PAOs (και οι DAOs) απαντούν σε αφθονία 

σε ιστούς που υπόκεινται λιγνιτοποιήση και σχετίζονται ιστοειδικά με αντιδράσεις 

ενίσχυσης του κυτταρικού τοιχώματος, που καταλύονται από τις περοξειδάσες 

(Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a,b). O καταβολισμός των PAs 

σχετίζεται με την κυτταρική επιμήκυνση (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 

2005a,b; Paschalidis et al. 2009b). Επί πλέον, οι PAOs σχετίζoνται με την ανάπτυξη 

του μεσοκοτυλίου του αραβόσιτου στο οποίο μάλιστα εντοπίστηκε και 

τροποποιημένος υποκυτταρικός εντοπισμός της PAO, όπου βρέθηκε εκτός του 

αποπλάστη και στο κυτταρόπλασμα κατά τη διαφοροποίηση των ιστών ή υπό την 

επίδραση φωτισμού (Cona et al. 2006). Αυτός ο εντοπισμός πιθανώς να εξυπηρετεί 

την αυξημένη παραγωγή του Η2Ο2, καθώς υψηλότερα επίπεδα PAs συναντώνται 

εντός του κυττάρου παρά στον αποπλάστη, όπου οξειδώνονται από την 

κυτταροπλασματική PAO. Ενδογενείς παράγοντες επίσης φαίνεται να ελέγχουν τα 

επίπεδα έκφρασης της PAO στο καπνό (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 

2005a), ενώ οι αυξίνες αναστέλλουν την επαγωγή του γονιδίου από το φως (Cona et 

al. 2003). Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η PAO στη βρώμη, μπορεί να 

εντοπίζεται ενδοκυτταρικά (Cona et al. 2005). Μάλιστα, κατά την οντογένεση η 

προσδεμένη PAO και DAO στο κυτταρικό τοίχωμα αυξάνεται (Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis 2005b). 

Επίσης, αύξηση των επιπέδων της PAO και αντίστοιχη αύξηση των επιπέδων 

Η2Ο2 προηγούνται του αναπτυξιακά επαγόμενου PCD (Paschalidis and Roubelakis-

Angelakis, 2005a). Στο καπνό, υψηλά επίπεδα ενδογενών PAs σχετίζονται με 

αυξημένη κυτταρική διαίρεση, ενώ η PAO σχετίζεται με φύλλα που υπόκεινται σε 

αναπτυξιακό PCD. Εξάλλου, στον καπνό PAO και PAs ακολουθούν ένα αντίθετο 

πρότυπο, με τις PAs να κυριαρχούν σε σημεία ταχείας κυτταρικής διαίρεσης, 

ακολουθώντας μια βασιπέταλη μείωση κατά μήκος του φυτικού άξονα και τις PAOs 

σε σημεία που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα PCD, τόσο στον καπνό όσο και στο 

αμπέλι (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a; Paschalidis et al. 2009a,b) 

(Εικόνα 4). Επί πλέον, η υψηλή έκφραση των γονιδίων ZmPAO στις 



διαφοροποιούμενες ηθμαγγειώδεις δεσμίδες ενισχύει την άποψη ότι οι PAOs 

σχετίζονται άμεσα με τον PCD (Cona et al. 2006).  

Επιπρόσθετα, το H2O2 
το οποίο παράγεται από την DAO, είναι απαραίτητο 

για την ανάπτυξη της ρίζας (Tang and Newton 2005), καθώς και των πλευρικών 

ριζών (Su et al. 2006; Delis et al. 2006). Μείωση των PAs από τις AOs μπορεί να 

αποτελεί σήμα παύσης των κυτταρικών διαιρέσεων (Paschalidis and Roubelakis-

Angelakis 2005a, b). Αυτό υποστηρίζεται από πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι 

σε μεριστωματικές περιοχές τα επίπεδα των PAs είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως επίσης 

και η δυναμική βιοσύνθεσής τους, ενώ αντίθετα ο καταβολισμός τους βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a). Επομένως, 

η μείωση των PAs μπορεί να είναι απαραίτητη για την έναρξη των διαδικασιών 

διαφοροποίησης.  

 

 

Εικόνα 4. Σχέση μεταξύ DAO και 

περοξειδάσης (POX) κατά μήκος 

του αναπτυξιακού άξονα του 

καπνού (Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis 2005a). 
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Πολυαμινικές οξειδάσες και καταπονήσεις 

Ο καταβολισμός των πολυαμινών (PAs) στην ανάπτυξη και άμυνα των φυτών  
Οι PAs συχνά συσσωρεύονται ως απόκριση τόσο στις αβιοτικές όσο και στις βιοτικές 

καταπονήσεις (Bouchereau et al. 1999 Urano et al. 2003; Walters 2003a, b; reviewed 

in Liu et al. 2005; Alcázar et al. 2006; Groppa and Benavides 2007). 

Η συμμετοχή των PAOs και DAOs στις καταπονήσεις των φυτών, 

υποστηρίζεται συνεχώς από νέα πειραματικά δεδομένα (Rea et al. 1998; Cowley and 

Walters 2002; Cona et al. 2003; Yoda et al. 2003; Paschalidis and Roubelakis-

Angelakis 2005b; Cona et al. 2005; Cona et al. 2006). Δεδομένου του εξωκυτταρικού 

εντοπισμού των ενζύμων αυτών και της παραγωγής Η2Ο2, μπορεί να δρουν μαζί με 

τις περοξειδάσες για την ένωση πρωτεϊνών και την εναπόθεση λιγνίνης στα 

κυτταρικά τοιχώματα των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης. Επίσης, το παραγόμενο 

Η2Ο2, συνδέεται με την οξειδωτική καταπόνηση και τον PCD κατά τη διάρκεια της 

οντογένεσης και ως αντίδραση σε βιοτική και αβιοτική καταπόνηση (Allan and Fluhr 

1997; Torrigiani et al. 1997; MØller and McPherson 1998; Cowley and Walters 2002; 

Rea et al. 2002; Yoda et al. 2003).  

Οι AOs φαίνεται να συνεισφέρουν στην άμυνα των φυτών ενάντια σε 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Σε φυτά προσβεβλημένα από τον ιό  του μωσαϊκού 

του καπνού (TMV), η Put και η Spd συγκεντρώνονται στον αποπλάστη κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης υπερευαισθησίας (Hypersensitive Reaction; HR), ως 

υποστρώματα για την δράση των αντίστοιχων ΑΟs (Yamakawa et al. 1998; Yoda et 

al. 2003). Επιπρόσθετα, η ενζυμική ενεργότητα της ODC και της ADC αυξάνεται με 

αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των προϊόντων τους και των 

συζευγμένων μορφών τους, τα οποία μπορούν να είναι υποστρώματα των AOs 

κυρίως στις νεκρωτικές περιοχές (Torrigiani et al. 1997),.  

Εξωγενής προσθήκη PAs προστατεύει τα φυτά από μία σειρά καταπονήσεων 

(Chattopadhyay et al. 2002), ενώ φυτά που υπερεκφράζουν γονίδια βιοσύνθεσης των 

PAs δείχνουν ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις (Kasukabe et al. 2004; 

Kasukabe et al. 2006; Capell et al. 2004; Wen et al. 2008; Εικόνα 5). Αντίθετα, 

απώλεια λειτουργίας κάποιου από αυτά τα γονίδια, ή μείωση των επιπέδων των PAs 

προκαλεί μείωση της ανθεκτικότητας (Urano et al. 2004; Yamaguch et al. 2006; 

Yamaguchi et al. 2007; Kusano et al. 2007). Επί πλέον, έχει αναφερθεί ο 

προστατευτικός ρόλος των PAs μέσω γονιδίων επαγόμενων από καταπονήσεις. Για 



παράδειγμα, το γονίδιο ZFT1 αποκρίνεται σε εξωγενή προσθήκη Spm, που 

κωδικοποιεί για μία πρωτεΐνη με δάκτυλα-ψευδαργύρου (Zn fingers) και είναι 

μεταγραφικός αναστολέας. Φυτά καπνού που υπερέκφραζαν το γονίδιο ZFT1 ήταν 

πιο ανθεκτικά στον ΤΜV (Uehara et al., 2005). Επί πλέον, ΓΤΦ πεύκης που 

υπερέκφραζαν το γονίδιο CaPF1, το οποίο κωδικοποιεί για τον παράγοντα ERF 

(ethylene responsive factor)/ΑP2-τύπου (activator protein) μεταγραφικό παράγοντα, 

παρουσίασαν δραματική αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στην ξηρασία, ψύχος και 

αλατότητα (Tang et al. 2005). Στην άγριου τύπου πεύκη τα επίπεδα των PAs 

μειωνόντουσαν υπό την επίδραση της καταπόνησης, ενώ στα ΓΤΦ τα επίπεδα των 

PAs παρέμεναν σταθερά και σχετιζόντουσαν άμεσα με υψηλότερα επίπεδα 

βιοσύνθεσης PAs (Tang et al. 2007).  

  

Εικόνα 5. ΓΤΦ ρυζιού που 

υπερεκφράζουν το γονίδιο ADC 

παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα 

στην καταπόνηση από ξηρασία (Capell 

et al. 2004). 

 

Στρατηγικές δημιουργίας ΓΤΦ για την μελέτη του ρόλου των πολυαμινών  
Η ομοιοστασία των PAs έχει γίνει στόχος γενετικών χειρισμών, τόσο στα ζώα όσο 

και στα φυτά (Kumar and Minocha 1998). Μέχρι πρόσφατα, η ρύθμιση των επιπέδων 

των PAs, γινόταν κυρίως με τη χρήση φαρμακολογικών αναστολέων των 

βιοσυνθετικών ενζύμων. Η μεθοδολογία αυτή έχει περιορισμούς, όπως ο 

διαφορετικός ρυθμός πρόσληψης του αναστολέα από τα διάφορα ερευνητικά    
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μοντέλα και οι δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλα ενζυμικά συστήματα, όπως επίσης και 

στις μεμβράνες. Από την άλλη πλευρά, η έκφραση ενός διαγονιδίου επιτρέπει την 

υπερέκφραση (sense), ή υποέκφραση (antisense) συγκεκριμένων μεταβολικών 

βημάτων σε ένα μονοπάτι (Kinney 1998; Lindsey 1998; Nuccio et al. 1999). Η 

τελευταία προσέγγιση, μπορεί να αποκαλύψει μηχανισμούς μεταβολικής ρύθμισης, οι 

οποίοι δεν μπορούν να αποκαλυφθούν με την απλή μελέτη μεταλλαγμάτων ή με τη 

μελέτη της επίδρασης αναστολέων. Έτσι, η τροποποίηση των κυτταρικών επιπέδων 

των PAs σε ΓΤΦ επιτρέπει τη μελέτη της συσχέτισής τους με συγκεκριμένα 

φυσιολογικά μονοπάτια και καθίσταται δυνατή η διευκρίνιση του ρόλου τους στις 

καταπονήσεις.  

ΓΤΦ καπνού με τo cDNA του γονιδίου odc χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να μελετηθεί η σχέση της Put και της νικοτίνης (nicotine), η οποία είναι αλκαλοειδές 

παράγωγο της Put (Hamil et al. 1990). Σε αυτά τα ΓΤΦ, οι ενδογενείς συγκεντρώσεις 

της Spd και Spm δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση με τα φυτά WT. Επίσης, αυξημένη 

παραγωγή Put έχει παρατηρηθεί σε φυτά καπνού (DeScenzo and Minocha 1993) και 

σε κυτταρικές καλλιέργειες καρότου (Bastola and Minocha, 1995), τα οποία 

υπερέκφραζαν το cDNA του γονιδίου odc του ποντικιού. Ενώ τα προαναφερθέντα 

ΓΤΦ φυτά καπνού ήταν φαινοτυπικά φυσιολογικά, οι κυτταροκαλλιέργειες 

παρουσίασαν αυξημένη συχνότητα σωματικής εμβρυογένεσης. Επίσης, δείχθηκε ότι 

στις ΓΤ σειρές καρότου, είχε μεταβληθεί όχι μόνο ο ρυθμός βιοσύνθεσης της Put, 

αλλά και ο ρυθμός καταβολισμού της  συγκριτικά με τα WT κύτταρα (Anderson et al. 

1998). Το προηγούμενο γεγονός υποδεικνύει την πιθανή αλληλεπίδραση του 

αναβολισμού και του καταβολισμού των PAs. Πάντως, η υπέρμετρη αύξηση της Put 

από την ODC φαίνεται να περιορίζεται από έναν αναδραστικό μηχανισμό μείωσης 

της Orn (Mayer and Michael 2003). Επίσης, στο ρύζι η υπερέκφραση της ανθρώπινης 

ADC φαίνεται να τροποποιεί τα επίπεδα των PAs με κάποια ιστοειδίκευση καθώς 

διαφορετικά επίπεδα αυξήσεων παρατηρήθηκαν σε διαφορετικούς ιστούς σε σχέση 

με τα φυτά WT (Lepri et al. 2001). Επί πλέον, η μείωση των κυτταρικών επιπέδων 

της ODC στον καπνό με ανοσορρύθμιση (immunomodulation), είχε ως αποτέλεσμα 

την μείωση όλων των PAs και τα ΓΤΦ παρουσίαζαν φαινότυπο νανισμού (Nοlke et 

al. 2005).  

Γενετικός μετασχηματισμός του καπνού ή του ρυζιού με cDNA του adc από 

βρώμη (Masgrau et al. 1996; Burtin and Michael 1997; Capell et al. 1998), οδήγησε 
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σε αυξημένη συσσώρευση Put, με μικρές έως αμελητέες αλλαγές στα επίπεδα Spd και 

Spm. Επίσης, η υπερέκφραση του adc στο φυτό A. thaliana, προκάλεσε την 

συσσώρευση Put και τη δημιουργία φαινοτύπου νανισμού, ενώ η υπερέκφραση του 

adc στον καπνό προκάλεσε την αναστολή της ανάπτυξης, όπως επίσης χλώρωση και 

νέκρωση (Panicot et al. 2002; Alcazar et al. 2005). H υπερέκφραση της ADC σε 

συγκεκριμένη κυτταρική σειρά ρυζιού, προκάλεσε τη συσσώρευση Put στους 

κάλλους  και στα σπέρματα αλλά όχι στους βλαστικούς ιστούς (Noury et al. 2000). 

Από την άλλη πλευρά, η μείωση των επιπέδων της ADC προκάλεσε τη μείωση των 

επιπέδων της Put και της Spd, χωρίς παρ’ όλα αυτά να αλλάζει η ενεργότητα των 

υπόλοιπων βιοσυνθετικών ενζύμων των PAs (Trung-Nghia et al. 2003).  

Σε ΓΤΦ καπνού, που υπερέκφραζαν το ανθρώπινο γονίδιο samdc, τα ενδογενή 

επίπεδα Spd ήταν σημαντικά αυξημένα, ενώ η Put ήταν μειωμένη (Noh and Minocha 

1994). Επίσης, η υπερέκφραση του samdc στο ρύζι, προκάλεσε την συσσώρευση 

υψηλών επιπέδων PAs (Roy and Wu 2002), ενώ ΓΤΦ τομάτας τα οποία 

υπερέκφραζαν το γονίδιο samdc από την ζύμη, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα Spd 

και Spm στους καρπούς τους, όπως επίσης και υψηλότερα επίπεδα λυκοπενίου 

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη διατροφική αξία του χυμού της τομάτας (Mehta et 

al. 2002). Σε μία άλλη μελέτη, στην οποία πραγματοποιήθηκε υποέκφραση του samdc 

cDNA της πατάτας, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων Spd παράλληλα με μη 

φυσιολογικούς φαινοτύπους στους κονδύλους (Kumar et al. 1996, 1997). Η 

υποέκφραση του γονιδίου samdc στον καπνό δεν προκάλεσε μείωση των ανώτερων 

PAs, ενώ προκάλεσε μείωση της ριζογενετικής ικανότητας στα ΓΤΦ, σε σχέση με τα 

φυτά WT (Torrigiani et al. 2005). Τέλος, η υπερέκφραση του γονιδίου spds στο φυτό 

A. thaliana ή στον καπνό, προκάλεσε την συσσώρευση των ανώτερων PAs και 

ιδιαίτερα Spd, χωρίς την εμφάνιση κάποιου φαινοτύπου υπό φυσιολογικές συνθήκες 

(Kasukabe et al. 2004; Franceschetti et al. 2004).  

Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα, σε μελέτες στις οποίες παρατηρήθηκαν 

σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο Put κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 

ανάπτυξης ή σε αντίδραση σε ποικίλες αβιοτικές καταπονήσεις, αμελητέες ή μικρές 

μόνο μεταβολές προκλήθηκαν στα επίπεδα Spd και Spm (Minocha et al. 1993, 1995, 

1999b; Zhou et al. 1995; Bouchereau et al. 1999; Bhatnagar et al. 2001). Αυτό 

υποδηλώνει την αυστηρή μεταβολική ρύθμιση των επιπέδων της Spd και Spm. Παρ’ 

όλα αυτά, η υπερέκφραση του γονιδίου spds από το φυτό Cucurbita ficifolia στην A. 
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thaliana προκάλεσε αύξηση των επιπέδων της Spm, ενώ τα ΓΤΦ έδειξαν και 

αυξημένη αντοχή στην αλατότητα (Kasukabe et al. 2004).  

ΓΤΦ τα οποία αφορούν τον καταβολισμό των αμινών σπανίζουν (Winsiewski 

and Brewin 2000; Rea et al. 2004; Terakado et al. 2006). Σε μελέτη εκτοπικής 

έκφρασης του γονιδίου της DAO δείχθηκε ότι αυτή σχετίζεται με τη δημιουργία των 

φυματίων (Wisniewski and Brewin 2000; Flemetakis et al. 2004). Επίσης, υπερ-

έκφραση της DAO στον καπνό, έδειξε ότι τα επίπεδα των PAs δεν διαφοροποιούνται 

ιδιαίτερα σε σχέση με τα φυτά WT (Rea et al. 2004), πιθανότατα λόγω της ύπαρξης 

ενός αναδραστικού μηχανισμού σταθεροποίησης των επιπέδων των PAs.  

 

Παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου από οξειδωτικά ενζυμικά και μη ενζυμικά 
συστήματα 

Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα, κοινή παράμετρος σε όλες τις γνωστές PAOs 

είναι η παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου μέσω των αντιδράσεων που καταλύουν 

(Reactive Oxygen Species, ROS). Τα ROS αντιπροσωπεύουν προϊόντα διαδοχικών 

αναγωγών του οξυγόνου με μεταφορά ενός ηλεκτρονίου (e-). Οι κύριοι ενζυμικοί και 

μη ενζυμικοί μηχανισμοί παραγωγής ROS στα κύτταρα παρουσιάζονται στην Εικόνα 

6. Στην βασική του κατάσταση (ground state), το οξυγόνο (Ο2) είναι ένα μόριο 

τριπλής κατάστασης (triplate state) και σχετικά ανενεργό. Από την άλλη το οξυγόνο 

μονής κατάστασης (singlet oxygen), 1Ο2
 είναι η πρώτη υψηλή ενεργειακή κατάσταση 

του μοριακού οξυγόνου και έτσι δε περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρονίου στο 

μοριακό οξυγόνο. Παράγεται μέσω φωτοενεργοποιήσης και μπορεί να οξειδώσει 

πολλά βιολογικά μόρια και κατά συνέπεια είναι τοξικό για τα κύτταρα. Η πρόσληψη 

ενός ηλεκτρονίου από το μοριακό οξυγόνο από διάφορα αναγωγικά, έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή της υπεροξειδική ρίζας (Ο2
.-). Στα κύτταρα, το Ο2

.- 

βρίσκεται σε ισορροπία με την πρωτονιωμένη του μορφή, την υπερυδροξυλική ρίζα 

(.O2H), η οποία σχηματίζεται σε συνθήκες κατά τις οποίες επικρατεί χαμηλό pH 

(Εικόνα 6, αντίδραση 1) και είναι περισσότερο υδρόφιλη από το Ο2
.- και μπορεί 

επομένως να διασχίζει πιο εύκολα μεμβράνες. Σε φυσιολογικό pH, το Ο2.- δεν είναι 

πολύ ενεργό κατά των μακρομορίων του κυττάρου, όμως η ρίζα πρωτονιωμένη ή μη, 

όταν βρεθεί σε υδατικό, βασικό ή ελαφρώς όξινο περιβάλλον, μετατρέπεται σε H2O2 

και Ο2, αυθόρμητα ή μέσω της καταλυτικής μεσολάβησης της υπεροξειδικής 
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δισμουτάσης (Superoxide Dismutase; SOD EC 1.15.1.1) (Εικόνα 6, αντίδραση 1). Η 

ενζυμικά καταλυόμενη παραγωγή του H2O2 μέσω της SOD πραγματοποιείται 10-

φορές ταχύτερα σε σχέση με την αυθόρμητη αντίδραση. Η αντίδραση 1.1 στην 

Εικόνα 6 αντιπροσωπεύει την κύρια οδό απόσβεσης του Ο2
.- στο κύτταρο (Lamb and 

Dixon 1997). 

Το H2O2, που είναι και παράγωγο όπως προαναφέρθηκε των AOs, είναι 

σχετικά σταθερό μόριο και καθώς είναι ενδιάμεσα ενεργό και ηλεκτρικά ουδέτερο 

μπορεί εύκολα να περνά τις κυτταρικές μεμβράνες και να διαχέεται σε μακρινές 

αποστάσεις. Στα κύτταρα, το παραγόμενο H2O2 μπορεί (1) να σχηματίσει νερό και 

μοριακό οξυγόνο αυθόρμητα ή μέσω ενζυμικής κατάλυσης από τη καταλάση 

(Catalase; CAT EC 1.11.1.6) (Εικόνα 6, αντίδραση 2), (2) να χρησιμοποιηθεί ως 

υπόστρωμα διαφόρων περοξειδασών (peroxidase; POX EC 1.11.1.17), όπως γενικές 

περοξειδάσες, ασκορβική περοξειδάση (ascorbate peroxisase; APX EC 1.11.1.11) ή 

περοξειδάση της γλουταθειόνης (glutathione peroxidase; GPX EC 1.11.1.9), και να 

καθοδηγήσει τη σύνθεση της λιγνίνης (Εικόνα 6, αντίδραση 3) ή (3) να αποσβεστεί 

μέσω του κύκλου των Halliwell-Asada (Εικόνα 6).  

Σε κατάλληλες συνθήκες και παρουσία κάποιου αναγωγικού, το H2O2 μπορεί 

να παραχθεί από τις περοξειδάσες σε μια σειρά αντιδράσεων (Εικόνα 6, αντίδραση 4; 

Gross et al., 1977, Halliwell, 1978a). Η υδροξυλική ρίζα είναι από τις πλέον ενεργές 

μορφές ROS και μπορεί να σχηματιστεί κατά την άμεση αντίδραση μεταξύ Ο2
.- και 

H2O2 (Αντίδραση Haber-Weiss, Εικόνα 6, αντίδραση 5). Σε φυσιολογικές συνθήκες, 

η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται, ενώ αντίθετα, σημαντικά επίπεδα μπορούν να 

σχηματιστούν μέσω κυκλικών αντιδράσεων κατά τις οποίες πραγματοποιείται 

οξείδωση μετάλλων όπως τα μεταβατικά μέταλλα Fe2+ και Cu+ (Αντίδραση Fenton, 

Εικόνα 6, αντίδραση 6) και επακόλουθη αναγέννηση των οξειδωμένων ιόντων στην 

ανηγμένη τους μορφή μέσω της αντίδρασης με το Ο2
.- (Εικόνα 6, αντίδραση 7). Τα 

μεταβατικά μέταλλα δρουν ως καταλύτες των αντιδράσεων αυτών και η ευκολία 

προσέγγισής τους είναι πιθανώς οι σημαντικότεροι παράγοντες, που ελέγχουν την 

θέση παραγωγής του OH. (Wojtaszek 1997). Η υδροξυλική ρίζα, με την ικανότητά 

της να ξεκινά την αλυσίδα αντιδράσεων παραγωγής ROS, θεωρείται η κύρια 

υπεύθυνη μορφή ROS για τις μη αντιστρεπτές και καταστροφικές τροποποιήσεις των 

κυτταρικών μακρομορίων και οργανιδίων.  



 
Εικόνα 6. Παραγωγή και απόσβεση των ROS. A, Σχέση μεταξύ μοριακού οξυγόνου και των ROS. Β, 

Χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες οι ROS αποσβένονται ή αλληλομετατρέπονται (Wojtaszek, 

1997). O2 : μοριακό οξυγόνο, 1Ο2: ενεργό οξυγόνο (singlet oxygen), O2
-.: υπεροξειδική ρίζα 

(superoxide), H2O2: υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide), OH.: υδροξυλική ρίζα (hydroxyl 

radical), H2O: νερό. 
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Τα προηγούμενα παράγωγα σχηματίζονται και κατά τις φυσιολογικές 

λειτουργίες στο κύτταρο. Γενικά, το Ο2
.- παράγεται κατά την αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια (αναπνοή), κατά την φωτοσύνθεση στους 

χλωροπλάστες και ως παραπροϊόν δράσης ενζύμων (οξειδάσης της ξανθίνης; 

xanthine oxidase EC 1.1.3.22 και 1.2.3.22, αλδεϋδική οξειδάσης; aldehyde οxidase 

EC 1.2.3.1, καθώς και τα πολλά ένζυμα που εντάσσονται στη κατηγορία των 

φλαβινικών αφυδρογονασών; flavin dehydrogenases; Elstner 1982, Fridovitch 1986). 

To H2O2 μπορεί να παραχθεί κατά την β-οξείδωση των λιπαρών οξέων (β-oxidation) 

στα μικροσώματα και την φωτοαναπνοή στα περοξεισώματα (Elstner 1982; Asada 

1994), ή όπως προαναφέρθηκε από την δράση της DAO και της PAO (Smith 1985a; 

Angelini and Federico 1989; Angelini et al. 1990). Κυρίως όμως, η συσσώρευση των 

ROS αυξάνεται από τις βιοτικές ή αβιοτικές καταπονήσεις, όπως και κατά την έκθεση 

του φυτού σε UV ακτινοβολία, ζιζανιοκτόνα (paraquat, diquat), παθογόνα, 

ατμοσφαιρικές μολύνσεις (όζον, O3), ακραίες θερμοκρασίας, υδατική καταπόνηση, 

βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες (Sutherland 1991; Bowler et al. 1992; Papadakis 

and Roubelakis-Angelakis 2005; Skopelitis et al. 2006; Paschalidis et al. 2009a, b). 

Η ενζυμική παραγωγή των ROS έχει υποτεθεί ότι πραγματοποιείται κυρίως 

από την NAD(P)H-oxidase (οξειδάση του φωσφορικού νικοτιν-αδενιν-

δινουκλεοτιδίου; Oxidase of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, EC 

1.3.6.1). To ενζυμικό αυτό σύστημα είναι ανάλογο με αυτό των ουδετερόφιλων 

κυττάρων των θηλαστικών (Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005). Η NAD(P)H 

οξειδάση στα θηλαστικά αποτελείται από πρωτεΐνες συνδεμένες στην μεμβράνη 

καθώς και από πρωτείνες που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα. Στο κέντρο της 

NADPH-οξειδάσης υπάρχει το ετεροδιμερές φλαβοκυτόχρωμα b558 

(flavocytochrome b558), που δεσμεύει το NAD(P)H και το οποίο αποτελείται από 

δύο πρωτεΐνες: την διαμεμβρανική πρωτεΐνη gp91phox και την p22phox. Στο 

φλαβοκυτόχρωμα πραγματοποιείται η μεταφορά ηλεκτρονίων από το NAD(P)H στο 

μοριακό οξυγόνο.  

Η παραγωγή Η2Ο2 από τις περοξειδάσες είχε αρχικά αναφερθεί κατά τη 

διαδικασία της λιγνιτοποίησης (Gross et al. 1977, Elstner and Heupel 1978, Halliwell, 

1978a). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το Ο2
.- σχηματίζεται σε ένα πολύπλοκο κύκλο, 

που εμπλέκει εξωκυτταρικά ένζυμα, την αφυδρογονάση του μηλικού (malate 

dehydrogenase ΕC 1.1.1.37) και την περοξειδάση, και η παροχή αναγωγικών 
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στοιχείων γίνεται από τον κύκλο μηλικού-οξαλοξικού της κυτταρικής μεμβράνης. 

Ένας δεύτερος τρόπος παραγωγής, είναι η παραγωγή του αποπλασματικού Η2Ο2, το 

οποίο παράγεται από ενζυμικά συστήματα εντοπισμένα στο κυτταρικό τοίχωμα 

(Bolwell et al. 1995). Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο, ένας διεγέρτης φτάνοντας στην 

επιφάνεια του κυττάρου αναγνωρίζεται από τον κατάλληλο υποδοχέα, γεγονός που 

ενεργοποιεί κανάλια ιόντων Ca2+, K+, H+, που η μεταφορά τους έχει ως αποτέλεσμα 

την παροδική άνοδο του pH στον αποπλάστη ενεργοποιώντας κατά αυτό το τρόπο 

την εξαρτώμενη από το pH-περοξειδάση. Η αλλαγή στο ενεργό κέντρο του ενζύμου, 

οδηγεί στον σχηματισμό του Στοιχείου ΙΙΙ (FeII-OO) και ακολούθως στην γένεση Ο2
.- 

το οποίο μπορεί αρχικά να αναχθεί κατά την οξείδωση της κυστείνης, που βρίσκεται 

κοντά στην αίμη, ενώ με την παροχή αναγωγικού, η παραγωγή Η2Ο2 μπορεί να 

διατηρηθεί για αρκετό χρόνο (Bolwell et al. 1995). Το μοντέλο προτάθηκε αρχικά για 

την παραγωγή Η2Ο2 από αιωρούμενα κύτταρα φασολιού κατά την επίδραση 

τμημάτων του κυτταρικού τοιχώματος του Colletotrichum lindemuthianum, και η 

ισχύς του έχει υποστηριχθεί από in vitro αλληλεπιδράσεις (Wojtaszek 1997).  

Ένα τρίτο μοντέλο προτείνει συνέργεια και των δύο μηχανισμών, όπου κατά 

την αναγνώριση ενός διεγέρτη από τον κατάλληλο υποδοχέα, επάγεται κάποιο 

μονοπάτι σηματοδότησης και ενεργοποιείται τελικά η NAD(P)H οξειδάση. Τα 

κανάλια των ιόντων ενεργοποιούνται επίσης και ο αποπλάστης αλκαλοποιείται, ενώ 

τα Ο2
.- πρωτονιώνονται με πρωτόνια που προέρχονται από τα χυμοτόπια. Στα φυτά 

αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να συμβάλει στην αλκαλοποίηση του αποπλάστη 

αυξάνοντας το pH στο 7-8 (από την αρχική τιμή περίπου 6) και ενεργοποιώντας 

τελικά, με συντονισμένη δράση των καναλιών ιόντων και της NAD(P)H οξειδάσης, 

την εξαρτώμενη από το pH-περοξειδάση και την παραγωγή του Η2Ο2 με την 

συμμετοχή άγνωστων ακόμα, αναγωγικών στοιχείων (Wojtaszek 1997).  

Η παραγωγή ROS κατά την οξειδωτική καταπόνηση θα μπορούσε να 

τελειώνει ως εξής: η μεταφορά ηλεκτρονίων και η επακόλουθη παραγωγή Ο2
.- από 

την NAD(P)H οξειδάση συνοδεύεται από έξοδο πρωτονίων μέσω καναλιών Η+, το 

άνοιγμα των οποίων πραγματοποιείται πριν την ενεργοποίηση της NAD(P)H 

οξειδάσης. Τα κανάλια αυτά παρέχουν Η+ για την πρωτονίωση των Ο2
.- και τελικά 

μειώνουν το pH του αποπλάστη τερματίζοντας την ενεργοποίηση της NAD(P)H 

οξειδάσης και της περοξειδάσης. Η ύπαρξη μεμβρανικών Η+-ΑΤΡασών, επαγώμενων 

από διεγέρτες έχει περιγραφεί σε φυτά (Xing et al. 1997). 
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Το σύστημα της οξαλικής οξειδάσης (oxalate oxidase, EC 1.2.3.4), που είναι 

μια εξωκυτταρική γλυκοπρωτεΐνη, γνωστή και ως γερμίνη (germin), και ελευθερώνει 

Η2Ο2 και CO2 από το οξαλικό οξύ, δεν είναι πλήρως χαρακτηρισμένο, όσον αφορά 

την πρωτεΐνη και το υπόστρωμα, αποτελεί όμως το πρώτο παράδειγμα ενεργοποίησης 

ενός συστήματος παραγωγής Η2Ο2 κατά την γενική απόκριση σε παθογόνα, χωρίς 

πιθανώς να σχετίζεται με την ανθεκτικότητα (Wojtaszek 1997). Η λιποξυγενάση 

(lipoxygenease; LOX EC 1.13.11.12), έχει προταθεί ως επί πλέον πηγή ROS κατά την 

οξειδωτική καταπόνηση (Baker and Orlandi, 1995).  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι είναι πιθανό διάφορα συστήματα να 

συνεισφέρουν στη παραγωγή ROS με διαφορετικούς μηχανισμούς (Murphy et al. 

1998), ενώ τα ενζυμικά συστήματα των AOs και η σχέση τους με τη παραγωγή ROS 

δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.  

Φυσιολογικές λειτουργίες των ενεργών μορφών οξυγόνου  

Παρά την αναγκαιότητα του οξυγόνου για την υποστήριξη της ζωής, διάφορα 

παράγωγά του αποτελούν συνεχή πηγή κινδύνου για τα κύτταρα (Elstner 1982). Όλες 

οι μορφές των ROS είναι τοξικές σε υψηλές συγκεντρώσεις για όλους τους 

οργανισμούς, αφού μπορούν να αντιδράσουν με τα ακόρεστα λιπαρά οξέα και να 

προκαλέσουν υπεροξείδωση μεμβρανικών λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης ή 

ακόμη και ενδοκυτταρικών οργανιδίων οδηγώντας στη καταστροφή τους. Οι 

υπεροξειδωτικές καταστροφές στην κυτταρική μεμβράνη, οδηγούν σε διαρροή των 

κυτταρικών συστατικών και τελικά σε κυτταρικό θάνατο, ενώ αντίστοιχες 

καταστροφές σε μεμβράνες υποκυτταρικών οργανιδίων μπορούν να επηρεάσουν την 

αναπνοή στα μιτοχόνδρια, να προκαλέσουν βλάβες στις χρωστικές καθώς και να 

προκαλέσουν απώλεια της μεταβολικής ενεργότητας των χλωροπλαστών (Scandalios 

1993). Ακόμα, πολλά ένζυμα του κύκλου του Calvin στους χλωροπλάστες είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητα στο Η2Ο2 και υψηλά του επίπεδα αναστέλλουν άμεσα την 

αφομοίωση του CO2 (Kaiser 1976), ενώ σε συνδυασμό με κάποιες οξειδάσες, 

μπορούν να σημάνουν κάποια ένζυμα για πρωτεόλυση (Scandalios 1993).  

Συγκεκριμένα, η εξαιρετικά ενεργή υδροξυλική ρίζα αντιδρά με όλα τα 

μακρομόρια του κυττάρου, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στα κυτταρικά συστατικά, 

ελλείψεις (deletions) και μεταλλαγές στο DNA και τελικά μη αντιστρεπτές 

μεταβολικές δυσλειτουργίες και κυτταρικό θάνατο (Scandalios 1993). Kατά την 
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απόκκριση των φυτών σε παθογόνα ή σε διεγέρτες παθογόνων, υποτέθηκε ότι το 

Η2Ο2 χρησιμοποιείται στην άμυνα του φυτού, καθώς μπορεί απευθείας να σκοτώσει 

τον παθογόνο οργανισμό ή να περιορίσει την διάδοσή του, σκοτώνοντας τα φυτικά 

κύτταρα στην περιοχή της μόλυνσης (Baker and Orlandi 1995; Yoda et al. 2006). 

Υπάρχουν ανοικτά ερωτήματα για το αν η συγκέντρωση του Η2Ο2, που παράγεται 

κατά την οξειδωτική καταπόνηση (10-100 μΜ) στο μέσο καλλιέργειας φυτικών 

κυττάρων, είναι ικανή να σκοτώσει το παθογόνο ή το φυτικό κύτταρο. Έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις, όπου η μόλυνση με παθογόνο συνοδεύεται από παραγωγή 

ROS, όχι όμως και από τον θάνατο του φυτικού κυττάρου (Glazener et al. 1996), 

ειδικά κατά τις συμβατές αντιδράσεις. Άλλοι ερευνητές παρουσίασαν μεγαλύτερη 

συσσώρευση Η2Ο2 (πάνω από 1,2 mΜ) (Legengre et al. 1993), όμως ακόμα και σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις (5-20 μΜ) το Η2Ο2 αναστέλλει τη βλάστηση των σπορίων 

των παθογόνων μυκήτων και ακόμα χαμηλότερες συγκεντρώσεις (0,05-0,1 μΜ) 

αναστέλλουν την βακτηριακή ανάπτυξη (Murphy et al. 1998). Επίσης, τόσο το Η2Ο2, 

όσο και το Ο2
.-, εκτός του ότι δρουν άμεσα ως αντιμικροβιακοί παράγοντες, ίσως 

διαδραματίζουν ρόλο σήματος κατά την επαγωγή μηχανισμών άμυνας (Levine et al. 

1994; Jabs et al. 1997). 

Το Η2Ο2 μπορεί να έχει θετικό ρόλο στην αύξηση και την ανάπτυξη των 

φυτών και ακόμα να συμμετέχει στην άμυνα των φυτών κατά των παθογόνων, μέσω 

της συμμετοχής του σε αντιδράσεις, που σχηματίζουν ή ενισχύουν το κυτταρικό 

τοίχωμα, όπως σε αντιδράσεις που καταλύονται από αποπλασματικές περοξειδάσες 

και παράγουν ROS και πιθανότατα από τις AOs για την αλληλοσύνδεση 

κυτταροτοιχωματικών πρωτεϊνών, πολυφαινολικών και σουβερίνης (cuticle) 

(Tenhaken et al. 1995; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a,b; Paschalidis et 

al. 2009a,b). Το Η2Ο2 συμμετέχει στην επαγωγή γονιδίων άμυνας, όπως της 

περοξειδάσης και της S-τρανσφεράσης της γλουταθειόνης (S-glutathione transferase 

STG; EC 2.1.5.18), στη διέγερση της παραγωγής αντιμικροβιακών ουσιών όπως οι 

φυτοαλεξίνες, στην εξέλιξη της αντίδρασης HR και πιθανώς στην διασυστηματική 

επίκτητη ανθεκτικότητα (systemic aquired resistance, SAR), υποστηρίζοντας την 

υπόθεση ότι ρυθμίζει την απόκριση των φυτών στα παθογόνα (Law et al. 1983; Yoda 

et al. 2003, 2006). Η υπεροξείδωση των μεμβρανικών λιπιδίων, που οδηγεί σε 

δυσλειτουργία των μεμβρανών, έχει σχετιστεί με την συμμετοχή των ROS κατά την 

αντίδραση HR (Keppler and Baker 1989), αλλά και με την παραγωγή του 
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γιασμονικού, που μπορεί να ελέγχει την έκφραση γονιδίων σχετικών με την άμυνα 

του φυτού (Mehdy 1994).  

Έχει αναφερθεί ότι τα ROS αποτελούν έναυσμα για τον PCD, που συμβαίνει 

κατά την ανάπτυξη των φυτών ή/και κατά την απόκκριση σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Κατά την αντίδραση HR, έχει παρατηρηθεί άμεση και μαζική παραγωγή 

ROS, καθώς και ενεργοποίηση της NAD(P)H-οξειδάσης (Mehdy 1994, Xing et al. 

1997). Η ομοιοστασία των ROS και άλλων μορίων, όπως το αιθυλένιο, ρυθμίζεται σε 

υποκυτταρικό επίπεδο σε συνδυασμό πιθανώς με την έκφραση των αντιοξειδωτικών 

ενζύμων, οπότε με τον τρόπο αυτό ελέγχεται ο PCD (Pennel and Lamb 1997). 

Αντιοξειδωτική άμυνα των φυτών 

Oι στόχοι των ROS και κυρίως της υδροξυλικής ρίζας, είναι τα λιπίδια 

(υπεροξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων των μεμβρανών), οι πρωτεΐνες 

(αποδόμηση ενζύμων και καρβονυλιώσεις), οι υδατάνθρακες (διάσπαση 

πολυσακχαριτών), τα νουκλεϊνικά οξέα (αποχωρισμός της διπλής έλικα, σπασίματα 

σε χρωματίδες, μεταλλαγές), με τελικό αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο (Fridovitch 

1986). Για την αντιμετώπιση των καταστροφικών αυτών αποτελεσμάτων, τα αερόβια 

κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται σε 

άμεση απόσβεση των ROS από μικρού μοριακού βάρους μόρια, όπως το ασκορβικό 

οξύ (ASA), η γλουταθειόνη, η κυστεΐνη, η προλίνη, οι υδροξυκινόνες, η μανιτόλη, η 

τοκοφερόλη, τα φλαβονοειδή, κάποια αλκαλοειδή, οι PAs και το β-καροτένιο (Larson 

1988; Noctor and Foyer 1998a; Chen and Dickman 2005; Papadakis and Roubelakis-

Angelakis 2005; Skopelitis et al. 2006) ή/και με ενζυμικά συστήματα (Scandalios 

1993; Foyer et al. 1994; Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005; Skopelitis et al. 

2006).  

Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα, που προαναφέρθηκαν και που έχουν 

χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αντιοξειδωτικά 

ένζυμα καταλύουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, οι οποίες βασίζονται σε παροχή 

ηλεκτρονίων από αναγωγικούς παράγοντες χαμηλού μοριακού βάρους. Η SOD (O2
.- 

δισμουτάση) είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσσίδα των ενζυμικών συστημάτων των 

κυττάρων στη διαδικασία αποτοξίνωσης και μετατρέπει το O2
.- σε Η2Ο2 (Scandalios 

1993). Το H2O2 στην συνέχεια ανάγεται σε H2O από τις CATs ή την APX, όμως η 

καταλάση έχει μικρή συγγένεια (υψηλό Km) για το υπόστρωμα σε αντίθεση με την 
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APX (χαμηλό Km) (Foyer and Halliwell 1976; Asada 1992a; Alscher et al. 1997; 

Noctor and Foyer 1998a). Η APX χρησιμοποιεί δύο μόρια ασκορβικού (ASA) και 

ανάγει το H2O2 σε Η2Ο, με ταυτόχρονη παραγωγή δύο μορίων  

μονοδιυδροασκορβικού (MDHA). Το MDHA είναι μια ρίζα με μικρή ημιζωή, οπότε 

αν δεν αναχθεί αμέσως, μετατρέπεται σε ασκορβικό και διυδροασκορβικό (DHA). 
 

 

Πίνακας 1. Τα κύρια αντιοξειδωτικά ενζυμικά συστήματα 

Ένζυμο Συντόμευση Αντίδραση 

Υπεροξειδική δισμουτάση 
(SOD, superoxide 
dismutase, EC 1.15.1.1) M(n+1)+−SOD + O2

− → Mn+ − SOD + O2 
  Mn+−SOD + O2

− + 2H+ → M(n+1)+ − SOD + H2O2. 
  M = Cu (n=1) ; Mn (n=2) ; Fe (n=2); Ni (n=2). 

Ασκορβική περοξειδάση 
(ascorbate peroxidase, 
EC 1.11.1.11) ascorbate + H2O2 → dehydroascorbate + 2 H2O 

Αναγωγάση του 
μονοδιυδροασκορβικού 

(monodehydroascorbate 
reductase, EC 1.6.5.4) 

NADH + H+ + 2 monodehydroascorbate → NAD+ 
+ 2 ascorbate 

Αναγωγάση του διυδροασκορβικού 
(dihydroascorbate 
reductase, EC 1.8.5.1) 

2 glutathione + dehydroascorbate → glutathione 
disulfide + ascorbate 

Αναγωγάση της γλουταθειόνης 
(glutathione reductase, 
EC 1.8.1.7) 

2 glutathione + NADP+ → glutathione disulfide + 
NADPH + H+ 

Καταλάση (catalase, EC 1.11.1.6) 2 H2O2 → O2 + 2H2O 

Περοξειδάση της γλουταθειόνης 
(glutathione peroxidase, 
EC 1.11.1.9) 

2 glutathione + H2O2 → glutathione disulfide + 2 
H2O 

Περοξειδάση 
(peroxidase, EC 
1.11.1.7) 

αναγωγικό + H2O2→οξειδωτικό + Η2Ο 

 

Μέσα στο κύτταρο, το MDHA μπορεί να αναχθεί κατευθείαν σε ασκορβικό 

και ως δότης ηλεκτρονίων για την αναγωγή αυτή μπορεί να είναι ένα b-τύπου 

κυτόχρωμα, η ανηγμένη φερεδοξίνη (Fdred) ή NAD(P)H (Noctor and Foyer 1998a). Η 

τελευταία αντίδραση καταλύεται από αναγωγάσες του μονοδιϋδροασκορβικού 

(monodehydroascorbate reductase; MDHAR, EC 1.6.5.4), οι οποίες υπάρχουν σε 

διάφορα κυτταρικά διαμερίσματα. Το DHA ανάγεται σε ASA από την αναγωγάση 

του διϋδροασκορβικού (dehydroascorbate reductase, DHAR EC 1.8.5.1), 

χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα την αναγμένη γλουταθειόνη (GSH) (Foyer and 

Halliwell 1976). Η αντίδραση αυτή παράγει την οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG), η 

οποία με την σειρά της ανάγεται από το NAD(P)H σε μια αντίδραση που καταλύεται 

από την αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR, EC 1.8.1.7). Η απομάκρυνση του H2O2 

μέσω της προηγούμενης σειράς αντιδράσεων είναι γνωστή ως κύκλος ασκορβικού-

γλουταθειόνης ή κύκλος των Halliwell-Asada. Η συμμετοχή του MDHA προτάθηκε 

από τον Asada (Asada 1994), σύμφωνα με τον οποίο η άμεση μεταφορά ηλεκτρονίων 

στο MDHΑ, μαζί με την NAD(P)H-εξαρτώμενη αναγωγή, που καταλύεται από την 
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MDHAR, είναι η κύρια οδός αναγέννησης του ΑSΑ στους χλωροπλάστες, ενώ η 

αναγέννηση μέσω της GSH είναι λιγότερο σημαντική. Οι Foyer et al. (Foyer and 

Halliwell 1976; Foyer et al. 1991, 1994, 1997) υποστηρίζουν ότι ο κύκλος 

ασκορβικού-γλουταθειόνης έχει σημαντικότατη συμμετοχή στο μέγεθος και το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό του κυττάρου. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα, τα ένζυμα PAO που έχουν αναγνωριστεί μέχρι 

τώρα, εντοπίζονται στον αποπλάστη και παράγουν H2O2 το οποίο έχει σπουδαίο 

ρόλο, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά τη διαφοροποιήση αλλά και στη 

μεταγωγή σήματος κατά τις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Ειδικότερα στις 

καταπονήσεις, εκτός του μεταγωγικού του ρόλου έχει και εκτελεστικό ρόλο καθώς 

για παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό για την επιτέλεση του HR στις μη συμβατές 

αλληλεπιδράσεις (Yoda et al. 2006). Επί πλέον, οι PAOs οξειδώνουν PAs οι οποίες 

επίσης έχουν σηματοδοτικό ρόλο αλλά σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη όσο και με 

τη διαφοροποίηση, ενώ εμπλέκονται και στις καταπονήσεις.  

 Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η μελέτη του φυσιολογικού ρόλου των 

PAOs του αποπλάστη με χρήση ΓΤΦ καπνού που υπέρ- και υποεκφράζουν τη PAO, 

ώστε να προκύψουν εργαλεία για τη μελέτη του καταβολισμού των PAs. Τα ΓΤΦ με 

απορρυθμισμένα τα επίπεδα της PAO παρουσιάζουν αυξημένο (υπέρ-) και μειωμένο 

(υπό-) καταβολισμό των ανωτέρων PAs. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, 

μελετήθηκε η ανάπτυξη των ΓΤΦ σε φυσιολογικές συνθήκες, σε σχέση με τα φυτά 

WT. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ο ρόλος του ενζύμου σε συνθήκες καταπονήσεων, 

τα ΓΤΦ υπέστησαν διαφόρων τύπων καταπονήσεις τόσο αβιοτικές όσο και βιοτικές. 

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπευτικές αβιοτικές καταπονήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν η οξειδωτική καταπόνηση και η αυξημένη αλατότητα, ενώ ως βιοτικές 

καταπονήσεις χρησιμοποιήθηκαν τρια πολύ σημαντικά παθογόνα, το Pseudomonas 

syringae (βακτήριο), τη Phytophtora parasitica (ωομύκητας) και o ιός CMV.  

Επί πλέον αναζητήθηκαν και διαφορετικά μονοπάτια οξείδωσης των PAs που 

δεν περιλαμβάνουν την οξείδωση των PAs στον αποπλάστη. Προκειμένου να 

βρεθούν τα μονοπάτια αυτά, ως φυτό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το Arabidopsis 

thaliana του οποίου το γονιδίωμα είναι γνωστό, ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη. 

Όπως και στην περίπτωση της αποπλασματικής οξείδωσης, έτσι και σε αυτή την 

περίπτωση, κατακευάστηκαν ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν τα αντίστοιχα γονίδια που 

κωδικοποιούν για PAOs. Οι PAOs αναγνωρίστηκαν in silico και προσδιορίστηκε η 

λειτουργικότητα των γονιδίων αυτών (δυνατότητα μεταγραφής, ειδική ενεργότητα 

των πρωτεϊνών). Τα επί πλέον γονίδια, που αναγνωρίστηκαν, εμπλέκονται σε 
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μονοπάτια της αλληλομετατροπής των PAs συμμετέχοντας στη μετατροπή της Spm 

σε Put, ενώ οι πρωτεΐνες, που κωδικοποιούν δεν εντοπίζονται στον αποπλάστη. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

H ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΕ ΓΤΦ ΚΑΠΝΟΥ 

(Nicotiana tabacum) ΤΡΟΠΟΠΟΙEI ΤΗN ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ 

ΟΜΟΙOΣΤΑΣΙΑ TOΣΟ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο φυσιολογικός ρόλος των PAs παραμένει σχεδόν άγνωστος. Προκειμένου να 

μελετηθεί ο ρόλος της οξείδωσης των ανώτερων PAs χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ 

καπνού, που υπερεκφράζουν το γονίδιο mpao από το φυτό Zea mays, τα οποία 

παρουσίασαν δραματικά υψηλότερα επίπεδα του γονιδίου καθώς και σημαντικά 

αυξημένα επίπεδα DAP, που αποτελεί προϊόν της οξειδωτικής απαμίνωσης των PAs. 

Όλα τα κλάσματα και ειδικότερα το διαλυτό των PAs, Spd και Spm, μειώθηκαν 

σημαντικά στις ΓΤ σειρές. Παρ’ όλο που το DAP παράγεται σε ισομοριακές 

ποσότητες με το H2O2, το τελευταίο δεν ήταν ανιχνεύσιμο. Προκειμένου να δειχθεί ο 

τρόπος της απόσβεσης του επί πλέον Η2Ο2, μελετήθηκε ο αντιοξειδωτικός 

μηχανισμός των ΓΤΦ. Συγκεκριμένες ισομορφές της POX, της SOD και της CAT 

βρέθηκαν αυξημένες στα ΓΤΦ, σε σχέση με τα αντίστοιχα φυτά WT. Παράλληλα 

παρατηρήθηκαν και αντίστοιχες αυξήσεις σε επί πλέον ένζυμα που σχετίζονται με την 

αντιοξειδωτική ομοιοστασία.  Καθώς η αντιοξειδωτική μηχανή βρέθηκε αυξημένη σε 

φυσιολογικές συνθήκες, τα ΓΤΦ θα έπρεπε να μπορούν να ανταπεξέρχονται 

καλύτερα σε συνθήκες αυξημένης οξειδωτικής καταπόνησης. Παρ’ όλα αυτά, επί 

πλέον αύξηση στα ενδογενή επίπεδα των ROS από τη εξωγενή προσθήκη Η2Ο2, ή με 

προσθήκη των προ-οξειδωτικών methylviologen ή μεναδιόνης σε ΓΤ φυλλικούς 

δίσκους, είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή της οξειδωτικής καταπόνησης όπως 

φάνηκε από τη μικρότερη λειτουργικότητα του PSII, την αυξημένη εκροή ιόντων, την 

αυξημένη υπεροξείδωση των λιπιδίων καθώς και την επαγωγή του PCD. Τα δυσμενή 

αυτά αποτελέσματα της οξειδωτικής έκρηξης, ως αποτέλεσμα της ΓΤ των κυττάρων, 

δεν οδήγησε σε επί πλέον αντίδραση του αντιοξειδωτικού μηχανισμού, όπως στα 

φυτά WT, στα οποία παρατηρήθηκε η επαγωγή του σύντομα μετά την εφαρμογή των 

καταπονήσεων. Συνοπτικά, ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός ήταν σε θέση να 
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αποσβέσει ROS μέχρις ενός ορίου. Η επιπλέον παραγωγή του Η2Ο2 από την 

υπερέκφραση της PAO στα ΓΤΦ, ήταν δυνατόν να αποσβεσθεί από τη συνακόλουθη 

αύξηση του αντιοξειδωτικού μηχανισμού μέχρι μια συγκέντρωση ‘οροφή’. ΄Όμως, 

πέραν αυτού του ορίου, η επί πλέον αύξηση των ROS επίδρασε αρνητικά στις 

κυτταρικές λειτουργίες με αποτέλεσμα την επαγωγή του PCD.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της οξείδωσης των PAs από την PAO είναι η το 

Η2Ο2, το οποίο αποτελεί σηματοδοτικό μόριο που σχετίζεται με αναπτυξιακές 

διαδικασίες καθώς και με την αντίδραση του οργανισμού σε καταπονήσεις, βιοτικές 

και αβιοτικές (Cona et al. 2005, 2006, Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a, 

Rea et al. 2004, Yoda et al. 2003). Μέχρι στιγμής ο ρόλος της οξείδωσης των PAs 

καθώς και των ROS που παράγονται από αυτή είναι άγνωστος. Πρόσφατα μόνο 

δείχθηκε ότι η οξείδωση των ανωτέρων PAs και συγκεκριμένα το H2O2 που 

παράγεται από τη δράση της αποπλασματικής PAO στο καπνό, αυξάνεται μετά από 

τη δράση κάποιου διεγέρτη, και επάγει PCD κατά τη διάρκεια της HR  (Yoda et al. 

2006). Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για την απευθείας άμεση οξειδωτική καταστροφή 

του DNA από την οξείδωση της Spm από την SMO (Spm οxidase) του ποντικιού 

(Amendola et al. 2005), ενώ η Spm (το υπόστρωμα της SMO) δείχθηκε ότι κατέχει 

προστατευτική δράση ως ένα βαθμό καθώς λειτουργεί ως αποσβέστης των ROS 

(Lovaas 1997).  

H αντίδραση των φυτών στην οξειδωτική καταπόνηση ελέγχεται από μία 

πληθώρα μεταγωγικών μονοπατιών, τα οποία είναι σε θέση να ενεργοποιούν 

σχετιζόμενους με καταπονήσεις μηχανισμούς, οι οποίοι είτε δρουν θετικά για την 

ομοιοστασία του κυττάρου οδηγώντας σε βιωσιμότητα, είτε ενεργοποιούν 

μηχανισμούς καταστροφής του κυττάρου, όπως αυξημένα επίπεδα υπεροξειδίων των 

λιπιδίων και εκροή ενδογενών ιόντων λόγω καταστροφής της μεμβράνης του 

κυττάρου (Alvarez et al. 1998, Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005, Sasaki-

Sekimoto et al. 2005; Skopelitis et al. 2006).  

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της οξειδωτικής καταπόνησης, 

περιλαμβάνουν την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την επαγωγή έκφρασης 

γονιδίων που κωδικοποιούν για αντιοξειδωτικά ένζυμα-μόρια, τα κυριότερα 

παραδείγματα των οποίων είναι η υπερέκφραση της SOD, της CAT και της APX, που 

προστατεύουν τα φυτά από την οξειδωτική καταπόνηση (Laloi et al. 2004; Mittler 

2006) ή γονιδίων, που κωδικοποιούν για προτεϊνες που συμμετέχουν στη μεταγωγή 

σήματος.  

Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος της αυξημένης οξείδωσης των ανώτερων 

PAs, κατασκευάστηκαν ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο mpao από τον 
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αραβόσιτο (γνωστό και ως ZmPAO) (Moschou 2006). Στα φυτά αυτά 

πραγματοποιήθηκε διεξοδική μελέτη των ενδογενών επιπέδων των PAs και των 3 

κλασμάτων (S-, SH και PH), καθώς και μελέτη των ενζύμων, που συμμετέχουν στην 

οξειδοαναγωγική ομοιοστασία του κυττάρου, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο 

και σε συνθήκες που επάγουν αλλαγές στην οξειδοαναγωγική κυτταρική 

ομοιοστασία.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φυτικό υλικό και συνθήκες ανάπτυξης  

Φυτά Nicotiana tabacum cv Xanthi μετασχηματισμένα με το cDNA του γονιδίου της 

PAO υπό τον έλεγχο του υποκινητή 35S, σε θετική (sense) πολικότητα από το φυτό 

Zea mays (Tavladoraki et al. 1998) χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη την πορεία των 

πειραμάτων. Η κατασκευή καθώς και η ανάλυσή έχει ήδη περιγραφεί (Moschou 

2006). Οι συνθήκες ανάπτυξης τους ήταν 16/8 h φως/σκοτάδι, θερμοκρασία 25 ± 1
ο
C 

και υγρασία 75% σε θάλαμο σταθερών συνθηκών. Μη ΓΤΦ Nicotiana tabacum cv 

Xanthi χρησιμοποιήθηκαν ως φυτά ελέγχου και αναφέρονται ως WT.  

Επιλογή μετασχηματισμένων φυτών  

Σπέρματα της Τ2 γενιάς επιστρώθηκαν σε τρυβλία με θρεπτικό υπόστρωμα MS 

(Murashige and Skoog 1962), εμπλουτισμένο με σακχαρόζη (3% w/v) και pH 5,7 

[NH4NO3 1,650 mg L-1, 20.6 ml L-1, H3BO3 6.2 mg L-1, CaCl2·2H2O 440 mg L-1 

CoCl2·6H2O 0.025 mg L-1, MgSO4·7H2O 370 mg L-1, CuSO4·5H2O 0.025 mg L-1 

KH2PO4 170 mg L-1, FeSO4·7H2O 27.8 mg L-1, KNO3 1,900 mg L-1, MnSO4·4H2O 

22.3 mg L-1, KI 0.83 mg L-1 Na2MoO4·2H2O 0.25 mg L-1 ZnSO4·7H2O 8.6 mg L-1 

Na2EDTA·2H2O 37.2 mg L-1 καθώς και i-Inositol 100 mg L-1, Niacin 0.5 mg L-1 

Pyridoxine·HCl 0.5 mg L-1 Thiamine·HCl 0.1 mg L-1, Glycine 2.0 g L-1, Sucrose 20 g 

L-1, Agar 10 g L-1]. Πριν την επίστρωση, τα σπέρματα αποστειρώθηκαν επιφανειακά 

με χρήση εμπορικού υδατικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl2) 

περιεκτικότητας 10-12% (v/v). H απολύμανση πραγματοποιήθηκε για χρονικό 

διάστημα 15-20 min, ενώ ακολούθησαν 4 ξεπλύματα με αποστειρωμένο ddΗ2Ο σε 

θάλαμο νηματικής ροής ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του NaOCl2. Η 

επίστρωση των σπερμάτων στα τρυβλία πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο νηματικής 

ροής και σε κάθε τρυβλίο τοποθετήθηκαν <100 σπέρματα.  

Η θετική επιλογή των ΓΤΦ πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη Καναμυκίνης 

(Kanamycin; Kan, Sigma) στο θρεπτικό MS, σε τελική συγκέντρωση 100-150 μg mL-

1. Τα WT φυτά επιστρώθηκαν σε αντίστοιχα τρυβλία, χωρίς προσθήκη Kan. Επίσης, 

για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της Kan χρησιμοποιήθηκε ένα τρυβλίο ανά 
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σπορά εμπλουτισμένο με 100-150 μg mL-1 
Καναμυκίνης, στο οποίο επιστρώθηκαν 

σπέρματα WT.  

Καλλιέργεια φυτών  

Μετά την παρέλευση δύο εβδομάδων ανάπτυξης των φυτών σε τρυβλίο, αυτά 

μεταφέρθηκαν σε γλάστρες (12 cm διάμετρος) οι οποίες περιείχαν χώμα τύπου 

κομπόστας [Terraplant, Greece; σύσταση: C/N 80-280 mg L-1, 100-350 mg P2O5, 

200-400 mg K2O, KCl 0,7-1,8 mg mL-1. και pH 5-6,5]. Kάθε εβδομάδα, επί πλέον του 

ποτίσματος, πραγματοποιείτο η προσθήκη MS αραιωμένου 1:10 (v/v) με νερό. 

Κατασκευή αιωρούμενων κυτταροκαλλιεργειών 

Για τη κατασκευή κυτταροκαλλιεργειών, χρησιμοποιήθηκαν μίσχοι από το 

αντίστοιχο φυτό. Οι μίσχοι εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα απολύμανσης (10% v/v 

NaOCl2) για 20 min και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες σε 

τριβλία MS εμπλουτισμένο με σακχαρόζη (2% w/v), ορμόνες καλλογένεσης (ΙΑΑ 0,4 

μM και 6ΒΑP 0,3 μM) και pH 5,7 [NH4NO3 1,650 mg L-1, 20.6 ml L-1, H3BO3 6.2 mg 

L-1, CaCl2·2H2O 440 mg L-1 CoCl2·6H2O 0.025 mg L-1, MgSO4·7H2O 370 mg L-1, 

CuSO4·5H2O 0.025 mg L-1 KH2PO4 170 mg L-1, FeSO4·7H2O 27.8 mg L-1, KNO3 

1,900 mg L-1, MnSO4·4H2O 22.3 mg L-1, KI 0.83 mg L-1, Na2MoO4·2H2O 0.25 mg L-1 

ZnSO4·7H2O 8.6 mg L-1 Na2EDTA·2H2O 37.2 mg L-1 καθώς και i-Inositol 100 mg L-

1, Niacin 0.5 mg L-1 Pyridoxine·HCl 0.5 mg L-1 Thiamine·HCl 0.1 mg L-1, Glycine 2.0 

g L-1, Sucrose 20 g L-1, και agar 10 g L-1]. Μετά από τρεις ανακαλλιέργειες των 

κάλλων, τμήμα τους μεταφέρθηκε σε υγρό σε κωνικές φιάλες των 100 mL MS, υπό 

συνεχή ανάδευση (150 rpm) εμπλουτισμένο με σακχαρόζη (2% w/v) και ορμόνες 

κυτταροκαλλιέργειες (2,4-dichlorophenoxyacetic acid 1mg L-1 και Kinetin 0,1 mg L-

1) 0,4 μM και 6ΒΑP 0,3 μM) και pH 5,7 [NH4NO3 1,650 mg L-1, 20.6 ml L-1, H3BO3 

6.2 mg L-1, CaCl2·2H2O 440 mg L-1 CoCl2·6H2O 0.025 mg L-1, MgSO4·7H2O 370 mg 

L-1, CuSO4·5H2O 0.025 mg L-1 KH2PO4 170 mg L-1, FeSO4·7H2O 27.8 mg L-1, KNO3 

1,900 mg L-1, MnSO4·4H2O 22.3 mg L-1, KI 0.83 mg L-1, Na2MoO4·2H2O 0.25 mg L-

1 ZnSO4·7H2O 8.6 mg L-1 Na2EDTA·2H2O 37.2 mg L-1 καθώς και i-Inositol 100 mg 

L-1, Niacin 0.5 mg L-1 Pyridoxine·HCl 0.5 mg L-1 Thiamine·HCl 0.1 mg L-1, Glycine 

2.0 g L-1, Sucrose 20 g L-1]. Οι κυτταροκαλλιέργειες ανανεώθηκαν τρεις φορές (ανά 

15 ημέρες) χρησιμοποιώντας 30 ml της παλιάς κυτταροκαλλιέργειας τα οποία 
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προστέθηκαν σε 70 ml φρέσκου MS. Οι κυτταροκαλλιέργειες αναπτύσσονταν στους 

24οC σε σκοτάδι.  

 

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)  

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR; Polymerase Chain Reaction) 

πραγματοποιήθηκε σε ιστούς φυτών της T0 γενιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ενσωμάτωση του γονιδίου της nptII (neomycin phosphotransferase), το οποίο 

προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό Καναμυκίνη (KanR), στο γονιδίωμα του 

φυτού και ότι η παρατηρούμενη ανθεκτικότητα οφείλεται σε αυτή την ενσωμάτωση 

και όχι σε μία πιθανή ανθεκτικότητα στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις 

Kαναμυκίνης.  

Από τυχαίο φυλλικό ιστό απομονώθηκε DNA και πραγματοποιήθηκε 

αντίδραση PCR, ειδική για το γονίδιο nptII και ως εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν η 

αλληλουχία 5΄-GGT TCT CCG GCC GCT TGG-3΄ ως εμπρόσθιος εκκινητής (FW; 

Forward Primer) και 5΄-TCG GGA GCG GCG ATA CCG-3΄ ως οπίσθιος εκκινητής 

(RV; Reverse Primer). Συγκεκριμένα, μετά από ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης στους 

95οC για 3 min, ακολούθησαν τα εξής βήματα για 35 κύκλους, 95οC για 2 min, 56οC 

για 45 sec (θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών) και 72οC για 60 sec 

(επιμήκυνση), ενώ μετά το τέλος των 35 επαναλήψεων πραγματοποιήθηκε ένα τελικό 

στάδιο επιμήκυνσης) για 10 min στους 72 οC ώστε να κλείσουν όλες οι αλυσσίδες του 

DNA και στη συνέχεια η αντίδραση παρέμεινε στους 4 οC. Ο συνολικός όγκος της 

αντίδρασης ήταν 20 μL, ενώ περιείχε 20-30 ng μήτρα DNA (template), 1 μl 

εμπρόσθιου εκκινητή Fw (100 ng), 1 μl οπίσθιου εκκινητή Rev (100 ng), 2 μl 

ρυθμιστικό διάλυμα πολλαπλασιασμού (σύστασης 500 mΜ KCl, 100 mM Tris-HCl 

pH 8,3), 0,6 μl MgCl2 (50 mM), 0,3 dNTPs (10 mM), 0,3 μl Taq 1u μl-1 Taq 

πολυμεράσης (Minotech) και ως τα 20 μL ddH2O. H αντίδραση PCR 

πραγματοποιήθηκε σε θερμικό κυκλοποιητή PTC-200 (MJ Research, Minessota, 

USA).  

Μέρος της αντίδρασης, ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 1% (w/v) το 

οποίο περιείχε EtBr με τελική συγκέντρωση 0,5 μg mL-1, ενώ παράλληλα 

ηλεκτροφορήθηκε μάρτυρας μοριακού μεγέθους λ-HindIII (Minotech) 
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Απομόνωση ολικού mRNA  

Η απομόνωση ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τροποποιημένο 

πρωτόκολλο κατά Iandolino et al. (2004). Συγκεκριμένα, ανά gr νωπού βάρους ιστού 

προστέθηκε μίγμα 2,5 ml όξινης φαινόλης (acid phenol παρασκευασμένη από 

κρυσταλλική φαινόλη, Sigma, USA) pH 4,0 και 2,5 ml διαλύματος εκχύλισης RNA, 

[σύστασης 100 mM LiCl, 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA pH 8,0, και 1% 

(w/v) Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)], το οποίο προηγουμένως είχε υποστεί βρασμό 

ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα των δύο φάσεων, οργανικής και 

ανόργανης. Στη συνέχεια προστέθηκε μισός όγκος χλωροφορμίου [CHCl3 (2,5 ml)], 

και τα δείγματα ανακινήθηκαν (vortex) για 30 sec. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (10 

min 10000 g 4οC). Στo υπερκείμενο προστέθηκε ίσος όγκος CHCl3, ενώ οι δύο 

φάσεις οι οποίες προέκυψαν ανακινήθηκαν για 30 sec και ακολούθησε φυγοκέντρηση 

(10 min 10000 g 4οC). Στη συνέχεια, η υπερκείμενη φάση μεταφέρθηκε σε νέο 

eppendorf και προστέθηκε LiCl (από διάλυμα συγκέντρωσης 10 Μ) ώστε η τελική 

συγκέντρωσή του να είναι 3,6 Μ. Τα δείγματα αφέθηκαν για τουλάχιστον 3 h στους -

20οC και ακολούθησε φυγοκέντρηση (30 min 13000 g 4οC). Μετά την απόρριψη του 

υπερκειμένου, τo ιζηματοποιημένο ολικό mRNA εκπλύθηκε 2-φορές με 70% (v/v) 

αιθανόλη ώστε να απομακρυνθούν τα επί πλέον άλατα LiCl και επαναδιαλύθηκε σε 

διπλά αποστειρωμένο ddH2O. Το επαναδιαλυμένο ολικό mRNA αποθηκεύτηκε μέχρι 

τη χρήση του στους -80οC, ενώ μέρος του διαχωρίστηκε και σε αυτό προστέθηκε 

100% (v/v) αιθανόλη το οποίο επίσης αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασία -80οC. Η 

αιθανόλη αναστέλλει τη δράση των RNασών οι οποίες μπορεί να καταστρέψουν την 

ακεραιότητα του RNA.  

Μέρος του απομονωμένου ολικού mRNA ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1,2 % (w/v) το οποίο περιείχε EtBr με τελική συγκέντρωση 0,5 μg ml-1 και 

η συγκέντρωσή του εκτιμήθηκε σε nanodrop (nanodrop, ND 1000). Να σημειωθεί ότι 

όλα τα πλαστικά και γυάλινα υλικά είχαν αποστειρωθεί πριν τη χρήση, όπως επίσης 

και όλα τα χημικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, εκτός φαινόλης και χλωροφορμίου.  

Ανάλυση ολικού mRNA κατά Northern  

Η ανάλυση κατά Northern του ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Sambrook et al. (1989). Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 20 μg ολικού RNA 
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διαχωρίστηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,5% (w/v), το οποίο περιείχε 

φορμαλδεΰδη. Για την παρασκευή του πηκτώματος διαλύθηκαν με τη βοήθεια 

βρασμού σε 74 ml ddH2O 1,5 gr αγαρόζης [για πήκτωμα 1.5% (w/v)]. Όταν το 

διάλυμα κρύωσε αρκετά, προστέθηκαν 10 ml διαλύματος 10x MOPS και η προσθήκη 

16 ml 37% (v/v) formaldehyde. H πηκτή προ-ηλεκτροφορήθηκε για 5 min στα 5 

V/cm σε διάλυμα ηλεκτροφόρησης με σύσταση όπως της πηκτής (dH2O/ 

formaldehyde/ 10x MOPS). Τα δείγματα ετοιμάστηκαν με την προσθήκη ίσου όγκου 

διαλύματος φόρτωσης, σύστασης 10x MOPS, formaldehyde και formamide ώστε 

πάντα ο συνολικός όγκος να είναι <50 μL και τοποθετήθηκαν για 15 min στους 65οC 

και αμέσως μετά σε πάγο. Ακολούθησε η προσθήκη διαλύματος χρωστικής, η οποία 

περιείχε μπλε της βρωμοφαινόλης 0,1% και γλυκερόλη 30% (v/v). Αφού 

τοποθετήθηκαν τα δείγματα στα βοθρία του πηκτώματος, πραγματοποιήθηκε 

ηλεκτροφόρηση για περίπου 3,5 h στα 4 V/cm. Στη συνέχεια, το πήκτωμα 

τοποθετήθηκε σε dH2O υπό συνεχή ανακίνηση για περίπου 2 h, με αλλαγή του dH2O 

κάθε 15 min ώστε να απομακρυνθεί η φορμαλδεΰδη. Ακολούθως, το πήκτωμα 

τοποθετήθηκε σε διάλυμα χρώσης 0,5 μg mL-1 EtBr για 20 min και στη συνέχεια σε 

ddH2O για 5 min και φωτογραφήθηκε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και το 

λογισμικό Kodak Digital Science v1.9 με την παράλληλη προσθήκη κανόνα ώστε το 

μηδέν της κλίμακας να αντιστοιχεί στα βοθρία. To πήκτωμα ξεπλύθηκε με ddH2O και 

τοποθετήθηκε ανάποδα για μεταφορά πάνω σε Whatman του οποίου τα άκρα 

διαβρεχόταν συνεχώς με διάλυμα 10x SSC (sodium citrate and sodium chloride). Στη 

συνέχεια, τοποθετήθηκε πάνω στο πήκτωμα όπως ήταν τοποθετημένο, 

εξισορροπημένη μεμβράνη σε 2x SSC τύπου NY plus porablot (Macherey-Nagel, 

Germany) ίδιου μεγέθους με το πήκτωμα. Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετήθηκαν 2 

φύλλα Whatman εξισορροπημένα σε 2x SSC και 2 φύλλα Whatman στεγνά. Πάνω 

από τα φύλλα Whatman, τοποθετήθηκαν χαρτοπετσέτες σε ύψος περίπου 5 cm, ίδιου 

μεγέθους με τα Whatman και τέλος ένα βιβλίο βάρους 1 kg και η μεταφορά αφέθηκε 

για 16-24 h.  

Η στερέωση του RNA (RNA cross-linking), πραγματοποιήθηκε σε στεγνή 

μεμβράνη, με έκθεση σε UV ακτινοβολία (Stratalinker, Stratagene, USA) η επιφάνεια 

της οποίας βρισκόταν σε επαφή με το πήκτωμα, συνολικής ενέργειας 1200 μJ cm-2. Η 

μεμβράνη διατηρήθηκε σε RT μέχρι τη χρησιμοποίηση της. 
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Κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη  

Για την κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια και συγκεκριμένα A-α[P32], και C-α[P32] (1 mCi), και η μέθοδος του 

τυχαίου εκκινητή. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στην εκκίνηση πολυμερισμού από 

αλληλουχίες μίγματος εξαμερών νουκλεοτιδίων, οι οποίες παρουσιάζουν στατιστική 

ομολογία με την προς σήμανση αλληλουχία, η οποία χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα 

της αντίδρασης. Συγκεκριμένα, παρασκευάστηκε διάλυμα το οποίο περιείχε 4 μL 

γουανίνη (G), 4 μL θυμίνη (T), 2.5 μL ραδιενεργή αδενίνη (1 mCi) και 2.5 

ραδιενεργή κυτοσίνη (1 mCi), 5 unit ενζύμου Klenow (Minotech), 10x BSA (bovine 

serum albumin)  και τυχαίοι εκκινητές (random primers; 150 μg μL-1). Κατά τη 

διάρκεια παρασκευής του προηγούμενου διαλύματος, ολόκληρο το cDNA ZmPAO 

≤200 ng (Tavladoraki et al. 1998), αραιώθηκε μέχρι τα 21 μL με ddH2O και το 

διάλυμα υπέστη ζέση για 5 min. Μετά, το δείγμα τοποθετήθηκε σε πάγο και στη 

συνέχεια προστέθηκε στο διάλυμα, το οποίο περιείχε τα ραδιενεργά νουκλεοτίδια. 

Ακολούθως, η αντίδραση επωάστηκε στους 37οC για 1,5-2 h.  

Στη συνέχεια, ο ιχνηλάτης καθαρίστηκε με χρωματογραφία στήλης μοριακής 

διήθησης (spun column chromatography), όπως περιγράφεται από τους Sambrook et 

al. (1989). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε σύριγγα του 1 ml στην οποία 

τοποθετήθηκε ποσότητα Sephadex G-25, και ακολούθησε 5 min φυγοκέντρηση στα 

3000 g σε RT. Στη συνέχεια προστέθηκε εκ νέου Sephadex G-25 και η διαδικασία 

επαναλήφθηκε έως ότου ο όγκος του Sephadex να είναι περίπου 0,9-1 ml. 

Ακολούθησε εξισορρόπηση της κολώνας με 50 μL TE (Tris-HCl, EDTA) pH 8,0, 

ώστε να ενυδατωθεί η κολώνα και φυγοκέντρηση της κολώνας για 5 min στα 3000 g 

σε RT. Η διαδικασία επαναλήφθηκε έως ότου η εκλουόμενη ποσότητα ΤΕ 

προσεγγίσει τα 50 μL. Ακολούθως, εφαρμόστηκε στο πάνω μέρος της κολώνας η 

αντίδραση του ιχνηλάτη και φυγοκετρήθηκε (5 min 3000 g) σε RT. Ο εκλουόμενος 

όγκος τοποθετήθηκε σε eppendorf και βράστηκε για 5 min και κατόπιν τοποθετήθηκε 

σε πάγο.  

Προϋβριδοποίηση, υβριδοποίηση, ξεπλύματα και έκθεση  

Oι μεμβράνες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για υβριδοποίηση, εξισορροπήθηκαν σε 

διάλυμα αλάτων 2x SSC και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 
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προϋβριδοποίησης κατά Church μέσα σε περιστρεφόμενο κύλινδρο. Το διάλυμα 

Church περιείχε 100 mM Na2HPO4/NaHPO4, pH 7,2, 7% (w/v) SDS, 1 gr 100 ml-1 

BSA και 1 mM EDTA pH 8,0. Η προϋβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε στους 60οC 

για 2 h. Στη συνέχεια προστέθηκε ο ραδιενεργός ιχνηλάτης και η υβριδοποίηση 

πραγματοποιήθηκε στους 60οC για 16 h.  

Μετά την παρέλευση των 16 h, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα ξεπλύματα: 

2x SSC για 10 min, 2x SSC 0.1% SDS για 10 min, 1x SSC 0.2% SDS για 2 x 5 min, 

στους 60οC. Στη συνέχεια, η μεμβράνη αφέθηκε για έκθεση σε Kodak X-Ray film 

(Kodak Scientific Imaging Film: X-OMAT/AR 35x40 cm), για 3-5 d για τα ΓΤΦ 

υπερέκφρασης.  

Εκχύλιση πρωτεϊνών και ποσοτικοποίηση  

H εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε όπως έχει ήδη περιγραφεί 

(Primikirios and Roubelakis-Angelakis 2001). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 

μετά την τήξη του ιστού σε υγρό άζωτο και την λειοτρίβησή του με τη χρήση γουδιού 

και γουδοχεριού. Στον λειοτριβημένο ιστό, προστέθηκε [200 mM Tris-HCl pH 8,0, 

0,5 mM PMSF, 5 mM DDT, 10 μΜ Leupeptin, 10% (v/v) γλυκερόλης και 0,25% 

Triton X-100] σε αναλογία 1:4 (w/v), ώστε για κάθε gr ιστού να αντιστοιχούν 4 ml 

εκχυλιστικού διαλύματος πρωτεϊνών. Τα δείγματα αφέθηκαν στον πάγο για 20 min με 

περιοδική ανάδευση. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (12000 g/ 20 min στους 4οC) και το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο eppendorf. Από αυτό λήφθηκαν 100 μL στα οποία 

προστέθηκαν 30 μL διαλύματος φόρτωσης [loading buffer; 62,5 mM Tris-HCl, pH 

6,8, 10% (v/v) γλυκερόλη, 2% (w/v) SDS και 5% (v/v) β-μερκαπτοαιθανόλης] 

(Mattoo et al. 1981) και ακολούθησε βρασμός του μίγματος για 5 min.  

Τα δείγματα με loading buffer χρησιμοποιήθηκαν για ανοσοεντοπισμό 

πρωτεϊνών, ενώ το υπόλοιπο υπερκείμενο για τον προσδιορισμό της ενζυμικής 

ενεργότητας της PAO, καθώς και για τη ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών.  

Για την ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

Lowry et al., (1951). Συγκεκριμένα, 20-25 μL πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 

κατακρημνίσθηκαν με την προσθήκη ίσου όγκου 20% (v/v) TCA και με την 

τοποθέτηση των δειγμάτων στους 4οC για τουλάχιστον 30 min. Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση (10000 g για 10 min), απόρριψη του υπερκειμένου και επαναδιάλυση 

του ιζήματος με προσθήκη 100 μL διαλύματος Α (10 gr Na2CO3, 0,1 gr K-Na 
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Tartrate, 2 gr NaOH ανά 100 mL Α). Στη συνέχεια, προστέθηκε 1 ml διαλύματος Γ το 

οποίο περιείχε ανά 10 ml διαλύματος A 0.2 ml διαλύματος B (0,5 gr CuSO4
.5H2O 

ανά 100 mL). Κατόπιν, προστέθηκαν 100 μL διαλύματος Δ το οποίο περιείχε το 

αντιδραστήριο φαινόλης Folin Ciocalteu (Merck, Darmstadt, Germany) αραιωμένη 

1:1 (v/v) με dH2O. Τα δείγματα επωάστηκαν σε RT για 30 min και φωτομετρήθηκαν 

στα 625 nm, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οπτική πυκνότητα 1 αντιστοιχεί σε 80 mg 

πρωτεΐνης, βάση πρότυπης καμπύλης κατασκευασμένης με bovine serum albumin 

(BSA). Ως αρνητικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα χωρίς πρωτεΐνες.  

H σχετική συγκέντρωση των πρωτεϊνών επιβεβαιώθηκε επί πλέον με χρώση 

πηκτώματος SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis) με Coomasie brillant 

blue G25. Συγκεκριμένα, πήκτωμα 7-10% ακρυλαμίδης φορτώθηκε σύμφωνα με την 

προσδιορισμένη συγκέντρωση πρωτεϊνών μέσω της μεθόδου Lowry, ώστε για όλα τα 

δείγματα να φορτωθεί ίση ποσότητα πρωτεΐνης. Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε 

πεδίο 20 mA για την πηκτή συγκέντρωσης (stacking gel) και 40 mA για την πηκτή 

διαχωρισμού (resolving gel). Η πηκτή, μετά την λήξη της ηλεκτροφόρησης, 

τοποθετήθηκε σε διάλυμα Coomasie brillant blue R-250: To πήκτωμα εμβαπτίζεται 

σε διάλυμα 50 % μεθανόλης, 10 % οξικό οξύ, 0.002 % Coomasie brilliant blue R-250 

με ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 1 h και ακολούθησε 

αποχρωματισμός με διάλυμα 20% (v/v) μεθανόλης, 7% οξικού οξέος (v/v) για 

περίπου 2 h). To πήκτωμα ξεπλύθηκε με dH2O και φωτογραφήθηκε με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή κάνοντας χρήση του λογισμικού Kodak Digital Science v1.9.  

Ανάλυση των επιπέδων της PAO, της κυτταροπλασματικής SOD και της Actin 
κατά Western 

Τα εκχυλίσματα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν με SDS-PAGE, σύμφωνα με το 

σύστημα Laemmli (Laemmli 1970), χρησιμοποιώντας πηκτώματα 1,5 mm πάχους και 

το μοντέλο Protean II της Bio-Rad. Η συγκέντρωση της πολυακρυλαμίδης στην 

πηκτή διαχωρισμού ήταν 10%. Η αποδιάταξη των πρωτεϊνών έγινε κατά επώαση των 

δειγμάτων στους 100οC για 5 min, μετά την προσθήκη συμπυκνωμένου SDS 

αποδιατακτικού σε τελική συγκέντρωση 62,5 mM Tris-ΗCl, pH 6,8, 10% (ν/ν) 

γλυκερόλη, 2% (w/ν) SDS, 5% (ν/ν) β-μερκαπτοαιθανόλη (Mattoo et al. 1981). Οι 

συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν 15 mA για την πηκτή συσσώρευσης και 20 mA για 

την πηκτή διαχωρισμού. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες 



[68] 

 

μεταφέρθηκαν ηλεκροφορητικά (western blot) σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (0,2 

μm, Schleichter και Schuell), όπως έχει ήδη περιγραφεί (Towbin et al. 1979). To 

διάλυμα μεταφοράς περιείχε 25 mM Tris-192 mM γλυκίνης, pH 8,3. H μεταφορά 

έγινε σε συσκευή Mini-Protean II (BioRad), στα 80V για 1,5 h.  

Το αντίσωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν εναντίον της 

κυτταροπλασματικής SOD (2,4 SOD) από καλαμπόκι, το οποίο περιγράφεται 

προηγουμένως. Τα anti-SOD χρησιμοποιήθηκαν σε αραίωση 1:1000 της αρχικής 

συγκέντρωσης του αντιορού. Μετά το τέλος της επώασης με το αντίσωμα, η 

μεμβράνη πλύθηκε 5 φορές για 5min με διάλυμα πλυσίματος και επωάστηκε 1 h με 

το δεύτερο αντίσωμα (alkaline phosphatase προσδεμένη σε anti-rabbit IgG), με 

αραίωση 1:2000.  

Προϋβριδοποίηση και υβριδοποίηση με αντίσωμα  

Η προϋβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε με προσθήκη της μεμβράνης σε διάλυμα 1x 

Phosphate buffer saline (PBS) για 1 h σε RT, αρχικής σύστασης (10x) 0,8% NaCl, 

0,02% (w/v) KCl, 0,115% (w/v) Na2HPO4, 0,02% (w/v) NaH2PO4 (v/v), 

εμπλουτισμένο με το απορρυπαντικό Tween-20 σε τελική συγκέντρωση 0,05-0,1% 

(w/v) και 2% (w/v) σκόνης γάλακτος με 3,5% λιπαρά. Η μεμβράνη είχε ήδη 

εξισορροπηθεί σε διάλυμα 1x PBS, για 10 min πριν την προϋβριδοποίηση. 

Ακολούθησαν τρία ξεπλύματα των 5 min με διάλυμα 1x PBS, 0,05-0,1% (v/v) 

Tween-20. Στη συνέχεια προστέθηκε το αντίσωμα για την PAO (1:2000 αραίωση του 

αρχικού ορού), ή της SOD (2,4 SOD αραίωση του αρχικού ορού, 1:1000, Baum and 

Scandalios 1981), ή της CAT (1:2000 αραίωση του αρχικού ορού) ή και της ACTIN 

(1:2000 αραίωση του αρχικού ορού, SIGMA) κατά περίπτωση για 1 h και στη 

συνέχεια ακολούθησαν τρία ξεπλύματα των 5 min με διάλυμα 1x PBS, 0,05-0,1% 

(v/v) Tween 20.  

Ακολούθησε η προσθήκη του αντι-αντισώματος της αλκαλικής φωσφατάσης 

(1:1000 αραίωση του αρχικού ορού, anti rabbit IgG, Sigma) που αναγνωρίζει τη 

σταθερή περιοχή Fc, των ανοσοσφαιρινών τάξεως IgG του κουνελιού και φέρει 

προσαρτημένο το ένζυμο της αλκαλικής φωσφατάσης. H επώαση με το αντί-

αντίσωμα πραγματοποιήθηκε για 1 h και ακολούθησαν τρία ξεπλύματα των 5 min με 

1x PBS, 0,05-0,1% (v/v) Tween 20, ενώ στη συνέχεια με διάλυμα 0.1 Μ 

διαιθανολαμίνης (DEA), pH 9,6 δύο φορές για 5 min. H χρώση της μεμβράνης 
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στηρίζεται στην οξειδωτική μετατροπή του άλατος του τετραζολίου (nitro blue 

tetrazolium, ΝΒΤ), σε κεραμέρυθρη φορμαζάνη, ενώ η οξειδoαναγωγική ενέργεια, η 

οποία απαιτείται, παρέχεται από την ουσία 5-bromo-4-chloro-3-indole phosphate acid 

(BCiP). To διάλυμα επώασης της μεμβράνης περιείχε 0,1 Μ DEA, pH 9,6, 0.01% 

(w/v) NBT και 1‰ (w/v) BCiP και η επώαση πραγματοποιήθηκε για κατάλληλο 

χρονικό διάστημα στο σκοτάδι. Η αντίδραση τερματίστηκε με εμβάπτιση της 

μεμβράνης σε απιονισμένο ύδωρ. Η μεμβράνη στη συνέχεια αποθηκεύτηκε στο 

σκοτάδι σε RT.  

 

Τομές ιστών από φύλλα και πρωτοπλάστες  

Ο in situ ανοσοεντοπισμός πραγματοποιήθηκε μετά από στερέωση του ιστού 

(fixation) με χρήση διαλύματος 4% parafolmaldehyde τουλάχιστον 10 vol σε σχέση 

με το βάρος του ιστού (10 ml grFW-1) και ολονύκτια επώαση στο διάλυμα αυτό σε 

RT. Tα δείγματα στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε 1xPBS για 1 h και σε 0,86% (w/v) 

NaCl για 1 h. Ακολούθως, οι ιστοί αφυδατώθηκαν σταδιακά (με χρήση ως 

αφυδατικού μέσου την αιθανόλη) αφού τοποθετήθηκαν σε διαδοχικά διαλύματα για 1 

h στο καθένα 30, 50, 70, 80, 95 και 100% (v/v) αιθανόλης. Οι ιστοί τοποθετήθηκαν 

σε διάλυμα ξυλενίου (Sigma) ολονύκτια. Στη συνέχεια μετά από την αφαίρεση του 

ξυλενίου, προστέθηκε παραφίνη (56-58oC) και πραγματοποιήθηκαν δύο αλλαγές και 

τα δείγματα επωάστηκαν ολονύκτια. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε μήτρες ώστε να 

παρασκευαστούν κύβοι τους ιστούς. Οι κύβοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για κοπή 

τομών πάχους 5-10 μm και οι τομές τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο (40-45οC) και 

στη συνέχεια πάνω σε αντικειμενοφόρους και επωάστηκαν για 45-50oC ολονύκτια. Η 

παραφίνη αφαιρέθηκε από τις τομές με χρήση ξυλενίου (2-3 αλλαγές για 10 min). Τα 

δείγματα ενυδατώθηκαν στη συνέχεια με χρήση διαλυμάτων μειούμενης 

συγκέντρωσης αιθανόλης (100, 95, 80% αιθανόλη για 1 min το καθένα) και μετά 

εκπλένονται σε dH2O.  

Ανοσοεντοπισμός της πρωτεΐνης PAO στον ιστό 

Ο ανοσοεντοπισμός της PAO στους ιστούς πραγματοποιήθηκε σε εγκάρσιες τομές 

(ρίζα, φύλλα, πρωτοπλάστες). Συγκεκριμένα, οι τομές τοποθετήθηκαν σε PBS με 2% 

(w/v) BSA για 2 h, για κορεσμό των ελεύθερων θέσεων και μείωση της μη ειδικής 
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σύνδεσης του αντισώματος. Στη συνέχεια, οι τομές πλύθηκαν 3 φορές για 5 min, με 

διάλυμα πλυσίματος [PBS 0,05% (ν/ν) Tween-20] και ακολούθως, επωάσθηκε με το 

anti-PAO (1:1000) στο διάλυμα επώασης [PBS με 1% (w/v) BSA και 0,05% (v/v) 

Τween-20] ολονύκτια. Μετά το τέλος της επώασης με το αντίσωμα, η μεμβράνη 

πλύθηκε 5 φορές για 5 min με διάλυμα πλυσίματος και επωάστηκε 1 h με το δεύτερο 

αντίσωμα (1:100, alexa προσδεμένη σε anti-rabbit IgG, DY-495-goat anti-rabbit IgG, 

Dyomics). Ακολούθησαν 3 πλυσίματα των 5 min με το διάλυμα πλυσίματος και 

παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, Japan) με 

φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-490 και φίλτρο εκπομπής (emission filter) 

BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα καταγραφής και απεικόνισης το SONY 655 

SONY DXC-950P (Tokyo, Japan). 

Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας PAO  

Καθώς η PAO του αραβόσιτου παράγει Δ1-πυρρολίνη ως προϊόν της οξειδωτικής 

αντίδρασης, η μέτρηση της ειδικής ενζυμικής της ενεργότητας δεν απαίτησε την 

ανάπτυξη κάποιου ειδικού πρωτοκόλλου. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε ήδη δημοσιευμένο 

πρωτόκολλο (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis, 2005b). H μέτρηση της 

ενζυμικής ενεργότητας πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πλήρως αναπτυγμένο φύλλο 

από κάθε σειρά ΓΤΦ υπερέκφρασης και στο 25ο φύλλο για τα ΓΤΦ υποέκφρασης της 

PAO καθώς και στο αντίστοιχο φύλλο των φυτών WT. Επίσης, για τις σειρές υπερ-

έκφρασης 2.2, 4 και 6.5, η ενζυμική ενεργότητα προσδιορίστηκε στο βλαστό και στη 

ρίζα (Μοschou 2006).  

Η in vitro ενεργότητα της PAO εκτιμήθηκε σύμφωνα με τροποποιημένη 

μέθοδο κατά Paschalidis and Roubelakis-Angelakis (2005b). Συγκεκριμένα, από 

νωπό φυτικό ιστό 300 mg, ομογενοποιημένο όπως περιγράφεται παραπάνω, 

λήφθηκαν 25 μl, τα οποία αραιώθηκαν με 475 μl ρυθμιστικού διαλύματος 

αντίδρασης,  100 mM KH2PO4/K2HPO4, pH 6,5. Ως υπόστρωμα της ενζυματικής 

αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε τρι-υδροχλωρική Spd (Spd.3HCl; Sigma) τελικής 

συγκέντρωσης στην αντίδραση 10 mM. Η επώαση της αντίδρασης 

πραγματοποιήθηκε στους 37οC, όπου η ZmPAO παρουσιάζει μέγιστη ειδική 

ενεργότητα, για 1 h και για το τερματισμό της προστέθηκαν 31,5 μl 20% (w/v) TCA. 

Στη συνέχεια προστέθηκε ο-αμινοβενζαλδεΰδη (ο-aminobenzaldehyde; Sigma) ώστε 

η τελική της συγκέντρωση στην αντίδραση να είναι 0,25 μg ml-1. Το διάλυμα 
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επωάστηκε για 20 min στους 4οC και ακολούθησε φυγοκέντρηση (10000g 20 min 

στους 4οC). Η αντίδραση της Δ1-πυρρολίνης, τελικού προϊόντος του καταβολισμού 

της Spd από την MPAO και της ο-aminobenzaldehyde, οδηγεί στην παραγωγή 

προϊόντος κίτρινου χρώματος με συντελεστή απόσβεσης ε=1,86 mM-1 cm-1, του 

οποίου η απορρόφηση μετράται στα 430 nm. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

φασμοτοφωτόμετρο (Perkin-Elmer, Lamda 20, USA) με γυάλινες κυβέτες πάχους 1 

cm και ως αρνητικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ρυθμιστικό διάλυμα 

αντίδρασης καθώς και ένα βρασμένο δείγμα, κατά περίπτωση. 

 

Εκχύλιση και ποσοτικοποίηση των ενδογενών PAs και του DAP  

Οι ενδογενείς PAs αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα με τους Kotzabasis 

et al, (1993). Συνοπτικά, φυτικός ιστός γνωστού νωπού βάρους ομογενοποιήθηκε σε 

1/5 (w/v) 5% (v/v) ψυχρό υπερχλωρικό οξύ (perchloric acid; PCA). Το 

ομογενοποιήμα φυγοκεντρήθηκε (20000 g 30 min 4οC). Διακόσια μL από το 

υπερκείμενο χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των S-PAs, 200 μL για την 

ποσοτικοποίηση των SΗ-PAs και 400 μL από το επαναδιαλυμένο ίζημα σε 1N NaOH 

(τελική συγκέντρωση) χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των PH-PAs. 

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι PAs και στα τρία κλάσματα 

παραγοντοποιήθηκαν με τη πυρηνόφιλη προσθήκη βενζολικών δακτυλίων 

(benzoylation) στα μόριά τους. Συγκεκριμένα, σε 200 μL δείγματος προστέθηκαν 1 

ml 2N NaOH και 10 μL βενζοϋλοχλωριδίου (BZ; benzoyl chloride; Sigma) και 

ακολούθησε ισχυρή ανάδευση για 30 sec και επώαση για 20 min σε RT. Η αντίδραση 

βενζυλίωσης έληξε με την προσθήκη 2 ml κορεσμένου διαλύματος NaCl και στη 

συνέχεια προστέθηκαν 2 ml διαιθυλ-αιθέρα (diethyl-ether; Riedel de Haen). 

Ακολούθησε ισχυρή ανάδευση για 30 sec και στη συνέχεια φυγοκέντρηση (3000 g 5 

min RT). Η φάση του διαιθυλ-αιθέρα συλλέχτηκε με τη βοήθεια γυάλινης πιπέτας 

Pasteur και εξατμίστηκε μέχρι ξηρότητας στους 68οC σε γυάλινο δοκιμαστικό 

σωλήνα. Oι PAs επαναδιαλύθηκαν σε 200 μl 63% (v/v) μεθανόλης (Fluka; 

chromatography grade). Πριν βενζυλιωθούν οι SH-PAs, προστέθηκε στα 200 μL του 

υπερκειμένου τα οποία αντιστοιχούσαν σε αυτό το κλάσμα, ίσος όγκος 12 Ν HCl και 

τα δείγματα επωάστηκαν στους 118οC για 16 h σε βιδωτούς σωλήνες. Στη συνέχεια, 

τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε thermo-block θερμοκρασίας 70oC ώστε να 



[72] 

 

απομακρυνθεί πλήρως η υδατική φάση. Κατόπιν, προστέθηκαν 200 μL 5% (v/v) PCA 

και ακολούθησε ισχυρή ανάδευση για 30 sec. Στη συνέχεια ακολούθησε βενζυλίωση 

όπως περιγράφεται παραπάνω, ενώ η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις PH-

PAs.  

Οι βενζυλιωμένες PAs διαχωρίστηκαν σε κολώνα τύπου λεπτής διατομής C-

18 narrow-bore, με διάμετρο σφαιριδίων 5 μm, διαστάσεων 200x2.0 mm (ODS, 

Hypersil) και με τη χρήση του συστήματος Hewlett Packard 1100 HPLC (Hewlett-

Packard, Waldbronn, Germany). Για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκαν δύο διαλύτες 

Α (μεθανόλη) και Β (ddH2O) με διαβάθμιση ροής (Gradient Elution από 45% A έως 

100% σε χρονικό διάστημα 35 min) . Η ροή ήταν 200 μL min-1, η θερμοκρασία 

στήλης 25οC (εισόδου-εξόδου) και η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε σε UV 254 nm 

(DAD detector). Η ποσοτικοποίηση των PAs πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

πρότυπων καμπύλων και εκφράστηκε σε nmol g-1 FW±SE, ή σε nmol mg-1 πρωτεϊνης 

± SE.  

H ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών στη περίπτωση έκφρασης σε (nmol mg-1 

πρωτεΐνης) πραγματοποιήθηκε με την αρχική επαναδιάλυση του ιζήματος σε 1 Ν 

ΝaΟΗ, ίσου όγκου με το αρχικό PCA. Μετά την επαναδιάλυση λήφθηκαν 20 μL και 

η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των 

Lowry et al. (1951), όπως περιγράφεται παραπάνω.  

H πρότυπη καμπύλη του 1,3-Dap κατασκευάστηκε από πρότυπα διαλύματα 

γνωστής συγκέντρωσης από προϊόν υψηλής καθαρότητας (>99.5%; Sigma; Moschou 

et al.  2006).  

Απομόνωση αποπλασματικών υγρών από φύλλα 

Προκειμένου να απομονωθούν αποπλασματικά υγρά, φύλλα ίδιου περίπου νωπού 

βάρους επωάστηκαν σε διαλύματα κλιμακούμενης ιοντικής ισχύος (50-500 mM 

NaH2PO4/Na2HPO4, pH 7) υπό τρεις κύκλους κενού (5 min). Κατόπιν τοποθετήθηκαν 

σε σύριγγες των 5 ml και φυγοκεντρήθηκαν (800g 30 min 4oC). Η υδατική φάση που 

λαμβάνετε από την έξοδο της σύριγγας αντιπροσωπεύει τα αποπλασματικά υγρά 

(ICF) και συγκεκριμένα το S-κλάσμα. Με επώαση σε ΡΔ 500 mM 

NaH2PO4/Na2HPO4, pH 7 λαμβάνεται το E-κλάσμα και με προσθήκη Triton-Χ100 

στο ΡΔ λαμβάνεται το κλάσμα P.  
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 Ο έλεγχος της καθαρότητας των αποπλασματικών υγρών πραγματοποιήθηκε 

με μέτρηση της μηλικής αφυδρογονάσης (malate dehydrogenase, ΕC 1.1.1.37) και 

της αφυδρογονάσης της 3-φωσφωρικής γλυκεριναλδεΰδης (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase, EC 1.2.1.13), τα οποία είναι κυρίως κυτταροπλασματικά 

ένζυμα και απουσιάζουν από τον αποπλάστη. 

 Τα αποπλασματικά υγρά αναλύθηκαν με το σύστημα Hewlett Packard 1100 

HPLC (Hewlett-Packard, Waldbronn, Germany) όπως περιγράφεται παραπάνω. Η 

ειδική ενεργότητα και η εκτίμηση της ανοσοενεργής πρωτεΐνης της PAO 

πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

Απομόνωση πρωτοπλαστών μεσοφύλλου 

Τα φύλλα απολυμάνθηκαν πριν την απομόνωση των πρωτοπλαστών με εμβάπτισή 

τους σε 70% (v/v) αιθανόλη για 15 sec, ακολούθως σε υδατικό διάλυμα 10% (v/v) 

NaOCl2 για 12 min, και στη συνέχεια πλύθηκαν 4-φορές με αποστειρωμένο νερό 

προκειμένου να απομακρυνθεί το NaOCl2. Για την απομόνωση των πρωτοπλαστών 

μεσοφύλλου, λωρίδες 1 mm περίπου, από τις μεσονεύριες περιοχές του ελάσματος 

του φύλλου, τοποθετήθηκαν σε ενζυματικό διάλυμα σε πλαστικά αποστειρωμένα 

τρυβλία (Falcon 100x15 mm). Τα διαλύματα απομόνωσης των πρωτοπλαστών ήταν 

αυτά, που έχουν αναφερθεί (Koop and Schweiger 1985) με μερικές τροποποιήσεις 

[25 mM KNO3 1 mM CaCl2.2H2O 1 mM CaCl2.2H2O 1 mM MgSO4.7H2O 1 mM 

(NH4)2SO4 1,1 mM NaH2PO4.H2O 1,1 mM NaH2PO4.H2O 2 mM CaCl2, 2 mg L-1 

ινοσιτόλη 0,02 mg L-1 βιοτίνη 0,2 mgL-1 πανθοτενικό οξύ 0,2 mg L-1 νικοτινικό οξύ 

0,1 mg L-1 θειαμίνη 0,2 mg L-1 πυριδοξίνη, 6,2 mgL-1 H3BO3.6H2O 22,3 mg L-1 

MnSO4.4H2O 8,6 mg L-1 ZnSO4.7H2O 0,25 mg L-1 Na2MoO4 0,25 mg L-1 

CuSO4.5H2O 0,025 mg L-1 CoCl.6H2O 25mM MES 43 mg L-1 EDFS, 0,4 M 

σακχαρόζη (600 mOsmol L-1, pH 5,7±1)]. Για την αποδόμηση των κυτταρικών 

τοιχωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα ενζυματικά παρασκευάσματα της κυτταρινάσης 

(cellulase) R-10 Onozuka από το Trichoderma viride (Υakult Honsha Co. Ltd. Tokyo, 

Japan) ή κυτταρινάσης Worthington (Worthington Biochemical Corporation) και 

μασεροζύμης (macerozyme) R-10 Onozuka από το Rhizopus sp (Υakult Honsha Co. 

Ltd. Tokyo, Japan), σε συγκεντρώσεις 1% ή 0,25% και 0,5% (w/v) αντίστοιχα. Ο 
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χρόνος επώασης ήταν 16 h στο σκοτάδι στους 27οC. Με το τέλος του χρόνου 

επώασης το ενζυματικό διάλυμα αντικαταστάθηκε με το ίδιο διάλυμα χωρίς ένζυμα 

και ακολούθησε η ελευθέρωση των πρωτοπλαστών με ανάδευση σε 100 rpm. Το 

αιώρημα πρωτοπλαστών τοποθετήθηκε σε αποστειρωμένους σωλήνες και επάνω από 

αυτό 1-2 mL διαλύματος καλλιέργειας πρωτοπλαστών για τη δημιουργία διαβάθμισης 

δύο φάσεων (γλυκόζη-σακχαρόζη). Οι σωλήνες φυγοκεντρήθηκαν σε κεφαλή 

φυγοκέντρου με κινητές θέσεις (150 g 15 min, Sorvall, DuPont, ΗΒ4).  

Ανίχνευση ενεργών μορφών οξυγόνου  στον ιστό 

Για την in situ ανίχνευση του H2O2, χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη μέθοδος των 

Yoda et al. (2003). Συγκεκριμένα, PAs ενέθηκαν σε φύλλο (infiltration) με χρήση 

σύρριγας του 1 ml, από την οποία είχε αφαιρεθεί η βελόνα. Τα φυτά τοποθετήθηκαν 

σε θάλαμο σταθερών συνθηκών για τα ενδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα. Στο τέλος 

του χρόνου επώασης, ενέθηκε στο ίδιο σημείο του φύλλου 3,3’-diaminobenzidine 

(3,3’-DAB, 1 mg mL-1, pH 3,8) και τα φύλλα επωάστηκαν για 1 h. Παρουσία H2O2 το 

DAB σχηματίζει καθιζήματα τα οποία γίνονται εμφανή μετά τον αποχρωματισμό του 

φύλλου σε ζέουσα απόλυτη αιθανόλη. 

 Για την ανίχνευση του Ο2
.- χρησιμοποιήθηκε nitroblue tetrazolium (NBT, 

Sigma) σε συγκέντρωση 0,1 1 mg mL-1 όπως περιγρέφεται για τη περίπτωση του 

DAB.  

Ανίχνευση ενεργών μορφών οξυγόνου στον ιστό με επιφθορισμό 

Η in situ εντόπιση του  H2O2 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την ειδική για 

ανίχνευση Η2Ο2 φθορίζουσα χρωστική 2,7- dichlorodihydrofluorescein diacetate 

(DCFH-DA) (Molecular Probes, Eugene, OR), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Οι 

εικόνες προέρχονται από μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, 

Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-490 και φίλτρο εκπομπής 

(emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα καταγραφής και απεικόνισης 

το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, Japan). 

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου  με τη μέθοδο 
της λουμινόλης 



[75] 

 

Η παραγωγή του H2O2 μελετήθηκε με την βιoδοκιμή της χημειοφωταύγειας της 

λουμινόλης (luminol, Sigma, Munchen, Germany), όπως έχει ήδη περιγραφτεί 

(Murphy and Huerta 1990; Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005; Skopelitis et 

al. 2006). Η βιοδοκιμή πραγματοποιήθηκε σε συνολικό όγκο 2 mL τοποθετώντας σε 

δοκιμαστικό σωλήνα σπινθηρισμού τα ακόλουθα: 0,8 mL διαλύματος αντίδρασης [10 

mM Tris-MES pH 7,0, 1 mM CaCl2 και 0,1 mM KCl], 0,2 mL από 1 mM φρέσκου 

διαλύματος λουμινόλης, 0,1 units περοξειδάσης (type I, Sigma) σε 20 mM 

φωσφορικού καλίου (pH 7,4) (Auh and Murphy, 1995) , καθώς και 0,1 mL 

εκχυλίσματος (σε 20 mM Tris-HCl pH 6,7). Ο δοκιμαστικός σωλήνας σπινθηρισμού 

τοποθετήθηκε αμέσως σε μετρητή σπινθηρισμού (LS 8000, Beckman) και μετρήθηκε 

η χημειοφωταύγεια. Οι κρούσεις μετρήθηκαν κάθε 15 sec για 1 min και οι δύο 

τελευταίες τιμές χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής.  

 

Προσδιορισμός των σουπεροξειδίων με τη μέθοδο της λουσιγενίνης  

Η παραγωγή των Ο2
.- μελετήθηκε με την βιoδοκιμή της χημειοφωταύγειας της 

λουσιγενίνης (lucigenin, Sigma, Munchen, Germany), η οποία είναι ειδική για την 

ανίχνευση του Ο2
.- (Corbisier et al. 1987; Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005; 

Skopelitis et al. 2006).  Η βιοδοκιμή πραγματοποιήθηκε σε συνολικό όγκο 2 mL 

τοποθετώντας σε δοκιμαστικό σωλήνα σπινθηρισμού τα ακόλουθα: 0,8 mL 

διαλύματος αντίδρασης (που περιείχε 0,1 M Glycine-NaOH, pH 9,0 και 1 mM 

EDTA), 0,2 mL από 1 mM διαλύματος λουσιγενίνης, και 0,1 mL από το φυτικό 

εκχύλισμα όπως περιγράφεται παραπάνω (Auh and Murphy, 1995). Όλες οι άλλες 

συνθήκες, που περιγράφτηκαν για την βιοδοκιμή του Η2Ο2, ακολουθήθηκαν και στην 

περίπτωση του Ο2 .-. Οι κρούσεις μετρήθηκαν κάθε 6 sec για 0,5 min και οι δύο 

τελευταίες τιμές χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής.  

Εκτίμηση της ενδογενούς συγκέντρωσης του ασκορβικού οξέος (ASA) και του 
διυδροασκορβικού οξέος (DHA) 

Ο προσδιορισμός του επιπέδου του ασκορβικού οξέος (ASA) έγινε μέσω της 

αναγωγής του τρισθενούς σιδήρου (Fe3+) σε δισθενή (Fe2+) από την αναγμένη μορφή 

του ASA, σε όξινο μέσο, με επακόλουθο σχηματισμό έγχρωμου χηλικού συμπλόκου 

ανάμεσα στο δισθενή σίδηρο και το 4,7-diphenyl-1,10,-phenanthrolin 
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(bathophentroline, Sigma) (Wang et al. 1991). Το επίπεδο του ολικού ASA (Total 

ASA=ASA+DHA) προσδιορίστηκε μετά από αναγωγή του DHA σε ASA, παρουσία 

διθειοθρεϊτόλης (DTT), ενώ η συγκέντρωση του DHA υπολογίστηκε από την 

διαφορά του επιπέδου του ASA από το ολικό ASA [DHA=ASA-(Total ASA)]. Ο 

φυλλικός ιστός εκχυλίστηκε με κρύο 5% (w/v) TCA σε αναλογία 1:5 (w/v, 

ιστός/TCA). To ομογενοποίημα κρατήθηκε για 20 min σε πάγο (4οC) με περιοδική 

ανάδευση. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (10.000 rpm 10 min στους 4oC) (Sorvall, 

DuPont, S34). Το υπερκείμενο, που προέκυψε, χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ASA και του ολικού ASA, ενώ το ίζημα 

χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των ολικών πρωτεϊνών (Lowry et al. 

1951). Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ASA, 50-100 μL από το 

υπερκείμενο προστέθηκαν στο διάλυμα αντίδρασης, που περιείχε 500 μL απόλυτη 

αιθανόλη, 0,6 M TCA, 1 mM bathophentroline, 8 mM H3PO4 και 0,17 mM FeCl3. Τα 

δείγματα επωάστηκαν για 90 min στους 30oC, για την ανάπτυξη του χρώματος. Η 

απορρόφηση προσδιορίστηκε στα 534 nm και η συγκέντρωση του ASA 

υπολογίστηκε από πρότυπη καμπύλη. Για την αναγωγή του DHA, 50-100 μL από το 

υπερκείμενο επωάστηκαν με 150 μL 3,89 mM DTT και 350 μL απόλυτης αιθανόλης 

σε θερμοκρασία δωματίου για 15 min. Η περίσσεια της DTT απομακρύνθηκε με την 

προσθήκη 150 μL 0,24% (w/v) N-ethylmaleimide-ethanol και 150 μL 20% (w/v) 

TCA. Ακολούθως, προστέθηκαν 150 μL 0,4% (v/v) H3PO4-ethanol, 300 μL 0,5% 

(w/v) bathophentroline-ethanol και 150 μL 0,03% (w/v) FeCl3-ethanol. Η ανάπτυξη 

του χρώματος και ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του ολικού ασκορβικού έγινε 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω για το ASA. 

 Επί πλέον, πραγματοποιήθηκε χρωματογραφικός προσδιορισμός του ASA με 

HPLC. Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους Yasui and 

Hayashi (1991). Ιστός νωπού βάρους 1 gr ομογενοποιήθηκε σε ψυχρό διάλυμα 5% 

(w/v) μεταφωσφορικού οξέος (Yamamoto et al., 2005). Μετά από φυγοκέντρηση 

(12,000g 20 min στους 4οC) το υπερκείμενο χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του 

ASA και του DHA. Tόσο το ASA όσο και το DHA διαχωρίστηκαν με HPLC (HP 

1100; Hewlett-Packard) με χρήση ισοκρατικού υδατικού διαλύματος 2 mM PCA και 

ανιχνεύτηκε με απορρόφηση στα 300 nm μετά από αντίδραση με 100 mM NaOH που 

περιείχαν 100 mM NaBH4 (Sigma). 
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Προσδιορισμός Ενζυμικών Ενεργοτήτων της POX, SOD, APX, MDHAR, DHAR 
και CAT 

Για τον προσδιορισμό των ενεργοτήτων της POX, SOD, MDHAR, DHAR, APX και 

CAT χρησιμοποιήθηκε φασμοτοφωτομετρικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα για τον 

προσδιορισμό της POX, χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο που περιγράφεται από τους 

Paschalidis and Roubelakis-Angelakis (2005b). H SOD εκτιμήθηκε σύμφωνα με τους 

Beauchamp and Fridovitch (1971). Η συνολική ενεργότητα της SOD προσδιορίστηκε 

με την χρησιμοποίηση της φωτοχημικής μεθόδου των Misra and Fridovich (1977). 

Στο διάλυμα αντίδρασης (10 mM φωσφορικό κάλιο, pH 7,5, 0,222 mM o-dianisidine, 

0,014 mM riboflavin) προστέθηκαν 20 μg ολικής πρωτεΐνης, σε συνολικό όγκο 1 mL. 

Η οξείδωση του o-dianisidine μετρήθηκε στα 460 nm στους 25οC, ανά 5 min και για 

συνολικό χρόνο 30 min, στο μεσοδιάστημα των οποίων τα δείγματα ήταν 

τοποθετημένα σε έντονο φως (cool white). Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της 

SOD χρησιμοποιήθηκε το γραμμικό τμήμα της καμπύλης. Η μονάδα ενεργότητας της 

SOD στα πρωτεϊνικά δείγματα ορίστηκε συγκριτικά με την χρησιμοποίηση μίας 

μονάδας ενεργότητας καθαρής SOD (Horseradish SOD, Sigma). H APX εκτιμήθηκε 

σύμφωνα με τους Nakano και Asada (1981), με παραλλαγή του πρωτοκόλλου της 

πρωτεϊνικής εκχύλισης. Συγκεκριμένα, στο διάλυμα εκχύλισης προστέθηκαν 1 mM 

ASA. Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της APO, το ΡΔ αντίδρασης περιείχε 50 

mM φωσφορικό κάλιο, pH 7,0, 0,5 mM ASA, 0,2 mM Η2Ο2 (Nakano and Asada 

1981). H ενεργότητα της APO προσδιορίστηκε από το συντελεστή μοριακής 

απορρόφησης (ε=2,8). Η ενεργότητα της MHAR, σε ΡΔ αντίδρασης 50 mM Tris-

HCl, pH 7,6  1 mM ασκορβικό 1 U ASA οξειδάσης και 0,2 mM NADH (Serrano et 

al. 1994). Η ενεργότητα της MHAR προσδιορίστηκε από το συντελεστή μοριακής 

απορρόφησης (ε=6,22). Η ειδική ενεργότητα της DHAR, σε ΡΔ αντίδρασης  50 mM 

φωσφορικό κάλιο, pH 6,5, 0,1 mM EDTA, 5 mM GSH, 0,5 mM dehydroascorbate 

(Asada 1984). Η ενεργότητα της DHAR προσδιορίστηκε από το συντελεστή 

μοριακής απορρόφησης (ε=14,0). H ενεργότητα της CAT εκτιμήθηκε μετρώντας τη 

διάσπαση του H2O2 στα 240 nm (ε=0.036 mM cm-1). Το διάλυμα αντίδρασης (50 mM 

KH2PO4/K2HPO4 pH 7,0 και 15 mM H2O2). 

Ισοηλεκτρική εστίαση (IEF) των ισοενζύμων της περοξειδάσης  
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H ισοηλεκτρική εστίαση των ισοενζύμων της POX (Native IEF PAGE) 

χρησιμοποιήθηκε για το διαχωρισμό των ισοενζύμων της POX μέσω χρώσης 

ενεργότητας. Γι’ αυτό, χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα τα οποία 

διαχωρίστηκαν σε πηκτή ακρυλαμίδης 10% με πρανές pH 3,0-10,0 που 

δημιουργήθηκε από τη προσθήκη αμφολυτών (Pharmacia Biotech, Sweden). Η 

χρώση των ισοενζύμων πραγματοποιήθηκε με προσθήκη της πηκτής σε διάλυμα 

χρώσης [50 mM KH2PO4/K2HPO4 pH 7.4, 0.1 mg ml-1 4-chloro-1-napthol και 0.16% 

(v/v) H2O2] με συνεχή ανάδευση μέχρι τα ισοένζυμα να εμφανιστούν. To πήκτωμα 

ξεπλύθηκε με dH2O και φωτογραφήθηκε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή κάνοντας 

χρήση του λογισμικού (Kodak Digital Science v1.9).  

Χρώση ενεργότητας και διαχωρισμός ισοενζύμων της ασκορβικης περοξειδάσης  

Για τη χρώση ενεργότητας της APX, 10 mM ASA προστέθηκαν στο ΡΔ 

ηλεκτροφόρησης και οι 10% πηκτές ακρυλαμίδης προ-ηλεκτροφορήθηκαν πριν την 

τοποθέτηση των δειγμάτων, στο σκοτάδι για 30 min στα 20 mA (Rao et al. 1995). Τα 

πρωτεϊνικά δείγματα διαχωρίστηκαν με φυσική ηλεκτροφόρηση (native-PAGE) 

στους 4οC με το σύστημα ρυθμιστικών διαλυμάτων του Davis (Davis 1964). Για την 

ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα πηκτώματα πάχους 1,5 mm και η συσκευή 

mini Protean II της ΒioRad.  Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης των 

δειγμάτων (20 mA για τη πηκτή stacking και 40 mA για τη πηκτή resolving), οι 

πηκτές εμβαπτίστηκαν στο σκοτάδι σε διάλυμα εξισορρόπησης [50 mM K-phosphate, 

pH 7.0, και 2 mM ASA] για  30 min. Ακολούθως, η πηκτή επωάστηκε για 30 min σε 

διάλυμα αντίδρασης [50 mM K-phosphate, pH 7.0, 4 mM ASA και 2 mM H2O2]. Η 

χρώση πραγματοποιήθηκε με επώαση στο διάλυμα χρώσης [50 mM K-phosphate, pH 

7.8, 14 mM tetramethylethylenediamine (TEMED) και 1.2 mM nitroblue tetrazolium 

(NBT)]. To πήκτωμα ξεπλύθηκε με dH2O και φωτογραφήθηκε με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή κάνοντας χρήση του λογισμικού (Kodak Digital Science v1.9).  

Χρώση ενεργότητας και διαχωρισμός ισοενζύμων της σουπεροξειδικής 
δισμουτάσης  

Η χρώση ενεργότητας της SOD πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους Beauchamp and 

Fridovitch (1971) σε 7,5% πηκτές ακρυλαμίδης. Για την ανάλυση των ισοενζύμων 

της SOD, τα πρωτεϊνικά δείγματα διαχωρίστηκαν με φυσική ηλεκτροφόρηση (native-
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PAGE) στους 4οC με το σύστημα ρυθμιστικών διαλυμάτων του Davis (Davis 1964). 

Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 1,5 mm πάχους επίπεδα πηκτώματα και η 

συσκευή mini Protean II της ΒioRad. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, οι ζώνες 

με ενεργότητα SOD, εντοπίστηκαν με την μέθοδο των Beauchamp and Fridovitch 

(1971). Συγκεκριμένα, η πηκτή επωάστηκε με 2 mg mL-1 4-nitroblue tetrazolium 

chloride (ΝΒΤ) σε διάλυμα 50 mM φωσφορικού καλίου, pH 7,4, για 30 min στο 

σκοτάδι. Στη συνέχεια οι πηκτές μεταφέρθηκαν στο διάλυμα χρώσης, το οποίο 

περιείχε 0,1 mg mL-1 ριβοβλαβίνη και 0,25% (v/v) TEMED σε 50 mM φωσφορικό 

κάλιο, pH 7,4, για 20 min στο σκοτάδι. Τέλος, παρουσία φωτός, εμφανίστηκαν οι 

ζώνες των ισοενζυμων. 

Χρώση ενεργότητας και διαχωρισμός ισοενζύμων της καταλάσης 

Η χρώση ενεργότητας της CAT πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους Clare et al. 

(1984). Για την ανάλυση των ισοενζύμων της CAT, τα πρωτεϊνικά δείγματα 

διαχωρίστηκαν με φυσική ηλεκτροφόρηση (native-PAGE) στους 4οC με το σύστημα 

ρυθμιστικών διαλυμάτων του Davis (Davis 1964). Για την ανάλυση αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν 1,5 mm πάχους επίπεδα πηκτώματα και η συσκευή mini Protean II 

της ΒioRad. Συγκεκριμένα, μετά από ηλεκτροφόρηση τα πηκτώματα επωάζονται σε 

ΡΔ 50 mM Κ2HPO4/KH2PO4, pH 7,0, horseradish peroxidase (50 pg ml) στους 23οC 

για 45 min. To H2O2 (υπόστρωμα της δοκιμής) προστέθηκε σε συγκέντρωση 5 mM 

και η επώαση συνεχίστηκε για 10 min. Τα πηκτώματα τοποθετηθήκαν άμεσα σε 

dH2O και προστέθηκε στο διάλυμα 3,3’-διαμινοβενζιδίνη [3,3’-DAB (0,5 mg ml-1)] 

έως ότου να γίνει εμφανής η χρώση.  

Εκτίμηση της ενεργότητας των πρωτεασών 

Για την εκτίμηση της ενεργότητας των πρωτεασών, 20 mg εκχυλίσματος πρωτεϊνών 

διαχωρίστηκαν σε 10 % πηκτές ακρυλαμίδης που περιείχαν 1 mg ml-1 ζελατίνη 

(gelatin). Μετά την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων (20 mA για τη πηκτή stacking και 

40 mA για τη πηκτή resolving) η πηκτή επωάστηκε ολονύκτια στους 37οC σε 

διάλυμα σύστασης 40 mM Tris–HCl, pH 8.6, και 0.2% Triton X100. Η πηκτή 

επωάστηκε σε διάλυμα Coomasie Blue R-250, αποχρωματίστηκε και η ενεργότητα 

των πρωτεασών εμφανίστηκε σαν λευκές ζώνες. 



[80] 

 

Ανίχνευση των κύριων ενεργών μορφών οξυγόνου στον ιστό 

Για την in situ ανίχνευση του H2O2, χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη η μέθοδος, που 

περιγράφεται από τους Yoda et al. (2003). Συγκεκριμένα, 10 mM Spd ενέθηκαν σε 

φύλλο με χρήση σύρριγας του 1 ml, από την οποία είχε αφαιρεθεί η βελόνα. Τα φυτά 

επωάστηκαν στους 25οC για τα ενδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα. Στο τέλος του 

χρόνου επώασης, ενέθηκε στο ίδιο σημείο του φύλλου 3,3’-διαμινοβενζιδίνη (3,3’-

DAB, 1 mg ml-1, pH 3,8) και τα φύλλα επωάστηκαν για μία ώρα. Παρουσία Η2Ο2 το 

DAB σχηματίζει καθιζήματα τα οποία γίνονται εμφανή μετά τον αποχρωματισμό του 

φύλλου σε ζέουσα απόλυτη αιθανόλη. 

Η in situ ανίχνευση του Ο2
.-, πραγματοποιήθηκε όπως και του H2O2 με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε 0,5 mg mL-1 ΝΒΤ (σε ιστούς που δεν έχουν υποστεί 

καταπόνηση) ή 0,1 mg mL-1 NBT (σε ιστούς που έχουν υποστεί καταπόνηση) σε 50 

mM KH2PO4/K2HPO4 pH 7.8. 

Επί πλέον, η in situ εντόπιση του H2O2 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

την ειδική για ανίχνευση Η2Ο2 φθορίζουσα χρωστική 2,7- dichlorodihydrofluorescein 

diacetate (DCFH-DA) (Molecular Probes, Eugene, OR). Συγκεκριμένα, κύτταρα από 

κυτταροκαλλιέργεια κατακρημνίστηκαν (800g) και επωάστηκαν σε 1 ml διάλυμα 

χρώσης [20 mM K-phosphate, pH 6.0, εμπλουτισμένο με 50 mM DCFH-DA και 3 mg 

ml-1 περοξειδάση του ραπανακιού (Sigma-Aldrich)] για 10 min στους 25οC σε 

σκοτάδι. Ποσότητα των κυττάρων αφαιρέθηκε, ξεπλύθηκε στο ίδιο διάλυμα χωρίς τη 

χρωστική και παρατηρήθηκε άμεσα. Οι εικόνες προέρχονται από μικροσκόπιο 

φθορισμού (Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation 

filter) EX 450-490 και φίλτρο εκπομπής (emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας 

ως σύστημα καταγραφής και απεικόνισης το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, 

Japan). 

Εφαρμογή καταπονήσεων σε φυλλικούς δίσκους 

Φυλλικοί δίσκοι διαμέτρου 0,5 cm λήφθησαν από τις μεσονεύριες περιοχές του 

μεσόφυλλου με χρήση φελοτρυπητήρα. Οι δίσκοι πλύθηκαν τρεις φορές και 

τοποθετήθηκαν σε πιάτα ELISA με κυκλικά πηγάδια (6-well plates, Sigma) με dH2O 

ή ½ MS και τις αντίστοιχες ουσίες.  

Καταγραφή φθορισμού της χλωροφύλλης α 
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Ο φθορισμός της χλωροφύλλης καταγράφηκε με χρήση του συστήματος Handy PEA 

instrument (Hansatech Instruments, Norfolk, UK). Τα δείγματα προσαρμόστηκαν στο 

σκοτάδι για 15 min και φωτίστηκαν ακολούθως με συνεχές φως (650 nm peak 

wavelength 1800 mmol photons m-2 s-1 maximum light intensity) για 5 sec το οποίο 

παράγεται από μια συστοιχία τριών διόδων παραγωγής φωτός που εστιάζουν σε ένα 

κύκλο διαμέτρου 5 mm στην επιφάνεια του δείγματος.  

Εκτίμηση της υπεροξειδίων των λιπιδίων 

Για την εκτίμηση της ποσότητας των λιπιδίων που έχουν υποστεί υπεροξείδωση, 

χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση του malondialdehyde (MDA) (Heath and Parker, 1968). 

Συνοπτικά, 100 mg νωπού βάρους φυλλικών δίσκων ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα 1 

ml 5% (w/v) Trichloroacetic acid (TCA) στους 4οC και 0.12 ml μεθανολικού 

υδροξυτολουενίου (butylated hydroxytoluene) συγκέντρωσης 0,5 g L-1. Τα δείγματα 

επωάστηκαν για 30 min στους 95οC για την εκτίμηση του συζευγμένου MDA με 

πρωτείνες, Ακολούθησε φυγοκέντρηση (15,000g 10 min) και στη συνέχεια 

προστέθηκε στο υπερκείμενο ίσος όγκος 0.67% ΤΒΑ (thiobarbituric acid). To μίγμα 

επωάζεται στους 95οC για 30 min για τη διαλυτοποίηση του ολικού MDA. Η 

απορρόφηση του συνολικού μίγματος μετρήθηκε στα 532 nm αφαιρώντας την 

αντίστοιχη απορρόφηση στα 600 nm (ε=155 mM-1 cm-1).  

 

Εκτίμηση της κυτταρικής εκροής ιόντων 

Η εκτίμηση της εκροής ιόντων πραγματοποιήθηκε με χρήση του αγωγιμομέτρου 

[K610 conductivity meter (mV/cm; Consort, Turnhout, Belgium], στο διάλυμα 

εμβάπτισης φυλλικών δίσκων (ddH2O), οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε συστοιχία 6 

πηγαδιών με ένα δίσκο ανά πηγάδι. Η κάθε μέτρηση αντιστοιχεί σε ένα πηγάδι.  

Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό 

Για την απομόνωση ολικού γενωμικού DNA από φυτικό ιστό, πραγματοποιήθηκε 

χρήση του πρωτοκόλλου Dellaporta (1980) με μικρές τροποποιήσεις. Για τις 

αντιδράσεις πολυμερισμού αλυσίδας, χρησιμοποιήθηκε 0,1 gr φυτικού ιστού και 

συγκεκριμένα φύλλο, ενώ για τις αναλύσεις Southern, χρησιμοποιήθηκε 1 gr ιστού, 

με αντίστοιχη προσαρμογή της ποσότητας των αντιδραστηρίων. Ένα gr φυτικού 
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υλικού ομογενοποιήθηκε σε υγρό άζωτο και ακολούθησε η προσθήκη 1 ml extraction 

buffer (100mM Tris-HCl pH 8,0, 50mM EDTA pH 8,0, 500mM NaCl, 10mM β-

μερκαπτοαιθανόλη) και PVP 20% w/w ιστού. Στη συνέχεια προστέθηκαν 70μl 20% 

SDS (προθερμασμένου στους 65οC) και ακολούθησε ισχυρή ανάμιξη με ανάδευση. 

Το δείγμα επωάστηκε στους 65οC για 10 min. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

προσθήκη 350 μl 5Μ οξικού καλίου και το δείγμα αναμείχθηκε. Το δείγμα 

επωάστηκε στους 0 οC για 20 min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (13,000 rpm 10 min). 

To υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα μέσω ηθμού και φυγοκεντρήθηκε 

σωλήνα (13,000 g για 10 min). Το υπερκείμενο μεταφέρθηκε μέσω ηθμού σε νέο 

σωλήνα eppendorf ο οποίος περιείχε 0,7 vol ισοπροπανόλης. Ακολούθησε ανάμιξη 

και επώαση στους -20 οC για 20 min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (13,000 rpm 10 

min). Το ίζημα επαναδιαλύθηκε σε 100μl 50 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8,0 και 

πραγματοποιήθηκε και προσθήκη 1 μl RNAase (10mg/ml) και τα δείγματα 

επωάστηκαν στους 37 οC για 15 min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (13,000 g 10 min), 

προκείμενου να επέλθει ιζηματοποίηση της αδιάλυτης φάσης. Το υπερκείμενο 

μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα eppendorf και ακολούθησε προσθήκη ίσου όγκου 

φαινόλης/ χλωροφορμίου 1/1. Το δείγμα αναμείχθηκε και φυγοκεντρήθηκε για 10 

min. H υδατική φάση μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα eppendorf, προστέθηκε 1/10 του 

όγκου 3 Μ οξικό νάτριο και 0,7 όγκου ισοπροπανόλης. Ακολούθησε ισχυρή 

ανάδευση και φυγοκέντρηση (13,000 rpm 10 min). Το ίζημα εκπλύθηκε με με 70% 

αιθανόλη και ακολούθησε επαναδιάλυση σε 40 μl ΤΕ. 

Διαχωρισμός νουκλεϊκών οξέων βάση μεγέθους 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των νουκλεϊνικών οξέων (DNA), σε κάθε 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε πήκτωμα αγαρόζης τοποθετημένο εντός 

ηλεκτροφορετικού πεδίου σταθερής τάσης 5V/cm (80V). Ως πηγή ιόντων και 

ρυθμιστικό διάλυμα, χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΤΕΑ [Τris-EDTA (αιθυλενο διάμινο 

τετραοξικό οξύ)-(οξικό οξύ)] τελικής συγκέντρωσης 1x παρασκευασμένο από 

διάλυμα ΤΕΑ 50x (242 gr Tris, 57.1 ml παγόμορφου οξικού οξέος και 100 ml 0.5 M 

EDTA (pH 8.0). 

 Η τελική συγκέντρωση αγαρόζης για την παρασκευή του πηκτώματος, σε 

κάθε περίπτωση, ήταν μεταξύ 0,7-1,2 % βάρος κατά όγκο (w/v) διαλύματος TEA. Η 

χρώση των νουκλεϊνικών οξέων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βρωμιούχου αιθιδίου 



[83] 

 

(EtBr), προστιθέμενου απευθείας στο πήκτωμα αγαρόζης με τελική συγκέντρωση 

0,5μg/ml.  

Εκτίμηση της κατακερμάτισης του πυρηνικού DNA 

Η εκτίμηση του κατακερματισμού του πυρηνικού DNA αποτελεί ένα δείκτη της 

επαγωγής του PCD. Για την εκτίμησή του, χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο των 

Papadakis and Roubelakis-Angelakis (2005). Συγκεκριμένα, μετά από έκθεση των 

κυττάρων στον παράγοντα, που επάγει PCD για 18 h, τα κύτταρα στερεώθηκαν σε 

διάλυμα 4% (w/v) παραφορμαλδεΰδης σε PBS (pH 7.4), όπως περιγράφεται από τους 

Asai et al. (2000). Για τον εντοπισμό των πυρήνων, τα κύτταρα επωάστηκαν σε 

diamidino-2-phenylindole (1 mg ml-1) και οι 3’-ΟΗ τελικές ομάδες των 

κατακερματισμένων DNA σημάνθηκαν με τη μέθοδο Tunel (TdT-mediated dUTP 

nick-end labelling), χρησιμοποιώντας το εμπορικό προϊόν In Situ Cell Death 

Detection Kit (Promega,Madison, WI), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Οι εικόνες προέρχονται από μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, 

Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-490 και φίλτρο εκπομπής 

(emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα καταγραφής και απεικόνισης 

το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, Japan).  

 O κατακερματισμός εκτιμήθηκε και με πήκτωμα αγαρόζης 2% (w/v) στο 

οποίο φορτώθηκε ολικό DNA από καταπόνημένους ή μη ιστούς.  

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με οne-way ανάλυση διακύμανσης 

(ΑΝOVA). 

Ανάλυση εικόνας 

Η ανάλυση εικόνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Image J. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατασκευή και ανάλυση ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο ZmPAO 

Έχει δειχθεί, ότι ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο ZmPAO (MPAΟ), έχουν 

αυξημένα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης και κατά συνέπεια παρουσιάζουν 

δραματική αύξηση των επιπέδων της ειδικής ενεργότητας (Moschou 2006). 

 Συνοπτικά, φυτά N. tabacum L. cv. Xanthi μετασχηματίστηκαν με το 

Agrobacterium tumefaciens LBA4404, χρησιμοποιώντας το σύστημα 

pART7/pART27, το οποίο περιείχε την περιοχή του cDNA (coding sequence) που 

κωδικοποιεί για τη πρωτεΐνη MPAO, υπο τον έλεγχο του υποκινητή 35S που 

προέρχεται από τον ιό Cauliflower Mosaic Virus (CaMV; Εικόνα 1Α). Πολλές ΓΤ 

σειρές επιλέχτηκαν σε τριβλία Κan. Επί πλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση PCR για 

το γονίδιο nptII και ανάλυση κατά southern για τον έλεγχο των φυτών (Moschou 

2006).  

Τόσο τα επίπεδα του mRNA όσο και η ανοσοενεργή ποσότητα της PAO 

ελέγχθηκαν σε τρεις διαδοχικές γενεές (Το, Τ1 και Τ2) με όμοια αποτελέσματα 

(Εικόνα 1). Οι σειρές υπερέκφρασης παρουσίασαν 20% μείωση του μεγέθους του 

φυτού καθώς και στο μήκος δύο διαδοχικών μεσογονατίων (Πίνακας 1). Τρεις ΓΤ 

σειρές, οι 2.2, 4 και 6.5 επιλέχτηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Οι σειρές αυτές 

αντιπροσωπεύουν μία σειρά ισχυρής (2.2), μέτριας (6.5) και ασθενούς υπερ-

έκφρασης (4). Φύλλα, βλαστοί και ρίζες από αυτά τα φυτά αναλύθηκαν τόσο μοριακά 

όσο και βιοχημικά. Σε όλους τους ιστούς τα επίπεδα του mRNA του γονιδίου PAO 

ήταν υψηλότερα, σε σύγκριση με τα φυτά WT (Εικόνα 1Β, Γ) και συσχετίζονται 

άμεσα με τα επίπεδα πρωτεΐνης τόσο στο διαλυτό όσο και στο μη διαλυτό κλάσμα 

(Εικόνα 1Δ) καθώς και με την ειδική της ενεργότητα (Εικόνα 1Ε).  

 

 



 
 
Εικόνα 1. Κατασκευή μετασχηματισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη τροποποίηση των ΓΤΦ, επίπεδα 

έκφρασης του διαγονιδίου PAO σε φυλλικούς ιστούς σε WT (N. tabacum L. cv Xanthi) και σε τρεις 

σειρές υπερέκφρασης Mpao 2.2, 4 και 6.5. Α, Χάρτης της κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε 

(transformation cassette). Β, Ανάλυση των επιπέδων του γονιδίου Mpao με ανάλυση κατά Northern. Γ, 

Χρώση EtBr σε 1% (w/v) αγαρόζης και ανάλυση πυκνότητας (densitometric analysis) των αναλύσεων 

κατά northern. Δ, Ανάλυση κατά western (53 kDa) χρησιμοποιώντας ένα anti-MPAO πολυκλωνικό 

αντίσωμα. Χρώση Coomassie Blue σε 7.5% PAGE (κορυφή) και επανυβριδοποίηση των μεμβρανών 

με anti-ACTIN πολυκλωνικό αντίσωμα (κέντρο) και ανάλυση πυκνότητας των western (κάτω). Ε, 

Ειδική ενεργότητα συνολικής PAO. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. CaMV, Cauliflower Mosaic Virus; EtBr, 

ethidium bromide; LB, left border, nptII, neomycin phosphotransferase; ocs, octopin synthase 

terminator; RB, right border.  
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Πίνακας 1. Βιομετρικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν ύψος, μήκος μεσογονατίων, καθώς 

και απόσταση του πρώτου πλήρως ανεπτυγμένου φύλλου από το μερίστωμα του βλαστού (Α) 

σε φυτά WT και τις ΓΤ σειρές 2.2, 4 και 6.5. Οι τιμές εκφράζονται σε mm και τα αποτελέσματα 

είναι ο μέσος όρος από 10 διαφορετικά φυτά ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε επίπεδο P≤0,001.   

Χαρακτηριστικά WT 2.2 4 6.5 

Ύψος 

Μήκος Μεσογ 

Α 

62.0 ± 1.8 

11.6 ± 0.7 

21.4 ± 2.2 

52.6 ± 4.3* 

  8.5 ± 1.1* 

13.0 ± 0.6* 

57.6 ± 2.9 

  8.0 ± 0.6* 

17.0 ± 1.6* 

56.2 ± 2.4* 

  8.0 ± 0.6*  

13.2 ± 0.6* 

 

H ειδική ενεργότητα της Πολυαμινικής οξειδάσης (PAO) στα ΓΤΦ που 
υπερεκφράζουν το γονίδιο ΜPAO εντοπίζεται κυρίως αποπλασματικά  
Η πρωτεΐνη MPAO στο καλαμπόκι εντοπίζεται στον κυρίως στον αποπλάστη (Cona 

et al. 2005). Προκειμένου να μελετήσουμε τον εντοπισμό του ανασυνδιασμένου 

γονιδίου στα ΓΤΦ, διαφορετικά κλάσματα των αποπλασματικών υγρών (ICF) 

απομονώθηκαν από φυλλικό ιστό των ΓΤΦ (σειρά 2.2). Τα κλάσματα αυτά 

διαχωρίστηκαν σε τρία κλάσματα ανάλογα με την ιοντική ισχύ του διαλύματος, όπου 

διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή του διαλυτού 

κλάσματος της PAO (S), υψηλής ιοντικής ισχύος για την εξαγωγή του ασθενώς 

προσδεδεμένου κλάσματος (Ε) και υψηλής ιοντικής ισχύος με απορρυπαντικό Triton-

X100 για την εξαγωγή της ισχυρά προσδεδεμένης με το κυτταρικό τοίχωμα PAO (Τ; 

Εικόνα 2).  

 Η υψηλότερη ειδική ενεργότητα της PAO καθώς και της ανοσοενεργής 

πρωτεΐνης στα ΓΤΦ εντοπίστηκε στα αποπλασματικά υγρά (ICF, intercellular 

washing fluids), στο κλάσμα S (Εικόνα 2Α, Β). Παρόμοιο πρότυπο παρατηρήθηκε 

και στα WT φυτά. Σε ώριμους ιστούς στο κλάσμα Ε η ειδική ενεργότητα της PAO 

ήταν αυξημένη (pellet fraction σύμφωνα με τους Paschalidis and Roubelakis-

Angelakis 2005a), ενώ στα ΓΤΦ το κλάσμα αυτό είναι υπεύθυνο μόλις για το 15-25% 

της συνολικής ειδικής ενεργότητας της PAO. Το κλάσμα Τ δεν αποτελεί παραπάνω 

από το 8% της συνολικής ενεργότητας της PAO στα ΓΤΦ, ενώ ήταν μη ανιχνεύσιμο 

στα φύλλα των φυτών WT.  



 
Εικόνα 2. Εντοπισμός της πρωτεΐνης PAO σε WT και τη ΓΤ σειρά 2.2. A, Ανάλυση κατά Western 

χρησιμοποιώντας ένα anti-MPAO πολυκλωνικό αντίσωμα εναντίων πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων βάση 

το συνολικό πρωτεϊνικό περιεχόμενο (10 μg/πηγάδι), προερχόμενα από το ICF, το διαλυτό (S), το 

ασθενώς προσδεμένο κλάσμα (Ε) και το ισχυρά προσδεμένο κλάσμα (Τ). Β, Ειδική ενεργότητα της 

PAO στα κλάσματα ICF, S, E και Τ που απομονώθηκαν από το μεσόφυλλο φυτών WT και 2.2. Γ, 

Ειδική ενεργότητα της PAO στα κλάσματα ICF, S, E και από αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες WT 

και 2.2. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. ICF, Intercellular Fluids.  

 

 In situ ανοσοεντοπισμός σε κύτταρα και πρωτοπλάστες έδειξε ότι η PAO στα 

ΓΤΦ (σειρά 2.2) εντοπίζεται κυρίως στην περιφέρεια του κυττάρου (κλάσμα E), ενώ 

μικρή ποσότητα εντοπίζεται ενδοκυτταρικά (Εικόνα 3). Ίχνη ανοσοενεργού 

πρωτείνης ανιχνεύτηκαν σε WT κύτταρα και πρωτοπλάστες (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Επίπεδα in situ ανοσοενεργού 

πρωτείνης PAO σε κύτταρα και 

πρωτοπλάστες WT και ΓΤΦ.  

Εντοπισμός σε: Α, κύτταρα WT (πράσινο 

κανάλι) και Β, ενδογενής φθορισμός 

(κόκκινο κανάλι). Γ, σε κύτταρα 2.2 και Δ, 

ενδογενής φθορισμός (κόκκινο κανάλι). Ε, 

σε πρωτοπλάστες WT και ΣΤ, ενδογενής 

φθορισμός. Ζ, πρωτοπλάστης σε οπτικό 

μικροσκόπιο. Εντοπισμός σε: Η, 

πρωτοπλάστη 2.2 σε εγκάρσια τομή περίπου 

στη μέση και Θ, ενδογενής φθορισμός. Ι, 

στην άκρη του κυττάρου. Κ, ενδογενής 

φθορισμός.  

 

 

 

Επί πλέον, in situ ανοσοεντοπισμός σε κύτταρα ριζας και φύλλου έδειξε ότι 

στα ΓΤΦ η PAO εντοπίζεται σε όλα τα κύτταρα, ενώ σε αντίθεση στα WT φυτά 

εντοπίζεται κυρίως στις ηθμαγγειώδης δεσμίδες (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4. In situ ανοσοεντοπισμός σε ρίζες και φύλλα WT και ΓΤΦ (Τ) φυτών. CR, ρίζα και CL, 

φύλλα.  
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Επίπεδα των πολυαμινών και 1,3-διαμινοπροπανίου (DAP) στα ΓΤΦ που 
υπερεκφράζουν τη PAO 

Τα επίπεδα των S-, SH και PH-PAs εκτιμήθηκαν στο πρώτο πλήρες ανεπτυγμένο 

φύλλο (5ο φύλλο, ενώ ως πρώτο ορίστηκε το φύλλο με πάνω από 1,5 cm μήκος) σε 

ΓΤΦ και στα φυτά WT (Εικόνα 5). Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων 

των ενδογενών S- ανώτερων PΑs και ειδικά της Spd, ενώ τα επίπεδα SH και PH-PΑs 

δεν παρουσίασαν σημαντική μείωση. H Put ήταν η PA που παρουσίασε τα 

υψηλότερα επίπεδα σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο (βλ. και Paschalidis et al. 2009a, 

b), εκτός της σειράς 4 (Εικόνα 5). Η μείωση των επιπέδων Put στα ΓΤΦ 2.2 και 6.5 

μπορεί να οφείλεται σε αύξηση της ειδικής ενεργότητας της SAMDC στα φύλλα, 

όπου ήταν 0.58±0.03, 0.92±0.06, 0,57±0,04 και 0,81±0,04 nmol CO2 (mg protein)-1 h-

1 στα φυτά, WT, 2.2, 4 και 6.5, αντίστοιχα. Επί πλέον, προκειμένου να εξαλειφθεί η 

πιθανότητα η PAO να δρα πάνω στη Put ή εναλλακτικά η DAO να επάγεται στα 

ΓΤΦ, εξετάστηκε η οξειδωτική ικανότητα της Put από τα ΓΤΦ, η οποία δεν 

παρουσιάστηκε σημαντικά αλλαγμένη σε σχέση με αυτή των φυτών WT 

(αποτελέσματα δεν δείχνονται).  

Επί πλέον, τα επίπεδα DAP αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις ΓΤ σειρές, 

ειδικά στα φύλλα (Εικόνα 5). Αντίθετα, η ρίζα των φυτών WT περιείχε αυξημένα 

επίπεδα DAP σε σχέση με τα φύλλα από το ίδιο φυτό, συνεπές αποτέλεσμα με τα 

αποτελέσματα των Paschalidis and Roubelakis-Angelakis (2005a,b), όπου δείχθηκε 

ότι η ρίζα είναι το κύριο όργανο καταβολισμού στο καπνό.  

 



 
Εικόνα 5. Επίπεδα PAs (S-, SH- και PH-PAs) καθώς και S-DAP στο μεσόφυλλο των ΓΤΦ 2.2, 4 και 

6.5. και φυτών WT. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι 

κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  
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Συγκέντρωση των ενεργών μορφών οξυγόνου Ο2
.- και Η2Ο2 στα ΓΤΦ που 

υπερεκφράζουν την PAO 

Καθώς το Η2Ο2 είναι προϊόν της οξείδωσης των PAs και σύμφωνα με αποτελέσματα 

του εργαστηρίου μας τόσο η Spd όσο και τη Spm αναστέλλουν την ενεργότητα της 

NAD(P)H-oxidase σε πρωτοπλάστες καπνού (Papadakis and Roubelakis-Angelakis 

2005), είχε ενδιαφέρον η εκτίμηση των επιπέδων του Ο2
.- και H2O2 στα ΓΤΦ. Παρ’ 

ότι η αύξηση των επιπέδων της PAO οδήγησε σε υψηλότερη παραγωγή H2O2, όπως 

υποδηλώνουν τα επίπεδα DAP (το DAP και το Η2Ο2 παράγονται σε ισομοριακή 

ποσότητα από την ειδική ενεργότητα της PAO), δεν παρατηρήθηκε αυξημένη 

συγκέντρωση Η2Ο2 (ή Ο2
.-) ούτε σε φύλλα από τα ΓΤΦ, χρησιμοποιώντας  

μικροσκοπία επιφθορισμού (Εικόνα 6Α), ή τη δοκιμή χημειοφωταύγειας λουμινόλης/ 

λουσιγενίνης αλλά ούτε  σε κυτταροκαλλιέργειες (αποτελέσματα δεν δείχνονται). Τα 

προηγούμενα αποτελέσματα τεκμηριώθηκαν και με τον in situ εντοπισμό του H2O2 

χρησιμοποιώντας ανίχνευση με DAB. Έτσι, επώαση φύλλων φυτού WT με 10 mM 

Spd οδήγησε στη παραγωγή ενός καστανέρυθρου ιζήματος (που οφείλεται στην 

αντίδραση του Η2Ο2 και του DAB), του οποίου η ένταση αυξάνεται με την πάροδο 

του χρόνου (Εικόνα 6Β). Από την άλλη, επώαση με 10 mM Spd στα ΓΤΦ οδήγησε σε 

δραματική παραγωγή του καστανέρυθρου ιζήματος στα πρώτα 2 min σε σχέση με το 

φυτό WT, αλλά όταν ο χρόνος επώασης αυξήθηκε στη 1 h, το προϊόν δεν 

παρατηρήθηκε (Εικόνα 6Β). Το έγχρωμο προϊόν άρχισε να μειώνεται μέσα στα 

πρώτα 5 min της επώασης με Spd. To συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα 10 mM 

Spd οξειδώνονται τάχιστα στα ΓΤΦ και εντός χρονικού διαστήματος 1 h έχουν 

μηδενισθεί. 

Έτσι, σε μεγάλους χρόνους επώασης με Spd δεν είναι δυνατόν να 

παρατηρηθεί στα ΓΤΦ παραγωγή H2O2, σε αντίθεση με τα φυτά WT στα οποία η 

οξείδωση των PAs γίνεται αρκετά αργά παράγοντας ένα σταθερό ποσό H2O2.  

 

 

 

 



 
Εικόνα 6. In vivo ROS επιφθορισμός σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες καθώς και in situ 

ανίχνευση του H2O2 σε μεσόφυλλο σε WT καπνό και ΓΤ σειρές 2.2, 4 and 6.5. A, Ανίχνευση των ROS 

σε WT, 2.2, 4 και 6.5 αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες. B, Ανίχνευση του H2O2 χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της ένεσης DAB. Τα φύλλα ενέθηκαν με 10 mM Spd και επωάστηκαν για 0 min, 1 min (πάνω 

αριστερά), 2 min (κάτω αριστερά) and 1 h (πάνω δεξιά) πριν τη χορήγηση του DAB και τον 

αποχρωματισμό όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι.  

 

Αντιοξειδωτική ομοιοστασία στα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν την οξειδάση των 
πολυαμινών: Επίπεδα του ενζυματικού αντιοξειδωτικού μηχανισμού 

Η απόσβεση του παραγόμενου H2O2, ειδικά όταν παρατηρούνται μικρά διαστήματα 

υπέρμετρης παραγωγής (οξειδωτική έκρηξη), όπως στη περίπτωση των ΓΤΦ που 

υπερεκφράζουν τη PAO, απαιτεί κυτταρικές αλλαγές με σκοπό τη διαχείριση και 

διατήρηση της κυτταρικής οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας. Το γεγονός ότι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις ROS δε μπορούν να ανιχνευτούν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα στα ΓΤΦ σημαίνει πιθανώς ότι ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός των ΓΤΦ 

έχει προ-επαχθεί ώστε να αποσβέσει την υπέρμετρη παραγωγή τους.  

 ΄Ετσι, η υψηλή ενζυματική ενεργότητα της PAO στα ΓΤΦ συνοδεύτηκε από 

αντίστοιχη αύξηση της ειδικής ενεργότητας της POX και συγκεκριμένα της ανοδικής 

ισομορφής 6 καθώς και της καθοδικής ισομορφής 1, ενώ οι ισομορφές 4 και 5 

βρέθηκαν μειωμένες (Εικόνα 7Α). Αντίθετα οι ισομορφές 2 και 3 δεν επηρεάστηκαν 

από τα επίπεδα της PAO (Εικόνα 7Β). 
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Εικόνα 7. Φυσική ισοηλεκτρική εστίαση (native IEF) και ειδική ενζυματική ενεργότητα της POX, στο 

διαλυτό κλάσμα από WT και ΓΤ σειρές 2.2, 4 και 6.5. Α, IEF σε πρανές pH 3-10. B, Ειδική 

ενεργότητα. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες 

γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  

   

 Η ισομορφή 1 μπορεί να σχετίζεται με την απόσβεση των επί πλέον ROS στα 

κύτταρα, ενώ η ισομορφή 6 μπορεί να συμμετέχει στη διασταυρούμενη σύνδεση του 

κυτταρικού τοιχώματος, παρ’ όλο που ένας διπλός ρόλος και για τις δύο ισομορφές δε 

μπορεί να αποκλειστεί. Οι ανοδικές ισομορφές της POX σχετίζονται με αναπτυξιακές 

διαδικασίες, ενώ έχει δειχθεί ότι εντοπίζονται στο κυτταρικό τοίχωμα και 

συνεισφέρουν στην ισορροπία μεταξύ της επιμήκυνσης και ισχυροποίησης του 

κυτταρικού τοιχώματος (Boeuf et al. 1999).  

 Οι PAs αναστέλλουν την ενεργότητα της NAD(P)H οξειδάσης τόσο στα φυτά, 

όσο και στα ζώα (Ogata et al. 1996, Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005), 

εμποδίζοντας την υπέρμετρη παραγωγή Ο2
.-. Στα ΓΤΦ, η μείωση των επιπέδων των 
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ανώτερων PAs μπορεί να επηρεάζει και την ενεργότητα της NAD(P)H-oxidase και 

κατά συνέπεια την ενδοκυτταρική συγκέντρωση του Ο2
.-. Το Ο2

.- αποσβένεται από 

την ειδική ενεργότητα της SOD. Η εκτίμηση της ειδικής ενεργότητας της SOD 

βρέθηκε αυξημένη κατά 28, 44 και 30% στις ΓΤ σειρές 2.2, 4 και 6.5, αντίστοιχα, σε 

σύγκριση με τα φυτά WT (Εικόνα 8Β). Επί πλέον, ανάλυση των ισοενζύμων της SOD 

(σε φυτά καπνού υπό φυσιολογικές συνθήκες ανιχνεύτηκαν τρια ισοένζυμα, η 

MnSODmit, Cu/ZnSODcyt, FeSODchl, Εικόνα 8Α) έδειξε ότι η Cu/ZnSOD, που 

αντιστοιχεί στην κυτταροπλασματική ισομορφή της βρέθηκε αυξημένη στα ΓΤΦ. 

Κατά συνέπεια, η παρατηρούμενη αύξηση της ειδικής ενεργότητας της SOD, 

οφείλεται στην αύξηση της κυτταροπλασματικής ισομορφής (Εικόνα 8Α). 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί περαιτέρω η αύξηση της κυτταροπλασματικής 

ισομορφής, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των επιπέδων της ανοσοενεργής πρωτεΐνης 

με ειδικό πολυκλωνικό αντίσωμα, που αναγνωρίζει την κυτταροπλασματική 

ισομορφή της SOD (Εικόνα 8Β). Όπως φαίνεται, τα επίπεδα της ανοσοενεργής SOD 

πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα αυξημένα στα ΓΤΦ.  

 Αυξήσεις στη SOD συνήθως ταυτίζονται με αυξήσεις στην ειδική ενεργότητα 

της CAT, εφόσον η SOD έχει ως προϊόν το H2O2 που αποτελεί υπόστρωμα για την 

CAT. Δύο κύριες ισομορφές της CAT βρέθηκαν αυξημένες (Εικόνα 8Ε και Δ). Επί 

πλέον, όπως και στην περίπτωση της SOD, τα επίπεδα της ανοσοενεργής πρωτεΐνης 

της CAT στα ΓΤΦ ήταν αυξημένα σε σχέση με αυτά των φυτών WT, ακολουθώντας 

το πρότυπο της PAO πρωτεΐνης (Εικόνα 8ΣΤ). Η μη πλήρης ταύτιση της 

ανοσοενεργής πρωτεΐνης με τα επίπεδα της ειδικής ενεργότητας της CAT, μπορεί να 

υποδεικνύει τη δράση μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων πάνω στην πρωτεΐνη της 

CAT μέσω των PAs, όπως έχει ήδη προταθεί από τους Kim et al. (2001) και Rhee et 

al. (2005). 

 Επί πλέον, το ένζυμο APX αποτελεί μία πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις 

αυξημένες συγκεντρώσεις Η2Ο2, με υψηλή συγγένεια με το υπόστρωμά του, 

λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε χαμηλές συγκεντρώσεις, σε αντίθεση με την 

CAT. Η κύρια ισομορφή του ενζύμου, η κυτταροπλασματική καθώς και η ειδική 

ενεργότητα βρέθηκαν αυξημένα στα ΓΤΦ, όπως και στην περίπτωση της SOD, 

ακολουθώντας μάλιστα το ίδιο ακριβώς πρότυπο.  

 



  
Εικόνα 8. Ισοενζυμική ανάλυση και επίπεδα ειδικών ενεργοτήτων της SOD, CAT και APX καθώς και 

ανοσοενεργές SOD και CAT πρωτείνες στο διαλυτό κλάσμα από φύλλα  WT και 2.2, 4 και 6.5 ΓΤ 

σειρών. Α, Ανίχνευση των SOD ισοενζύμων , με χρώση ενεργότητας. Β, Ειδική ενεργότητα της SOD. 

Γ, Ανάλυση κατά Western της κυτταροπλασματικής SOD πρωτεΐνης (κορυφή του Γ), χρώση Coomasie 

blue σε πήκτωμα 7.5% PAGE (δεύτερο από τη κορυφή του Γ), επανυβριδοποιήση της ίδιας μεμβράνης 

με ένα antiACTIN πολυκλωνικό αντίσωμα (τρίτο από τη κορυφή του Γ) και ανάλυση των επιπέδων 

της SOD πρωτεΐνης. Δ, Ανίχνευση των ισοενζύμων CAT, με χρώση ενεργότητας. Ε, Ειδική 

ενεργότητα της CAT. ΣΤ, Ανάλυση κατά Western της CAT πρωτεΐνης (κορυφή του ΣΤ), χρώση 

Coomasie blue σε πήκτωμα 7.5% PAGE (δεύτερο από τη κορυφή του ΣΤ), επανυβριδοποιήση της 

ίδιας μεμβράνης με ένα antiACTIN πολυκλωνικό αντίσωμα (τρίτο από τη κορυφή του ΣΤ) και 

ανάλυση των επιπέδων της CAT πρωτεΐνης. Η, Ειδικές ενεργότητες της MDHAR και DHAR. Θ, 

Ειδική ενεργότητα της APX, με χρώση ενεργότητας. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  
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 Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η ΓΤ σειρά 4, η 

οποία είναι ασθενής σειρά υπερέκφρασης του γονιδίου Ζmpao, παρουσίασε τα 

υψηλότερα επίπεδα ειδικών ενεργοτήτων της POX, της SOD και της APX, σε 

σύγκριση με τις σειρές 2.2 και 6.5. To προηγούμενο αποτέλεσμα μπορεί να 

υποστηρίζει ότι χαμηλές-μέτριες αυξήσεις της PAO οδηγούν σε μεγαλύτερες 

αυξήσεις στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό, υπονοώντας ότι πάνω από έναν ουδό της 

PAO παρατηρείται, αντί για περαιτέρω αύξηση των αντιοξειδωτικών, μία σχετική 

μείωση, η οποία μπορεί να σχετίζεται με το θετικό έλεγχο του αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού από τις PAs.  

 

Μη Ενζυματικός αντιοξειδωτικός μηχανισμός (ASA/DHA) 

Αν όχι σημαντικότερος, ο μη ενζυματικός αντιοξειδωτικός μηχανισμός είναι εξίσου 

σημαντικός με τον ενζυματικό. Τα φυτά περιέχουν υψηλά επίπεδα ASA, που 

προσφέρει σημαντική αντιοξειδωτική προστασία απέναντι στις οξειδωτικές 

καταπονήσεις (Laloi et al. 2004). Η οξειδoαναγωγική κατάσταση του ASA ελέγχεται, 

μεταξύ άλλων, από τα ένζυμα του κύκλου των Halliwell-Asada, MDHAR και DHAR, 

τα οποία βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στις ΓΤ σειρές (Εικόνα 8Η). Επί πλέον, τα 

επίπεδα ASA μειώθηκαν στις ΓΤ σειρές 2.2 και 6.5, ενώ το DHA αυξήθηκε (Πίνακας 

2). Αντιοξειδωτικά, όπως το ASA, μπορεί να επάγουν την έκφραση γονιδίων, που 

σχετίζονται με τις αβιοτικές καταπονήσεις και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

την οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου (Foyer and Noctor 2005), τα οποία σε 

τελική ανάλυση μπορούν να δρομολογήσουν τις απαραίτητες αλλαγές, που 

συνδέονται με την ανάπτυξη/προσαρμογή, ή εναλλακτικά την επιτέλεση ειδικών 

προγραμμάτων κυτταρικού θανάτου.  
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Πίνακας 2. Περιεχόμενο ASA και DHA, ολικό ASA (ASA + DHA) και οξειδωαναγωγική 

κατάσταση, όπως προσδιορίστηκε σε φυτά καπνού WT και ΓΤ. Οι τιμές αποτελούν το μέσο όρο 

από δύο ξεχωριστά πειράματα ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σε επίπεδο P≤0,001.   

 

Σειρά ASA (μmol g-1 
FW) 

DHA (μmol g-1 
FW) 

ASA+DHA (μmol 
g-1 FW) 

ASA/DHA 

WT 0.898 ± 0.014 0.122 ± 0.005 1.020 ± 0.022 7.33 ± 0.08 

2.2 0.845 ± 0.011* 0.138 ± 0.006* 0.982 ± 0.019 6.12 ± 0.04* 

  4 0.899 ± 0.016 0.127 ± 0.011 1.025 ± 0.024 7.09 ± 0.12 

6.5 0.841 ± 0.012* 0.154 ± 0.012* 0.995 ± 0.028 5.47 ± 0.14* 

 

Συμπεριφορά των ΓΤΦ που υπερεκφράζουν την PAO στην επαγόμενη αλλαγή της 
οξειδωαναγωγικής ομοιοστασίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω και δείχθηκε με την ενδελεχή μελέτη της ομοιοστασίας 

του αντιοξειδωτικού μηχανισμού σε συνθήκες φυσιολογικής ανάπτυξης, η προ-

επαγωγή του αντιοξειδωτικού μηχανισμού σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης στα 

ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τη PAO θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα 

απέναντι σε οξειδωτικές καταπονήσεις. Προκειμένου να επαληθευτεί αυτή η 

υπόθεση, φυλλικοί δίσκοι από τα ΓΤΦ και WT φυτά τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 100 

mM Η2Ο2. Απρόσμενα, τα ΓΤΦ παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη ικανότητα να 

αντιδράσουν στην εξωγενή αυτή οξειδωτική καταπόνηση, παρουσιάζοντας έντονη 

μείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας 

του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII, Fv/Fm, Εικόνα 9Α). Επί πλέον, στα ΓΤΦ 

παρατηρήθηκε αυξημένη αστάθεια της κυτταρικής μεμβράνης, που εκφράστηκε ως 

αύξηση της εκροής ιόντων (Εικόνα 9Β), και υπεροξείδωσης των λιπιδίων (Εικόνα 9Γ) 

και γενικότερα παρατηρήθηκαν συμπτώματα γήρανσης.  

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν όταν χρησιμοποιήθηκε το προ-

οξειδωτικό methylviologen (MV ή paraquat; N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium 

dichloride), που είναι παράγοντας που προκαλεί τη παραγωγή Ο2
.- in vivo, σε 

συγκεντρώσεις 0,6 και 1,2 mM υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού (50 μmol m-2 sec-

1; Εικόνα 9Δ και Ε). Αντίθετα, φυλλικοί δίσκοι από τα φυτά WT ήταν εμφανώς πιο 

ανθεκτικοί.  



Συμπερασματικά, η μείωση των επιπέδων των PAs, ή/και η αύξηση της 

οξείδωσης των PAs έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του φυτού να αντιδράσει στην 

εξωγενώς προερχόμενη οξειδωτική καταπόνηση. Η αδυναμία αυτή μεταφράζεται ως 

απώλεια της σταθερότητας των μεμβρανών (φωτοσυνθετικών και μη). 

 

 Χρόνος (h) 

 
Εικόνα 9. ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τη MPAO υπό συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης. Διαφορές σε 

μέγιστη κβαντική παραγωγή του PSII, ρυθμό εκροής ιόντων και περιεχόμενο σε malondialdehyde 

(MDA) σε WT και ΓΤ σειρά 2.2 μετά από εξωγενή χορήγηση με H2O2 και MV. A, Μέγιστη κβαντική 

παραγωγή του  PSII (Fv/Fm) κατά τη διάρκεια της καταπόνησης φυλλικών δίσκων από WT και ΓΤ 

σειρές με 100 mM H2O2. B, Εκροή ιόντων μετά από εφαρμογή 100 mM H2O2. Γ, Περιεχόμενο σε 

MDA μετά από 12-h καταπόνηση με 0.6 και 1.2 μM MV. Δ, Ρυθμός εκροής ιόντων μετά από 

καταπόνηση με 0.6 μM MV. Ε, Ρυθμός εκροής ιόντων μετα από καταπόνηση με  1.2 μM MV. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε 

σχέση με τα φυτά WT.  
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Συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού των ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν την 
PAO στην επαγόμενη αλλαγή της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας 

Σε φυσιολογικές συνθήκες, ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός των ΓΤΦ δείχθηκε ότι 

είναι προ-επαγμένος. Κατά την επαγόμενη αλλαγή της οξειδωτικής ομοιοστασίας τα 

ΓΤΦ δε μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με αποτέλεσμα τον 

κυτταρικό θάνατο. Τα προηγούμενα συμπεράσματα υποδεικνύουν ένα μηχανισμό 

αντιοξειδωτικής διαχείρισης ανίκανο να αντιδράσει σε συνθήκες, που παράγονται επί 

πλέον ROS. Για αυτό το λόγο εξετάστηκε η αντιοξειδωτική δυνατότητα των ΓΤΦ υπό 

συνθήκες επαγόμενης οξειδωτικής καταπόνησης.  

 Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα ένζυμα POX, CAT, SOD και APX παρουσία 

H2O2 τόσο σε ΓΤΦ όσο και σε φυτά WT (Εικόνα 10). Η POX. CAT, και SOD 

αυξήθηκαν τις πρώτες 6-12 h μόνο στα φυτά WT (Εικόνα 10). Το ίδιο ισχύει και για 

τα ισοένζυμα της SOD και της CAT (Εικόνα 10Β και Γ). Παρόμοια αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν όταν πραγματοποιήθηκε εξωγενής προσθήκη MV ή μεναδιόνης, σε 

φυλλικούς δίσκους ή κυτταροκαλλιέργειες.  

Καθώς η APX είναι ευαίσθητη σε υψηλές συγκεντρώσεις Η2Ο2, μετά τις 6 h 

μειώθηκε ταχύτατα, ενώ το ίδιο παρατηρήθηκε και για τη SOD, η οποία παρουσιάζει 

την ίδια ευαισθησία (Εικόνα 10ΣΤ και Ζ). Επί πλέον, υψηλότερα επίπεδα ROS 

παρατηρούνται όταν φυλλικοί δίσκοι από τα ΓΤΦ υπόκεινται σε μεταχείριση με MV 

ή μεναδιόνη, αντίστοιχα (Εικόνες 9 και 10), υποδηλώνοντας την ανικανότητα των 

ΓΤΦ να διατηρήσουν χαμηλά τα επίπεδα ROS. Τα μειωμένα επίπεδα PAs μπορεί να 

είναι υπεύθυνα για την υψηλότερη συσσώρευση των ROS, είτε μέσω του 

προστατευτικού τους ρόλου στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό, ή μέσω θετικής 

επίδρασης σε ορισμένα αντιοξειδωτικά ένζυμα. Επί πλέον, οι PAs μπορεί να δρουν 

αυτόνομα ως αποσβέτες των ROS.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Εικόνα 10. Έκφραση των POX, CAT, SOD και APX μετά από χορήγηση 100 mM H2O2 σε WT και 

ΓΤ (2.2) φυλλικούς δίσκους. A, Ειδική ενεργότητα της POX κατά τη καταπόνηση. B, Ανάλυση των 

ισονεζύμων της CAT σε 0, 12 και 24 h. Γ, Ανάλυση της ειδικής ενεργότητας της CAT κατά τη 

καταπόνηση. Δ, Ανάλυση των ισονεζύμων της SOD σε 0, 12 και 24 h. Ε, Ανάλυση της ειδικής 

ενεργότητας της SOD κατά τη καταπόνηση. ΣΤ, Ισοενζυμική ανάλυση της APX. Ζ, Ειδική ενεργότητα 

της APX μετά από καταπόνηση. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  

και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  
 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός της διαφορικής επαγωγής των πρωτεασών 

μεταξύ των φυτών WT και ΓΤ κατά τις καταπονήσεις (Εικόνα 11). Οι πρωτεάσες 

σχετίζονται άμεσα με την επαγωγή του PCD. Για αυτό το λόγο εξετάστηκε αν ο 
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κυτταρικός θάνατος που παρατηρήθηκε ήταν PCD ή όχι (Εικόνα 12). Μελέτη με τη 

μέθοδο Tunel  έδειξε ότι ο τύπος κυτταρικού θανάτου ήταν PCD, και τα κύτταρα των 

ΓΤ σειρών παρουσίασαν αυξημένο PCD.  

 
Εικόνα 11. Χρώση ενεργότητας και ειδική ενεργότητα για πρωτεάσες. Α, Φυσική ηλεκτροφόρηση και 

χρώση ενεργότητας για πρωτεάσες στις 0 και 18 h και Β, Ειδική ενεργότητα των πρωτεασών (ανάλυση 

πυκνότητας του Α) στις 0 και 18 h μετά από χορήγηση 100 mM H2O2. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  

 

Στις ίδιες κυτταροκαλλιέργειες προσθήκη του προοξειδωτικού μεναδιόνη 

(βιταμίνη Κ3) είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη συσσώρευση ROS σε 1 h μόνο στις 

ΓΤ σειρές . Ταυτόχρονη επώαση με ASA ανέστειλε τη παρατηρούμενη συσσώρευση 

των ROS σε σχεδόν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 12. Ανίχνευση του PCD και των ROS μετά από εφαρμογή 100 mM H2O2 και μεναδιόνης σε 

WT και ΓΤ σειρές. Α, Ανάλυση του κατακερματισμού του DNA με δοκιμή Tunel WT και ΓΤ 

αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες 18 h μετά από καταπόνηση με 100 mM H2O2. Οι πυρήνες των 

κυττάρων έγιναν ορατοί με χορήγηση 4’, 6-diamidino-2-phenylindole (κόκκινο) και οι πράσινοι 

πυρήνες είναι αυτοί στους οποίους επικρατεί PCD. Β, Ανίχνευση των ROS με επιφθορισμό μετά από 

χορήγηση 20 μΜ μεναδιόνης για 2 h σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες WT και ΓΤ. Τα πειράματα 

αρνητικού ελέγχου δείχνονται με ‘-m’ (χωρίς μεναδιόνη) και οι χορηγήσεις με ‘+m’ (με μεναδιόνη). 

Επί πλέον, τα πειράματα αρνητικού ελέγχου υποδεικνύονται ως ‘no cells’ (δεν προστέθηκαν κύτταρα 

κατά τη δοκιμή) και ‘+ASA’ (το ASA προστέθηκε σαν αποσβέτης των ROS), στα οποία δε 

προστέθηκαν κύτταρα ή προστέθηκε ASA, αντίστοιχα. Γ, Φαινοτυπικές διαφορές των WT και ΓΤ 

φυλλικών δίσκων μετά από χορήγηση 100 mM H2O2 για 24 h. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν δύο 

φορές. Οι ΓΤ σειρές παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT. 

 

 Επί πλέον, οι φυλλικοί δίσκοι από τα ΓΤΦ παρουσιάζουν έντονες 

φαινοτυπικές αλλοιώσεις και κατάτμηση DNA (Εικόνα 12Γ), όπως συμβαίνει και με 

τις αντίστοιχες κυτταροκαλλιέργειες (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13. Κατκερματισμός του DNA σε 

φυλλικούς δίσκους WT και ΓΤΦ φυτών. Ο 

κατακερματισμός μελετήθηκε σε πήκτωμα 

αγαρόζης 2% (w/v) με χρώση βρωμιούχου 

εθιδίου  

 

Επίδραση της επαγώμενης μείωσης του αντιοξειδωτικού μηχανισμού σε ΓΤΦ που 
υπερεκφράζουν την οξειδάστη των πολυαμινών  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επαγωγή του αντιοξειδωτικού μηχανισμού είναι 

αναγκαία για την απόσβεση του Η2Ο2. Προκειμένου να δειχθεί η αναγκαιότητα της 

επαγωγής αυτής για την επιβίωση των ΓΤΦ κυττάρων σε φυσιολογικές συνθήκες, 

χορηγήθηκαν γενικοί αναστολείς του αντιοξειδωτικού μηχανισμού, το KCN και το 

NaN3 (Εικόνα 14). Η χορήγηση των αναστολέων στα ΓΤΦ είχε ως αποτέλεσμα την 

υπέρμετρη συσσώρευση ROS στα ΓΤΦ, τόσο Ο2
.- όσο και Η2Ο2, που τελικά οδηγούν 

στη καταστροφή του ιστού.  



 
Εικόνα 14. Επίδραση των αναστολέων του αντιοξειδωτικού μηχανισμού στη συσσώρευση ROS και 

στο φαινότυπο WT και ΓΤ φυλλικών δίσκων. Με DAB ανιχνεύεται το Η2Ο2 και με ΝΒΤ το Ο2
.- μετά 

τον αποχρωματισμό των φύλλων.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το Η2Ο2 σε χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να συμμετέχει σε σηματοδότηση, η οποία 

περιλαμβάνει την έκφραση μίας σειράς αμυντικών γονιδίων, στα οποία 

περιλαμβάνονται και αυτά που σχετίζονται με την αντιοξειδωτική άμυνα των φυτών, 

ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις επάγει τον PCD (Vacca et al. 2004; Papadakis and 

Roubelakis-Angelakis 2005; Skopelitis et al. 2006). Προηγούμενα αποτελέσματα του 

εργαστηρίου μας έδειξαν ότι η επαγωγή της ανοδικής ισομορφής της GDH, που 

σχετίζεται με την πρόσληψη των αμμωνιακών ιόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα 

της εξαρτώμενης από αβιοτικές καταπονήσεις πρωτεόλυσης, σηματοδοτείται από το 

H2O2 (Skopelitis et al. 2006). Επί πλέον, το H2O2 συμμετέχει σε αναπτυξιακές 

διαδικασίες όπως για παράδειγμα στη σταυρωτή σύνδεση του κυτταρικού 

τοιχώματος, διαδικασία στην οποία εμπλέκονται και ένζυμα όπως η POX (Fry et al. 

2000; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a, b; Paschalidis et al. 2009a, b).  

 Ο φυσιολογικός ρόλος του καταβολισμού των PAs είναι άγνωστος, κυρίως 

κατά τη διάρκεια των αβιοτικών καταπονήσεων. Από ότι φαίνεται, το προστατευτικό 

αποτέλεσμα των PAs μπορεί να είναι άμεσο, με τις PAs να δρουν για παράδειγμα ως 

αποσβέστες των ROS ή να δρουν έμμεσα μέσω των προϊόντων του καταβολισμού 

τους, ένα από τα οποία είναι το H2O2. Επί πλέον, η Spd και η Spm σε μικρότερο 

βαθμό, σε in vitro φυτικά μοντέλα όπως είναι οι πρωτοπλάστες, αναστέλλουν την 

ενεργότητα της NAD(P)H-oxidase και με αυτό τον τρόπο μειώνουν το κυτταρικό 

αποθεματικό σε ROS, επηρεάζοντας άμεσα την οξειδοαναγωγική κατάσταση του 

κυττάρου. Επί πλέον, η Put δείχθηκε ότι αναστέλλει τον PCD στο ίδιο σύστημα, ενώ 

οι ανώτερες PAs φαίνεται να δρουν επαγωγικά για την εμφάνιση του PCD (Papadakis 

and Roubelakis-Angelakis 2005). Ειδικά η Spm (καθώς και άλλες PAs), έχει 

αναφερθεί ότι δρα ως άμεσος αποσβέστης των ROS ή/και ακόμη ως χηλικός 

παράγοντας δέσμευσης του Fe+2 που επάγει τη παραγωγή υδροξυλικών ριζών μέσω 

της αντίδρασης Fenton (Lovaas 1997).  

 Προκειμένου να μελετήσουμε το ρόλο του καταβολισμού των PAs, 

κατασκευάστηκαν ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο που κωδικοποιεί για την  

PAO. Τα φυτά αυτά παρουσιάζουν περισσότερο από δεκαπλάσια αύξηση των 

επιπέδων της ειδικής ενεργότητας της PAO σε σύγκριση με τα φυτά WT, τόσο στα 

επίπεδα πρωτεΐνης όσο και μεταγράφου του γονιδίου pao. Ο αυξημένος 
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καταβολισμός των PAs είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα επίπεδα τους, ως ένα 

σημείο καθώς ο εντοπισμός της PAO είναι κυρίως στον αποπλάστη. Επί πλέον, το 

DAP, προϊόν της οξείδωσης των PAs, ήταν αυξημένο στα ΓΤΦ.  

 Τα επίπεδα των ROS σε ένα κύτταρο καθορίζονται από την ταχύτητα 

παραγωγής και απόσβεσής τους. ΄Ετσι, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αλλαγές 

του κυτταρικού φορτίου σε ROS, πρέπει είτε να αυξηθεί η πρώτη συνισταμένη, είτε 

να μειωθεί η δεύτερη ή να συμβούν ταυτόχρονα και τα δύο. Επειδή το Η2Ο2 

παράγεται σε ισομοριακή ποσότητα με το DAP θα ήταν αναμενόμενη η σημαντική 

αύξηση των επιπέδων του Η2Ο2 ή γενικότερα των ROS στα ΓΤΦ. Κάθε προσπάθεια 

για ανίχνευση του επί πλέον Η2Ο2 σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης ήταν 

ανεπιτυχής. Έτσι, ήταν σαφές ότι η υπερέκφραση της PAO δε μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση του Η2Ο2 ή των ROS σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά 

δε μπορεί να υποτεθεί ότι το Η2Ο2 δεν παράγεται από την αντίδραση της PAO καθώς 

αυτό αντιβαίνει τη στοιχειομετρία και το μηχανισμό της αντίδρασης.  

 Με in situ εντοπισμό του H2O2 μετά από εξωγενή χορήγηση υποστρώματος 

(Spd), δείχθηκε ότι το υπόστρωμα μπορεί να παράγει επαρκώς ανιχνεύσιμη ποσότητα 

ROS, που όμως μπορούν να ανιχνευτούν για μικρά μόνο διαστήματα. Το αποτέλεσμα 

θα μπορούσε να εξηγηθεί από μία ενδεχόμενη προ-επαγωγή του αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού. Η επαγωγή αυτή θα ήταν απαραίτητη καθώς οποιαδήποτε μετάπτωση 

της οξειδοαναγωγικής κατάστασης, πέρα από κάποιο σημείο, θα ήταν ιδιαίτερα 

επιζήμια για το φυτικό κύτταρο. Για το λόγο αυτό, τα φυτικά κύτταρα περιέχουν ένα  

ισχυρό ενζυματικό και μη ενζυματικό αντιοξειδωτικό μηχανισμό. ΄Όμως, η πληθώρα 

ισοενζύμων των αντιοξειδωτικών ενζύμων, καθώς και η διαφορική ενεργοποίηση 

ενζύμων, αναλόγως της συγκέντρωσης των ROS, όπως για παράδειγμα των 

APX/CAT προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση της ρύθμισης του αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού. Στα pao-ΓΤΦ ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός είναι σε τέτοιο βαθμό προ-

επαγμένος, ώστε να μπορεί να αποσβένει τα επί πλέον ROS (συγκεκριμένα κυρίως το 

Η2Ο2) που παράγονται από την οξείδωση των PAs. Έτσι, ειδικές ενεργότητες όπως 

των ενζύμων POX, CAT, APX, MDHAR και DHAR, βρέθηκαν αυξημένες στα ΓΤΦ, 

σε σύγκριση με τα φυτά WT. Επί πλέον, παρατηρήθηκε ότι συγκεκριμένες ισομορφές 

των ισοενζύμων είχαν επαχθεί. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός της επαγωγής του 

ισοενζύμου 6 της POX το οποίο είναι το πλέον ανοδικό. Γενικά, τα ανοδικά 

ισοένζυμα της POX σχετίζονται με το κυτταρικό τοίχωμα, εκεί όπου εντοπίζεται η 
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PAO. Μπορεί λοιπόν να υποτεθεί ότι στον αποπλάστη απαντά ένα συζευγμένο 

σύστημα παραγωγής και απόσβεσης ROS, όπως αυτό της PAO/POX. Το 

προηγούμενο έχει δειχθεί και από τους Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 

(2005a), που έδειξαν ότι υψηλές ενεργότητες της PAO σχετίζονται με αντίστοιχες 

υψηλές ενεργότητες της POX.  

 Επίσης, το γεγονός ότι η SOD επάγεται στα S-pao ΓΤΦ υποστηρίζει την 

άποψη ότι τα ενδογενή μειωμένα επίπεδα Spm και Spd, σηματοδοτούν την 

ενεργοποίηση της NAD(P)H-oxidase, που με τη σειρά της οδηγεί στην αύξηση του 

Ο2
.- (βλ. και Papadakis and Roubelakis-Angelakis 2005). Προκειμένου να μειωθούν 

τα επίπεδα των Ο2
.-, απαιτείται η αύξηση της SOD ώστε να αποσβεστούν, καθώς 

αυτά αποτελούν το υπόστρωμα της. 

 Ο προ-επαγμένος αντιοξειδωτικός μηχανισμός παρ’ όλα αυτά δεν είναι σε 

θέση να προσδώσει ανθεκτικότητα στα S-pao ΓΤΦ στην επαγώμενη οξειδωτική 

καταπόνηση. Η οξειδωτική καταπόνηση στα ΓΤΦ είχε ως αποτέλεσμα την δραματική 

καταστροφή των κυττάρων, ενώ από τα πρώτα συμπτώματα ήταν η καταστροφή 

μεμβρανών. Τα προηγούμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι στα S-pao φυτά η 

αντιοξειδωτική μηχανή προεπάγεται προκειμένου να αποσβέσει ROS μέχρις 

ορισμένου ορίου. Σε περαιτέρω αύξηση ROS, με  χορήγηση είτε εξωγενούς Η2Ο2, ή 

προ-οξειδωτικών παραγόντων, που έμμεσα αυξάνουν το κυτταρικό φορτίο σε ROS, 

τα S-pao ΓΤΦ δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Φαίνεται λοιπόν ότι τα ΓΤ 

κύτταρα δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε επι πλέον παραγωγή ROS, πάνω από 

αυτή που ήδη παράγεται ενδογενώς από την αυξημένη ενεργότητα της PAO. 

Αντίθετα, τα κύτταρα των φυτών WT μπορούν καλύτερα να ρυθμίσουν τη διαχείριση 

των αυξημένων ROS προκειμένου να αποκτήσουν ανθεκτικότητα στις οξειδωτικές 

καταπονήσεις. Έτσι,  σύντομα μετά την επαγωγή της οξειδωτικής καταπόνησης  

παρουσιάζουν αυξημένες ενεργότητας των SOD, CAT και APX (Εικόνα   ).  

 Οι PAs σταθεροποιούν τα σύμπλοκα DNA-χρωματίνης καθώς και δομές 

DNA, ενώ έχουν δειχθεί δομικές αλλαγές σε κύτταρα με μειωμένα επίπεδα PAs 

(Davidson et al. 1999). Η μείωση των επιπέδων των PAs σε κύτταρα θηλαστικών, 

είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή τους στη φάση G0/G1 του κυτταρικού κύκλου, 

σημείο ελέγχου για την επιτέλεση του PCD κατά την ανυπαρξία ισχυρού 

αντιοξειδωτικού μηχανισμού (Dypbukt et al. 1994). Σε αντίθεση, το Η2Ο2 που 

παράγεται από την οξείδωση των PAs στα θηλαστικά, καθώς και άλλα προϊόντα του 
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καταβολισμού τους (Thomas and Thomas 2001) και το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ, Tun et 

al. 2006), ήταν σε θέση να επάγουν PCD (Ha et al. 1997). Σε ιστούς που 

λιγνιτοποιούνται, ή υπόκεινται αναπτυξιακό PCD, οι PAs ήταν πολύ χαμηλές, ενώ 

αντίθετα ο καταβολισμός τους ήταν πολύ υψηλός (Paschalidis and Roubelakis-

Angelakis 2005a). Τέτοιου τύπου συσχέτιση μεταξύ αυξημένου καταβολισμού των 

PAs, της μείωσης των ενδογενών επιπέδων των PAs και του PCD ήταν εμφανής κατά 

την αβιοτική καταπόνηση σε S-pao ΓΤΦ. Αντίθετα, σε φυσιολογικές συνθήκες 

ανάπτυξης, ο αυξημένος καταβολισμός των PAs και κατά συνέπεια το αυξημένο 

H2O2 δεν ήταν σε θέση να επάγουν τον PCD, παρ’ ότι τα προϊόντα του καταβολισμού 

των PAs θεωρούνται προ-αποπτωτικά σήματα (Thomas and Thomas 2001). Υψηλά 

επίπεδα PAs σχετίζονται με τη δημιουργία του κυτταρικού τοιχώματος, το υψηλό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και με την αναγεννησιμότητα των πρωτοπλαστών 

(Papadakis et al. 2005), ενώ πρωτοπλάστες που είχαν υποστεί μεταχείριση με Spd ή 

Spm συσσώρευσαν υψηλά επίπεδα ενδογενούς H2O2, που παράγεται από τη PAO, της 

οποίας η ενεργότητα αυξάνεται μαζί με την ενεργότητα της CAT (Papadakis and 

Roubelakis-Angelakis 2005).  

 Συμπερασματικά, τα S-pao ΓΤΦ περιείχαν σημαντικά μειωμένα επίπεδα S-

Spd και S-Spm, ενώ η αυξημένη ενεργότητα της PAO είχε ως αποτέλεσμα την 

αυξημένη παραγωγή H2O2. Αυτά τα ΓΤΦ εμφάνισαν αυξημένη ενεργότητα του 

αντιοξειδωτικού μηχανισμού, που απόσβεναν ROS. ΄Όμως περαιτέρω αύξηση των 

ενδοκυτταρικών ROS με εξωγενή προσθήκη Η2Ο2 ή με χορήγηση προοξειδωτικών 

παραγόντων, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία των ΓΤΦ φυτών να αντιδράσουν, 

όπως τα φυτά WT και να προσαρμοστούν στο αυξημένο Η2Ο2. ΄Ετσι, η οξειδωτική 

έκρηξη οδήγησε σε επαγωγή του PCD. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την 

ιδέα της ύπαρξης συγκεκριμένης ‘υπογραφής’ Η2Ο2, όπως συμβαίνει με το ασβέστιο, 

που μπορεί να σηματοδοτεί φαινομενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους γεγονότα όπως 

είναι η προσαρμογή σε καταπονήσεις ή ο PCD.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

H ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΥΤΑ ΚΑΠΝΟΥ (Nicotiana tabacum)  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι PAs παρέχουν προστατευτικό ρόλο εναντίων των καταπονήσεων, αλλά ο μοριακός 

μηχανισμός με τον οποίο δρουν παραμένει κατά πολύ άγνωστος. Προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο σηματοδοτικός ρόλος του αποπλασματικά παραγόμενου από την 

οξείδωση των PAs Η2Ο2 υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, δημιουργήθηκαν 

ΓΤΦ (Nicotiana tabacum cv Xanthi) που υπερεκφράζουν (Μoschou 2006) ή 

υποεκφράζουν την αποπλασματική PAO (PAO; S-pao και A-pao ΓΤΦ, αντίστοιχα) ή 

υποεκφράζουν τη S-adenosyl-L-methionine decarboxylase (samdc ΓΤΦ; PΗ). Κατά 

την καταπόνηση από αλατότητα, Spd μεταφέρεται στον αποπλάστη, παράλληλα με τη 

σημαντική αύξηση του αναβολισμού και του καταβολισμού των PAs, κυρίως σε 

μεταγραφικό επίπεδο. Η αποπλασματική PAO οξειδώνει την αποπλασματική Spd 

παράγοντας Η2Ο2. Τα A-pao ΓΤΦ συσσωρεύουν μικρότερη ποσότητα Η2Ο2 και 

παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα PCD σε σχέση με τα φυτά WT, σε αντίθεση με τα 

ΓΤΦ S-pao και samdc. Επαγωγή των γονιδίων απόκρισης/αντοχής  σε καταπονήσεις 

ή PCD εξαρτάται από το μέγεθος της αποπλασματικής παραγωγής Η2Ο2 που 

προέρχεται από την οξείδωση της Spd. Κατά συνέπεια, στα WT φυτά και τα Α-pao, 

τα γονίδια προσαρμογής/αντοχής επάγονται, παρ’ ότι στα τελευταία σε μικρότερο 

βαθμό, ενώ στα S-pao ΓΤΦ, με υψηλότερα αποπλασματικά επίπεδα Η2Ο2, δεν 

επάγονται τα αντίστοιχα γονίδια και αντί αυτού επάγεται ο PCD. Επί πλέον, η μείωση 

των ενδογενών επιπέδων των PAs, με ταυτόχρονη διατήρηση του ρυθμού της 

αποπλασματικής οξείδωσης, όπως συμβαίνει στα samdc φυτά, έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του PCD. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η αλατότητα επάγει έξοδο 

της Spd στον αποπλάστη όπου οξειδώνεται από τη PAO, παράγοντας Η2Ο2. Το 

συσσωρευμένο Η2Ο2 έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή τόσο των αντιδράσεων που 
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οδηγούν σε ανθεκτικότητα ή σε PCD, γεγονός το οποίο εξαρτάται και από τις 

ενδογενείς συγκεντρώσεις των PAs.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κομβικό σημείο στις κυτταρικές αποκρίσεις εναντίον των καταπονήσεων είναι η 

αυξημένη παραγωγή των ROS. Η αναγνώριση των ενζύμων που παράγουν ROS στα 

φυτά οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι σε θέση, όπως και τα ζώα, να δρομολογούν 

αλλαγές στο οξειδοαναγωγικό τους δυναμικό προκειμένου να σηματοδοτήσουν τις 

απαραίτητες για αυτά αλλαγές. Η αποπλασματική παραγωγή ROS μπορεί να γίνει 

από την oxidase-peroxidase, από τις ΑΟs, από την ασκορβική οξειδάση και από την 

οξαλοξική οξειδάση. Στο Κεφάλαιο 1 δείχθηκε η δυναμική της αποπλασματικής 

παραγωγής H2O2 από την PAO στην επαγωγή του αντιοξειδωτικού μηχανισμού.  

 Τα επίπεδα των ανώτερων PAs είναι αυστηρά ελεγχόμενα, και η PAO 

συμμετέχει σε αυτή την ομοιοστασία (βλ. Κεφ. 1). Σε πρόσφατη έρευνα, οι Yoda et 

al. (2006) αναγνώρισαν τη PAO σαν ένα από τα ένζυμα κλειδιά στην επαγωγή του 

εξαρτώμενου από την αντίδραση υπερευαισθησίας (HR) PCD, καθώς ΓΤ 

κυτταροκαλλιέργειες (RNAi καταστολή του ενδογενούς γονιδίου της PAO) καπνού 

δεν ήταν σε θέση να επάγουν στον ίδιο βαθμό τον PCD κατά την εφαρμογή σε αυτές 

κρυπτογεΐνης (cryptogein), που είναι ένας επαγωγέας, που προέρχεται από 

ωομύκητες. Αύξηση της DAO σε ΓΤΦ καπνού που υπερέκφραζαν το γονίδιο, που 

κωδικοποιεί για το ένζυμο της SAMDC, είχε ως αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα στην 

αλατότητα (Waie and Rajam, 2003). Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι πλήρως κατανοητή αν 

η παρατηρούμενη αύξηση της ανθεκτικότητας οφείλεται σε αυξημένο καταβολισμό 

των PAs (λόγο της αυξημένης DAO) ή σε αύξηση των επιπέδων των PAs (λόγο της 

αυξημένης SAMDC). Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος της PAO στις αβιοτικές καταπονήσεις 

παραμένει άγνωστος. 

 Προκειμένου να διευκρινιστεί η συνεισφορά των αποπλασματικών PAs στη 

σηματοδότηση της επαγωγής των μηχανισμών άμυνας του φυτού, χρησιμοποιήθηκαν 

τα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τη PAO, αλλά κατασκευάστηκαν και ΓΤΦ που 

υποεκφράζουν τη PAO καθώς και τη SAMDC (βλ. Κεφ. 1) και ως μοντέλο 

καταπόνησης χρησιμοποιήθηκε η αλατότητα. Η αλατότητα επιλέχθηκε επειδή έχει 

δειχθεί ότι ως δευτερογενής απόκκριση παράγονται ROS, που επάγουν και τον PCD 

(Skopelitis et al. 2006), η οποία παραγωγή μάλιστα επισυμβαίνει τάχιστα, ήδη κατά 

την ωσμωτική φάση της καταπόνησης (Paschalidis et al., 2009b; Toumi et al. 2009).

 Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο αυτό, υποδεικνύουν ότι 
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οι PAs μπορούν να μεταφέρονται από το φυτικό κύτταρο στον αποπλάστη, κατά τη 

διάρκεια καταπονήσεων, όπου οξειδώνονται από τη PAO ώστε να παράγουν Η2Ο2, το 

οποίο δρα ως δευτερογενές σήμα στην επαγωγή είτε επί πλέον αμυντικών 

μηχανισμών, είτε του PCD. Η απόφαση της κυτταρικής μοίρας μεταξύ των δύο 

ακραίων συνθηκών εξαρτάται από τα επίπεδα του αποπλασματικά παραγόμενου Η2Ο2 

καθώς και των ενδογενών επιπέδων των PAs στο κυτταρόπλασμα, όπως δείχθηκε με 

τα ΓΤΦ που υποεκφράζουν το γονίδιο samdc. Επί πλέον, φαίνεται πως η κυτταρική 

μοίρα δεν ελέγχεται από τα επίπεδα των PΑs ή το ρυθμό καταβολισμού, αλλά από το 

λόγο του αναβολισμού προς των καταβολισμό των PAs. Αύξηση του λόγου επάγει 

την προσαρμοστικότητα ενώ μείωση του λόγου υπό συνθήκες αβιοτικών 

καταπονήσεων επάγει τον PCD. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι ο 

καταβολισμός των PAs κατέχει εξέχουσα θέση στην απόφαση της κυτταρικής μοίρας 

υπό συνθήκες καταπονήσεων.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φυτικό υλικό και συνθήκες ανάπτυξης  

Φυτά Nicotiana tabacum cv Xanthi μετασχηματισμένα με το cDNA του γονιδίου της 

PAO υπό τον υποκινητή 35S, σε θετική (sense) ή αρνητική (antisense) πολικότητα 

από το φυτό Zea mays (Tavladoraki et al. 1998) χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία 

αυτή. Η κατασκευή και ανάλυσή τους έχει ήδη περιγραφεί (Moschou 2006). Οι 

συνθήκες ανάπτυξης τους ήταν 16/8 h φως/σκοτάδι, θερμοκρασία 25 ± 1οC και 

υγρασία 75% σε θάλαμο σταθερών συνθηκών. Nicotiana tabacum cv Xanthi 

χρησιμοποιήθηκαν ως φυτά -μάρτυρες και αναφέρονται ως WT. 

Επιλογή μετασχηματισμένων φυτών  

Σπέρματα της Τ2 γενιάς επιστρώθηκαν σε τρυβλία όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Κατασκευή αιωρούμενων κυτταροκαλλιεργειών 

Για τη δημιουργία κυτταροκαλλιεργειών, χρησιμοποιήθηκαν μίσχοι από το 

αντίστοιχο φυτό όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Απομόνωση ολικού mRNA  

Η απομόνωση ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τροποποιημένο 

πρωτόκολλο κατά Iandolino et al. (2004), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Μέρος του 

απομονωμένου ολικού mRNA ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 1 % (w/v) το 

οποίο περιείχε EtBr με τελική συγκέντρωση 0,5 μg ml-1 και η συγκέντρωσή του 

εκτιμήθηκε σε nanodrop (nanodrop, ND 1000). Να σημειωθεί ότι όλα τα πλαστικά 

και γυάλινα υλικά είχαν αποστειρωθεί πριν τη χρήση, όπως επίσης και όλα χημικά τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν, εκτός φαινόλης και χλωροφορμίου.  

Ανάλυση ολικού mRNA κατά Northern  

Η ανάλυση κατά Northern του ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Sambrook et al. (1989), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη  
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Για την κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια και συγκεκριμένα A-α[P32], και C-α[P32], και η μέθοδος του τυχαίου 

εκκινητή (random priming), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Προϋβριδοποίηση, υβριδοποίηση, ξεπλύματα και έκθεση  

Η προυβριδοποιήση, η υβριδοποίηση, τα ξεπλύματα και η έκθεση 

πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Η έκθεση για τo γονίδιο samdc 

ήταν 24 h, για το adc 48 h και από 72 h-148 h για τα υπόλοιπα γονίδια.  

Εκχύλιση πρωτεϊνών και ποσοτικοποίηση  

H εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών για τα Western και τη μέτρηση των ειδικών 

ενεργοτήτων της PAO πραγματοποιήθηκε όπως έχει ήδη περιγραφεί (Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis 2001 και Κεφ. 1).  

Προϋβριδοποίηση και Υβριδοποίηση με αντίσωμα  

Η προϋβριδοποιήση και η υβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο 

Κεφ. 1. 

Ανάλυση των επιπέδων της PAO και της ADC κατά Western 

Τα εκχυλίσματα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν με SDS-PAGE, σύμφωνα με το 

σύστημα Laemmli (Laemmli 1970), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. H εφαρμογή του 

anti-PAO περιγράφεται στο Κεφ. 1. Το πολυκλωνικό anti-ADC χρησιμοποιήθηκε σε 

αραίωση 1:1000 της αρχικής συγκέντρωσης του αντιορρού (Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis 1998).  

Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας PAO  

Καθώς η PAO του καλαμποκιού παράγει Δ1-πυρρολίνη ως προϊόν της οξειδωτική 

αντίδρασης, η μέτρηση της ειδικής ενζυμικής της ενεργότητας πραγματοποιήθηκε 

όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1 (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005b; 

Moschou 2006).  

Εκχύλιση και ποσοτικοποίηση των ενδογενών PAs και του DAP 
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Οι ενδογενείς PAs αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα με τους Kotzabasis 

et al., (1993) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Απομόνωση αποπλασματικών υγρών από φύλλα 

Προκειμένου να απομονωθούν αποπλασματικά υγρά, φύλλα ίδιου περίπου νωπού 

βάρους επωάστηκαν σε ΡΔ (50 mM NaH2PO4/Na2HPO4, pH 7) υπό τρεις κύκλους 

κενού (5 min). Κατόπιν τοποθετήθηκαν σε σύριγγες των 5 ml και φυγοκεντρήθηκαν 

(800g 30 min 4oC). Η υδατική φάση που λαμβάνονται από την έξοδο της σύριγγας 

αντιπροσωπεύει τα αποπλασματικά υγρά (ICF). 

 Ο έλεγχος της καθαρότητας των αποπλασματικών υγρών πραγματοποιήθηκε 

με μέτρηση της μηλικής αφυδρογονάσης (malate dehydrogenase, ΕC 1.1.1.37) και 

της αφυδρογονάσης της 3-φωσφωρικής γλυκεριναλδεΰδης (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase, EC 1.2.1.13), τα οποία είναι κυρίως κυτταροπλασματικά 

ένζυμα και απουσιάζουν από τον αποπλάστη (βλ. και Κεφ 1). 

 Τα αποπλασματικά υγρά αναλύθηκαν με το σύστημα Hewlett Packard 1100 

HPLC (Hewlett-Packard, Waldbronn, Germany) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Ανίχνευση ROS σε ιστούς 

Η in situ εντόπιση του H2O2 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την ειδική για 

ανίχνευση Η2Ο2 φθορίζουσα χρωστική 2,7- dichlorodihydrofluorescein diacetate 

(DCFH-DA) (Molecular Probes, Eugene, OR), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Οι 

εικόνες προέρχονται από μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, 

Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-490 και φίλτρο εκπομπής 

(emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα καταγραφής και απεικόνισης 

το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, Japan). 

Εφαρμογή καταπονήσεων σε φυλλικούς δίσκους 

Φυλλικοί δίσκοι διαμέτρου 0,5 cm λήφθησαν από τις μεσονεύριες περιοχές του 

μεσόφυλλου με χρήση φελοτρυπητήρα. Οι δίσκοι επλύθηκαν τρεις φορές και 

τοποθετήθηκαν σε πιάτα ELISA με κυκλικά πηγάδια (6-well plates, Sigma) με dH2O 

ή ½ MS και τις αντίστοιχες ουσίες.   

Εκτίμηση της κατακερματισμού του πυρηνικού DNA 
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Η εκτίμηση του κατακερματισμού του πυρηνικού DNA αποτελεί ένα δείκτη της 

επαγωγής του PCD.Για την εκτίμησή του χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο των 

Papadakis and Roubelakis-Angelakis (2005), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 1.  

Κλωνοποίηση του γονιδίου pao και samdc cDNA  

Ολικό mRNA από μίσχους καπνού φυτών WT εκχυλίστηκε (βλ. κεφ. 2; Iandolino et 

al. 2004) και χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αντίδρασης αντίστροφης 

μεταγραφάσης με χρήση της Omniscript (Reverse Trascription Kit, Invitrogen), 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 Για τη κλωνοποίηση μέρους του γονιδίου της PAO, πραγματοποιήθηκε 

στοίχιση των γονιδίων Nicotiana benthamiana και Arabidopsis thaliana και 

σχεδιάστηκαν εκκινητές με τις αλληλουχίες FW (5’-GGCAGGATAAGGAAGGA-

3’) and Rv (5’-GTCTGTTAGCATTGGTGTTCT-3’) από τους οποίους παράγεται 

προίόν 621 bp. Το προίόν κλωνοποιήθηκε σε φορέα pGEM-T easy (Promega) 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αλληλουχήθηκε.  

 H κλωνοποίηση του γονιδίου samdc περιγράφεται αλλού (Giakoumakis 

2004). Συνοπτικά, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Fw (5’-

TCTAGATGGATTCGGCCTTG-3’) και Rv (5’-GGTACCCAGAGTAAACATGC-

3’)  και το προϊόν μεγέθους 1104-bp εισήχθη σε pGEM-T easy (Promega) σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αλληλουχήθηκε.  

Ποσοτική Εκτίμηση των Επιπέδων των Μεταγράφου PAO  

Για τη ποσοτικοποίηση των επιπέδων του μεταγράφου του ενδογενούς γονιδίου του 

καπνού, χρησιμοποιήθηκε ποσοτική-RT-PCR. Συγκεκριμένα, ολικό mRNA από 

φύλλα εκχυλίστηκε (βλ. Κεφ. 1) και επωάστηκε με ελεύθερη από RNase DNase I για 

45 min στους 37οC. Τα δείγματα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για RT-PCR 

χρησιμοποιώντας polyT σαν εκκινητή και το ένζυμο SuperRT σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή (HT Biotechnology). H κανονικοποιήση των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το mRNA του γονιδίου της ακτίνης (actin) 
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χρησιμοποιώντας τους εκκινητές Fw (5’-GATTTGCTGGTGATGATGC-‘9) and Rv 

(5’-AAGGGTGCTTCAGTAAGTAG-‘3).  

 Τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση αντιδράσεων PCR, 30, 35, 

37 και 40 κύκλων (1 min αρχική αποδιάταξη στους 94oC , 35 sec ενδοκυκλική 

αποδιάταξη στους 94oC, 30 sec ένωση των εκκινητών στους 53oC, 30 sec επιμήκυνση 

στους 72oC, 5 min τελική επιμήκυνση στους 72οC) και τα προϊόντα αναλύθηκαν σε 

πηκτή αγαροζης 1% (w/v) προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η παραγωγή του προϊόντος 

παραμένει στη λογαριθμική κλίμακα. Το προϊόν από την actin μεταφέρθηκε σε 

μεμβράνες νιτροκυτταρίνης και πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά Southern (βλ. Κεφ. 

1) προκειμένου να δειχθεί ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί ποσοτική εκτίμηση των 

επιπέδων της με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Οι εκκινητές για το pao 

χρησιμοποιήθηκαν για αντιδράσεις ποσοτικής RT-PCR 30 και 35 κύκλων 

(λογαριθμική φάση; 2 min at 94οC αρχική αποδιάταξη, 40 s at 94οC ενδοκυκλική 

αποδιάταξη, 55οC ένωση των εκκινητών, a 1-min επιμήκυνση, και 7-min τελική 

επιμήκυνση). Τα προϊόντα ανιχνεύτηκαν με ανάλυση κατά Southern και 

ποσοτικοποιήθηκαν με χρήση αναλυτή εικόνας (Image J v2.0). Επίσης, αντιδράσεις 

που επωάστηκαν με DNase I αλλά δεν επωάστηκαν με RT, χρησιμοποιήθηκαν ως 

αρνητικά πειράματα ελέγχου.    

Κατασκευή Δυαδικών Φορέων  

Η κατασκευή των δυαδικών φορέων περιγράφεται αλλού τόσο για το pao (Moschou 

2006) όσο και για το samdc (Giakoumakis 2003). Συνοπτικά, αντίδραση PCR 

πραγματοποιήθηκε στο cDNA του γονιδίου samdc χρησιμοποιώντας τους εκκινητές 

Fw (5’ GCTCTAGATGGATTCGGCCTTG-3’) και Rv (5’-

GGGGTACCCAGAGTAAACATGC-3’), ώστε να παραχθεί προίόν μεγέθους 460-bp 

το οποίο εισήχθη σε κωδική και αντικωδική κατεύθυνση (RNAi SAMDC), με 

ενδιάμεση αλληλουχία ένα εσώνιο 600-bp, στον pART7 φορέα. Ο φορέας κόπηκε με 

το ένζυμο NotI και το τμήμα μεταφέρθηκε στον pART27, υπο τον έλεγχο του 

υποκινητή 35S, o οποίος χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό βακτηρίων 

Agrobacterium tumefaciens C58C1 (Wi et al. 2006).  

Απομόνωση και καθαρισμός DNA αλληλουχιών από πήκτωμα αγαρόζης 
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Οι αλληλουχίες DNA απομονώθηκαν με εμπορικά διαθέσιμο προϊόν (DNA Wizard 

SV Gel and PCR Clean-Up System, Promega, USA). 

Γενετική Τροποποίηση 

H σταθερή ΓΤ πραγματοποιήθηκε με χρήση φυλλικών δίσκων καπνού Nicotiana 

tabacum L. cv Xanthi. Συγκεκριμένα, οι φυλλικοί δίσκοι από μεσόφυλλο περίπου του 

5ου φύλλου, απολυμάνθηκαν με 10% NaOCl2. Για το μετασχηματισμό των δίσκων 

(Horsh et al. 1985) φυγοκεντρήθηκαν (4000g 10 min) καλλιέργειες των 50 ml 

μετασχηματισμένου αγροβακτηρίου. Το κυτταρικό ίζημα επαναιωρήθηκε σε 30 ml 

υγρού MSo pH 5.7 [NH4NO3 1,650 mg l-1, 20.6 ml L-1, H3BO3 6.2 mg l-1, 

CaCl2·2H2O 440 mg l-1 CoCl2·6H2O 0.025 mg l-1, MgSO4·7H2O 370 mg l-1, 

CuSO4·5H2O 0.025 mg/l KH2PO4 170 mg l-1, FeSO4·7H2O 27.8 mg l-1, KNO3 1,900 

mg l-1, MnSO4·4H2O 22.3 mg l-1, KI 0.83 mg l-1, Na2MoO4·2H2O 0.25 mg l-1 

ZnSO4·7H2O 8.6 mg l-1 Na2EDTA·2H2O 37.2 mg l-1]. Οι δίσκοι επωάστηκαν με το 

αγροβακτήριο για περίπου 30 min και τοποθετήθηκαν σε στερεό MS σε τριβλία. 

Μετά από 24 h, μεταφέρθηκαν σε τριβλία MS (pH 5,7 [NH4NO3 1,650 mg l-1, 20.6 ml 

L-1, H3BO3 6.2 mg l-1, CaCl2·2H2O 440 mg l-1 CoCl2·6H2O 0.025 mg l-1, 

MgSO4·7H2O 370 mg l-1, CuSO4·5H2O 0.025 mg/l KH2PO4 170 mg l-1, FeSO4·7H2O 

27.8 mg l-1, KNO3 1,900 mg l-1, MnSO4·4H2O 22.3 mg l-1, KI 0.83 mg l-1  

Na2MoO4·2H2O 0.25 mg l-1 ZnSO4·7H2O 8.6 mg l-1 Na2EDTA·2H2O 37.2 mg l-1 

καθώς και i-Inositol 100 mg l-1, Niacin 0.5 mg l-1 Pyridoxine·HCl 0.5 mg l-1 

Thiamine·HCl 0.1 mg l-1, Glycine 2.0 g l-1, Sucrose 20 g l-1 Agar 10 g l-1].) που 

περιείχαν επί πλέον 250 μg ml-1 Κεφοταξίμης (Kef) και 100 μg ml-1 Kan. Μετά από 

τρεις-τέσσερις διαδοχικές ανακαλλιέργειες για χρονικό διάστημα 1 μήνα, οι δίσκοι 

μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε τριβλία με MS (Kef, Kan), εμπλουτισμένο με 1 μg 

mL-1 6-βενζυλ-αμινοπουρίνη (6-ΒΑΡ) και 0,1 μg mL-1 ναφθαλο-οξικό οξύ (ΝΑΑ) 

με φωτοπερίοδο 16/8 h, στους 25oC και με RH 75%. Από τους κάλλους 

αναπτύχθηκαν βλαστοί και από αυτούς αναγεννήθηκαν φυτά. Με διαδοχική 

αυτογονιμοποίηση των φυτών Το προέκυψαν τα ΓΤΦ Τ2 που χρησιμοποιήθηκαν σε 

όλα τα πειράματα.  

Πρωτεϊνική εκχύλιση της aποκαρβοξυλάσης της aργινίνης, aποκαρβοξυλάσης της 
oρνιθίνης  και aποκαρβοξυλάσης της S-Αδενοσυλ-L-μεθειονίνης  

http://en.wikipedia.org/wiki/I-Inositol
http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyridoxine
http://en.wikipedia.org/wiki/HCl
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/HCl
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycine
http://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose
http://en.wikipedia.org/wiki/Agar
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Οι ιστοί λειοτριβήθηκαν σε υγρό άζωτο με τη βοήθεια γουδιού. Στη σκόνη από ιστό 

προστέθηκε 0.2 g polyvinyl-polypyrrolidone (PVPP) ανά γραμμάριο φρέσκου βάρους 

και αιωρήθηκε σε τετραπλάσιο όγκο (v/w) κρύου διαλύματος εκχύλισης. Η σύσταση 

του διαλύματος εκχύλισης ήταν 200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 % (v/v) γλυκερόλη, 5 

mM διθειοθρεϊτόλη (DTT), 1 mM EDTA, 0.5 mM phenyl methyl sulfonyl fluoride 

(PMSF), 10 μΜ leupeptin, 50 μΜ φωσφορική πυριδοξάλη (PP) και 0.2 % (v/v) Triton 

Χ-100. Το ομογενοποίημα επωάσθηκε για 20 min σε πάγο (4οC) με περιοδική ανά 5 

min ανάδευση και ακολούθησε φυγοκέντρηση (25000 g 20 min 4οC) (Sorvall, 

DuPont, SS34). Το υπερκείμενο χρησιμοποιήθηκε άμεσα για τον προσδιορισμό των 

ενζυμικών ενεργοτήτων και των ολικών πρωτεϊνών. 

Ποσοτικός Προσδιορισμός Ολικών Πρωτεϊνών 

Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών σε κάθε δείγμα προσδιορίστηκε όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 1.  

Ισοτοπικές μέθοδοι προσδιορισμού των ενεργοτήτων των ενζύμων της aργινίνης, 
aποκαρβοξυλάσης της oρνιθίνης και aποκαρβοξυλάσης της S-Αδενοσυλ-L-
μεθειονίνης) 

Με τις ισοτοπικές μεθόδους οι ενζυμικές ενεργότητες της ADC, ΟDC και SAMDC 

προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τους Kaur-Sawhney et al. (1982), Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis (1999), Paschalidis and Roubelakis-Angelakis (2005a, b), 

Paschalidis et al. (2009a, b) με κάποιες αλλαγές, χρησιμοποιώντας L-[1–14C] Arg, L–

[1–14C] Orn και SAM S-[καρβοξυλ-14C], αντίστοιχα (55 mCi/ mmole, 0.1 mCi/ mL, 

American Radiolabelled Chemicals Inc., St Louis, MO), ως ραδιοσημασμένα 

υποστρώματα. Η αναλογία ήταν ένα μόριο ραδιοσημασμένου προς εκατό μόρια 

κρύου υποστρώματος. Eκατό μL και του υπερκειμένου επωαζόταν με 25 μL (0.078 

μCi) L–[1–14C] Arg (0.626 mCi/ mmole, 3.13 μCi/ mL, 1 mM τελική συγκέντρωση 

Arg), 25 μL (0.078 μCi) L–[1–14C] Orn (0.626 mCi/mmole, 3.13 μCi/ mL, 1 mM 

τελική συγκέντρωση Orn) και 25 μL (0.0156 μCi) L–[1–14C] SAM (0.1252 mCi/ 

mmole, 0.626 μCi/ mL, 1 mM τελική συγκέντρωση SAM). Η επώαση γινόταν σε 

12×50 mm φιαλίδια πολυπροπυλενίου. Τα φιαλίδια σφραγίζονταν με πλαστικό 

καπάκι που διαπερνούσε βελόνα 22 gauge, με την εξωτερική άκρη σφραγισμένη με 

ελαστικό πώμα, για να στερεωθεί επάνω της ένας χάρτινος δίσκος διαμέτρου 8 mm, 
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εμποτισμένος με 40 μL 2 N KOH. Τα φιαλίδια επωάζονταν για 1 h υπό ανάδευση σε 

υδατόλουτρο στους 37οC και η αντίδραση σταματούσε με την έγχυση 150 μL 10 % 

(w/v) TCA μέσω της βελόνας. Το μίγμα επωαζόταν περαιτέρω στους 48οC για 

τουλάχιστον 45 min και κατόπιν οι χάρτινοι δίσκοι στέγνωναν και τοποθετούνταν σε 

φιαλίδια σπινθηρισμού των 5 mL, που περιείχαν 4 mL υγρό σπινθηρισμού: 0.5 % 

(w/v) PPO και 0.05 % (w/v) POPOP σε τολουόλιο (toluene). Το ραδιοσημασμένο 

CO2, που ήταν παγιδευμένο στους χάρτινους δίσκους, μετρούνταν σε μετρητή 

σπινθηρισμού LS6000 SE (Beckman Instruments Inc., Palo Alto, CA).  

Εκχύλιση και προσδιορισμός ενζυμικών ενεργοτήτων συνθάσης της σπερμιδίνης 
και συνθάσης της σπερμίνης  

H μέτρηση της ενεργότητας της SPDS πραγματοποιήθηκε μετρώντας το σχηματισμό 

Spd. Το μίγμα αντίδρασης περιείχε 3 mM Put, 2 mM dSAM, 100 mM Tris-HCI 

buffer (pH 9.0) και το ένζυμο σε ολικό όγκο 200 μL. Ο συμπαράγοντας dcSAM 

(δωρήθηκε ευγενικά από τον Dr. K. Samejima, Josai University, Japan) ήταν το 

θειικό άλας και περιέχει περίπου 50% ενεργό [S] ισομερές. Η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε στους 37°C για 30 min και τερματίστηκε με την προσθήκη 200 

μL 65 mM βορικό-KOH (Borate-KOH) ΡΔ, pH 10.5 ακολουθούμενο από 1 ml 2N 

NaOH και 10 μL βενζοϋλοχλωρίδιο. Οι βενζυλιωμένες-PAs εκχυλίστηκαν με 

διαιθυλ-αιθέρα και η φάση του αιθέρα συλλέχθηκε και εξατμίστηκε μέχρι ξήρανσης. 

Αυτό που έμεινε επαναδιαλύθηκε σε 200 μL 63 % (v/v) μεθανόλη. Οι βενζυλιωμένες-

PAs αναλύθηκαν όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με οne-way ανάλυση διακύμανσης 

(ΑΝOVA). 

Ανάλυση εικόνας 

Η ανάλυση εικόνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Image J. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατασκευή και ανάλυση ΓΤΦ που υποεκφράζουν το γονίδιο της πολυαμινικής 
οξειδάσης  

Για την κατασκευή ΓΤΦ, που υποεκφράζουν το γονίδιο PAO, χρησιμοποιήθηκε το 

cDNA που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή των ΓΤΦ της αντίστοιχης 

υπερέκφρασης σε αντικωδική κατεύθυνση υπό τον έλεγχο του υποκινητή 35S (H 

κατασκευή των ΓΤΦ πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή Ιωάννη Ντελή). Όλες οι 

ΓΤ σειρές παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα της PAO πρωτεΐνης και της αντίστοιχης 

ειδικής ενεργότητας. Το αντικωδικό μετάγραφο καθώς και τα ενδογενή επίπεδα της 

PAO εκτιμήθηκαν με ανάλυση κατά Νorthern και RT-PCR, αντίστοιχα (Εικόνα 1).  

 To αντικωδικό μετάγραφο και το ενδογενές γονίδιο της PAO μοιράζονται 

77.5% αλληλουχική ομοιότητα σε 0.3 kb στο καρβοξυτελικό άκρο τους, ενώ στο 

υπόλοιπο τμήμα της αλληλουχίας τους η αλληλουχική ομοιότητα είναι χαμηλότερη 

(60%). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι τα επίπεδα, τόσο το αντικωδικού όσο 

και του ενδογενούς μετάγραφου, ήταν υψηλότερα στα ΓΤΦ σε σύγκριση με τα φυτά 

WT (Εικόνα 1Β). Το προηγούμενο συσχετίζεται με τα χαμηλά επίπεδα πρωτεΐνης της 

PAO (Εικόνα 1Γ) και τα μειωμένα επίπεδα ειδικής ενεργότητας (Εικόνα 1Δ). Η 

μείωση των επιπέδων PAO πρωτεΐνης στις σειρές Α2 και Α6 (50 και 60%, 

αντίστοιχα) συσχετίζεται με τη μείωση της ειδικής ενζυμικής ενεργότητας της PAO, 

παρ’ ότι τα ενδογενή επίπεδα του μεταγράφου της ήταν αυξημένα, υπονοώντας ότι τα 

χαμηλά ενδογενή επίπεδα της PAO είναι αποτέλεσμα αναστολής της 

πρωτεϊνοσύνθεσης παρά μετα-μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης (PTGS, Post-

transcriprional gene silencing), όπως έχει ήδη προταθεί από τους Purnell et al. (2005) 

(Εικόνα 1).   



 
Εικόνα 1. Κατασκευή A-pao φυτών και ανάλυση των επιπέδων mRNA, πρωτεΐνης και ενεργότητας 

του ενζύμου PAO. Α, Κατασκευή μετασχηματισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ΓΤ 

σειρών Α-pao. B, RT-PCR (πάνω) που δείχνει τα ενδογενή επίπεδα του γονιδίου pao (Nt pao), τα 

επίπεδα του actin mRNA και ανάλυση κατά Νorthern του αντικωδικού μεταγράφου m pao (μέση, με 

το ίσο φόρτωμα κάτω). Ανάλυση πυκνότητας (κάτω) δείχνεται τόσο για το m pao όσο και για το Nt 

pao. Στις δύο περιπτώσεις, τα mRNAs ισοφορτώθηκαν βάση των επιπέδων του γονιδίου actin. Γ, 

Επίπεδα της PAO πρωτεΐνης σε WT, A2 και A6 σειρές (80 µg ολικής πρωτεΐνης/πηγάδι). Οι αριθμοί 

πάνω από τις ζώνες αντιπροσωπεύουν τις σχετικές εντάσεις των σημάτων σε σχέση με τα φυτά WT. 

Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζεται ένα Western PAO από τις σειρές S2.2, S4, και S6.5 (Moschou 

2006 και Κεφ. 1, 30 µg ολικής πρωτεΐνης/πηγάδι). Δ, Ειδική ενεργότητα της PAO σε φυτά WT, A2 και 

A6. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε 

σχέση με τα φυτά WT.  

 

 Επί πλέον πραγματοποιήθηκε έλεγχος της γραμμικότητας της αντίδρασης RT-

PCR τόσο για το μετάγραφο της actin, όσο και για το μετάγραφο mpao (Εικόνα 2). H 

αντίδραση είναι γραμμική στις συνθήκες, που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 30-35 

κύκλων (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2. Ποσοτική RT-PCR 

ανάλυση του μεταγράφου actin 

και ntpao εντός της 

λογαριθμικής φάσης. Α, 

Σχετική πυκνότητα του 

μεταγράφου actin. B, Σχετική 

πυκνότητα του μεταγράφου 

Ntpao. Στις δύο περιπτώσεις, τα 

προϊόντα αναλύθηκαν σε πηκτή 

αγαρόζης και ακολούθησε 

ανάλυση κατά southern. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα και οι κάθετες 

γραμμές αντιπροσωπεύουν το 

±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P=0.01) 

σε σχέση με τα φυτά WT.  

Ανάλυση ενδογενών πολυαμινών) στα Α-pao ΓΤΦ που υποεκφράζουν το γονίδιο της 

οξειδάσης των πολυαμινών  

Τα ενδογενή επίπεδα των PAs αναλύθηκαν στα A-pao φυτά, στα τρία κλάσματα των 

PAs, στο S-, SH-, και PH- κλάσμα (βλ. και Moschou 2006). Η S-Spd βρέθηκε κατά 

2-φορές αυξημένη στη σειρά Α2 και ελαφρώς αυξημένη στη σειρά Α6, σε σχέση με 

τα αντίστοιχα επίπεδα των φυτών WT (Εικόνα 3). Τα επίπεδα των SH και PH-PAs 

δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά (Εικόνα 3). Σε αντίθεση, τα S-pao φυτά 

παρουσίασαν σημαντικά μειωμένες PAs τόσο στο S- όσο και στο SH- κλάσμα 

(Εικόνα 3 και βλ. Κεφ.1, Moschou 2006).  
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Εικόνα 3. Επίπεδα των ενδογενών S-, SH- και 

PH-PAs σε WT, A2, A6, S2.2, S4, και S6.5 ΓΤ 

σειρές. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από 

τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες 

γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  

 
 

 

 

 

 

 

 

H πολυαμινική οξειδάσης συμμετέχει στην αντίδραση των φυτών σε αυξημένη 
αλατότητα 

ΓΤΦ υπερέκφρασης (S-pao) και υποέκφρασης (Α-pao) χρησιμοποιήθηκαν 

προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η απορρύθμιση των επιπέδων της PAO θα 

μπορούσε να επηρεάσει φυσιολογικά χαρακτηριστικά, όπως η φυτρωτική ικανότητα, 

η παραγωγή βιομάζας και η ανθεκτικότητα στην αλατότητα. ΓΤΦ Τ2 γενιάς 

αναπτύχθηκε in vitro σε πλήρες Murashige and Skoog (MS, Murashige and Skoog, 

1962 ) θρεπτικό το οποίο ήταν εμπλουτισμένο με NaCl. Στο συγκεκριμένο θρεπτικό 

μέσο, τα σπέρματα των ΓΤΦ της σειράς Α2 εκβλάστησαν γρηγορότερα (Εικόνα 4, 

μέρες 7 και 9) και παρουσίασαν αυξημένη βιωσιμότητα, κυρίως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις NaCl (300 mM), όπου παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 100% 

στην εκβλάστηση τη μέρα 14. Σε αντιδιαστολή, τα σπέρματα της σειράς S2.2 

παρουσίασαν μία σημαντική μείωση στη φυτρωτική τους ικανότητα, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 2.6-φορές στα 300 mM NaCl (Εικόνα 4Α). Παρ’ όλο που στα 200 mM, 
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το 100% των σπερμάτων WT, A2, S2.2 είχε βλαστήσει, ο ρυθμός εκβλάστησης 

διέφερε σημαντικά (Εικόνα 4Α). Επιπροσθέτως, τα ΓΤΦ Α2 παρουσίασαν αυξημένη 

βιομάζα κατά 40% στα 100 mM και 17% στα 200 mM (Εικόνα 4Β). Στα 300mM 

NaCl, η βιομάζα αυξήθηκε ελαφρώς. Το ίδιο πρότυπο παρατηρήθηκε για τις σειρές 

Α6 και Α8 (Εικόνα 4Β). Αντίθετα, τα ΓΤΦ S2.2 που μεγάλωσαν στις ίδιες συνθήκες 

ανάπτυξης, παρήγαγαν 20% λιγότερη βιομάζα σε σχέση με τα φυτά WT (Εικόνα 4Β). 

Σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 

γενοτύπων. 

 

 
Εικόνα 4. Φαινότυπος των WT, S2.2 και A2 ΓΤ σειρών υπό συνθήκες καταπονήσεων.  Α, 

Βιωσιμότητα των WT, Α2 και S2.2 σε MS εμπλουτισμένο με 300 mM NaCl (πάνω) και ρυθμός της 

φύτρωσης σε 200 και 300 mM NaCl (κάτω). Β, Φαινότυπος ανάπτυξης από WT, A2, και S2.2 ΓΤ 

σειρές στις οποίες έχει χορηγηθεί 200 mM NaCl (πάνω) και νωπό βάρος (gFW) των WT, A2 και S2.2 

ΓΤ σειρές με 0, 100, 200, και 300 mM NaCl (κάτω). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  

Σε συνθήκες αλατότητας πολυαμίνες μεταφέρονται  στον αποπλάστη 

Πρόσφατα, οι Yoda et al. (2003, 2006) παρουσίασαν αποτελέσματα που 

υποστηρίζουν ότι κατά την HR-like αντίδραση στη βιοτική καταπόνηση, η Spd 
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μεταφέρεται στον αποπλασματικό χώρο. Για το λόγο αυτό, μελετήσαμε αν συμβαίνει 

παρόμοια μεταφορά των PAs στον αποπλάστη κατά την αβιοτική καταπόνηση. 

Αποπλασματικά υγρά (ICF) από φυτά WT, A2 και S2.2 αναπτυγμένα σε υδροπονικές 

καλλιέργειες λήφθησαν και οι PAs από τα υγρά αυτά εκτιμήθηκαν μετά από έλεγχο 

της καθαρότητάς τους, πραγματοποιώντας ενζυματικό έλεγχο της μηλικής 

αφυδρογονάσης και της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (Εικόνα 5). Τα 

δύο προαναφερθέντα ένζυμα εντοπίζονται μεταξύ άλλων και στο κυτταρόπλασμα, 

αλλά απουσιάζουν από τον αποπλάστη. Οπότε η εκτίμηση των ενεργοτήτων τους 

προσφέρει μία ασφαλή ένδειξη για τη καθαρότητα των αποπλασματικών υγρών. Τα 

ICF παρουσίασαν μηδενικές ενεργότητες και για τα δύο ένζυμα (αποτελέσματα δεν 

δείχνονται).  

 Τα ICF στο καπνό είναι πλούσια σε Spd (2.5 και 6 mM για τα φυτά WT και 

Α2, αντίστοιχα), αλλά η Spd δεν ήταν δυνατόν να ανιχνευτεί στον αποπλάστη των 

S2.2 φυτών (Εικόνα 5). Κατά την αβιοτική καταπόνηση με αλατότητα, η Spd στον 

αποπλάστη αυξήθηκε (12±0,7 και 15±0,9 mM στα φυτά WT και Α2, αντίστοιχα), ενώ 

ήταν μόλις 3 mM στα ΓΤΦ S2.2 (Εικόνα 5). Σε αντιδιαστολή, υψηλά επίπεδα DAP 

συσσωρεύτηκαν στον αποπλάστη των ΓΤΦ S2.2 (15±1,0 mM), ενώ στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, το DAP ήταν 3- και 5-φορές μειωμένο στα φυτά WT και Α2, αντίστοιχα, 

σε σύγκριση με τα S2.2 (Εικόνα 5). Οι υπόλοιπες PAs ανιχνεύτηκαν σε 

μικροποσότητες στον αποπλάστη των φύλλων φυτών του καπνού.  

 
Εικόνα 5. Αποπλασματική S-Spd και 

DAP υπό συνθήκες καταπονήσεις. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από 

τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι 

κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το 

±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  
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Η αλατότητα επάγει την παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου στον αποπλάστη 
από τη δράση της οξειδάσης των πολυαμινών  

Προηγούμενα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η αλατότητα επάγει τη παραγωγή ROS 

(Xiong et al. 2002; Skopelitis et al. 2006). Είχε λοιπόν ενδιαφέρον να εκτιμηθούν πώς 

οι τροποποιήσεις στα επίπεδα της PAO μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα των ROS 

στα ΓΤ αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες από τα φυτά Α-pao και S- pao παρουσία 

NaCl. Παρ’ όλο που δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ WT, Α2 και S2.2 

κυττάρων υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης στα επίπεδα των ROS (Εικόνα 6), 

παρουσία 200mM NaCl, τα κύτταρα Α2 συσσώρευσαν λιγότερα ROS σε σχέση με τα 

κύτταρα S2.2 (Εικόνα 6). Επί πλέον, τα επίπεδα ROS στις κυτταροκαλλιέργειες 

παρουσίασαν μία θετική συσχέτιση με τα επίπεδα DAP, καθώς ήταν δραματικά 

υψηλότερα στα S2.2 φυτά (Εικόνες 5 και 6). Το προηγούμενο αποτέλεσμα 

υποδεικνύει ότι η επί πλέον συσσώρευση ROS οφείλεται στην οξείδωση της Spd.  

Προκειμένου να τεκμηριωθεί το προηγούμενο αποτέλεσμα in planta, 

πραγματοποιήθηκε in situ εντοπισμός του Η2Ο2 με χρήση μικροσκοπίας διέλευσης 

(transmission electron microscopy; TEM) (Εικόνα 6). Τα αποτελέσματα από τη 

χρήση του ΤΕΜ επιβεβαιώνουν τη παρουσία ηλεκτρονιόπυκνων περιοχών που 

οφείλονται σε καθιζήματα CeCl3 το οποίο αντιδρά με το H2O2 (electron-dense cerium 

perhydroxides), που εντοπίζονται κυρίως στο κυτταρικό τοίχωμα και στον 

αποπλάστη. Σημειώνεται ότι η τεχνική CeCl3-ΤΕΜ μπορεί να ανιχνεύσει και Η2Ο2, 

που παράγεται εντός του κυττάρου, καθώς το CeCl3 μπορεί να διαπεράσει μεμβράνες. 

Στην περίπτωσή μας όμως δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση Η2Ο2 εντός του κυττάρου. 

Τα ηλεκτρονιόπυκνα cerium perhydroxides εντοπίζονται κυρίως στα S2.2, σε 

αντίθεση με τα A2 φυτά, όπου παρατηρούνται σε μικρότερη συγκέντρωση σε σχέση 

με τα WT φυτά, σε πλήρη αναλογία με τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες 

τεχνικές. Τα προηγούμενα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι η αποπλασματική 

ενεργότητα της PAO έχει σημαντική συνεισφορά στη παραγωγή ROS κατά τη 

διάρκεια των αβιοτικών καταπονήσεων. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. ROS, και εντοπισμός τους σε WT και ΓΤ φυτά που έχουν υποστεί καταπόνηση από 

αλατότητα.  Α, Ανίχνευση των ROS με επιφθορισμό σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες από WT, 

A2 και S2.2 ΓΤ σειρές στις 24 h μετά από χορήγηση 0 ή 200 mM NaCl χρησιμοποιώντας τον 

ανιχνευτή ROS DCFMA (πάνω), και σχετική συγκέντρωση των ROS όπως προκύπτει με 

πυκνομετρική ανάλυση (κάτω). Β, Ποσοτική in situ εκτίμηση των επιπέδων των ROS στον αποπλάστη 

των WT, A2 και S2.2 ΓΤ σειρών χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) 

συνδυασμένη με χρώση cerium chloride, η οποία δημιουργεί μελανά καθιζήματα παρουσία Η2Ο2. Στα 

φυτά χορηγήθηκαν 0 ή 200 mM NaCl και οι οριζόντιες γραμμές υποδεικνύουν μέγεθος 0.4 µm. Ap, 

αποπλάστης; Cl, χλωροπλάστης; CT, κυτταρόπλασμα; Vc, χυμοτόπιο. Τα αποτελέσματα στο Α είναι ο 

μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.01) σε σχέση με τα φυτά WT.  Τα 

αποτελέσματα στο Β αντιπροσωπεύουν ένα μόνο πείραμα που επαναλήφθηκε τρεις φορές με παρόμοια 

αποτελέσματα.   
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Το υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) που παράγεται στον αποπλάστη κατά την 
αβιοτική καταπόνηση συμμετέχει στην επαγωγή του προγραμματισμένου 
κυτταρικού θανάτου  

Προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τα ROS, που παράγονται στον αποπλάστη από τη 

δράση της ΡΑΟ συμμετέχει στην επαγωγή του PCD κατά τη διάρκεια αβιοτικών 

καταπονήσεων, χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα από φυτά WT, Α-pao και S-pao στα 

οποία χορηγήθηκε NaCl. Τα κύτταρα από τα S2.2 φυτά παρουσίασαν 35% αυξημένο 

ρυθμό κυτταρικού θανάτου σε σχέση με τα φυτά WT, ενώ τα Α2 παρουσίασαν 

μείωση του αντίστοιχου ρυθμού (Εικόνα 7Α). Επί πλέον, τα περισσότερα νεκρά 

κύτταρα παράγουν θετική αντίδραση κατά TUNEL γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 

μέρος τουλάχιστον του κυτταρικού θανάτου ήταν τύπου PCD, με τιμές 60 και 75% 

για τα φυτά WT και S2.2, αντίστοιχα (Εικόνα 7). Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδεικνύουν ότι κατά την αβιοτική καταπόνηση από αλατότητα, τα ΓΤΦ S-pao 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της ευαισθησίας τους σε σχέση με τα WT φυτά, 

ενώ το αντίθετο ισχύει για τα A- pao φυτά.  

 
 

 

Εικόνα 7. Ρυθμός κυτταρικού θανάτου και PCD σε 

αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργεις στις οποίες 

χορηγήθηκε NaCl. A, Ρυθμός κυτταρικού θανάτου 

χρησιμοποιώντας Evans blue ή PCD (χρήση δοκιμής 

TUNEL) στις 48 h (μικρό γράφημα) μετά από 

χορήγηση με 200 mM NaCl σε φυτά WT, A2 και S2.2 

ΓΤΦ. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. Β, PCD που 

παρατηρείται σε WT κύτταρα (–NaCl, πάνω; +NaCl, 

κάτω) χρησιμοποιώντας τη δοκιμή TUNEL, κατά την 

οποία μόνο πυρήνες που έχουν υποστεί PCD είναι 

εμφανείς (κάτω). 
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Έλεγχος αμυντικών λειτουργιών από το μονοπάτι της αποπλασματικής οξείδωσης 
των πολυαμινών (PAs) 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η πηγή ROS είναι η αποπλασματική οξείδωση της 

Spd (ή της Spm), χορηγήθηκαν εξωγενώς σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες Put, 

Spd και Spm. Τα επίπεδα των ROS καθώς και ο παρατηρούμενος PCD εκτιμήθηκαν 

24 h μετά την εφαρμογή των PAs (Εικόνα 8). Η οξείδωση της Spd παρουσίασε μία 

θετική, εξαρτώμενη από τη δόση, συσχέτιση με τη παραγωγή των ROS (Εικόνα 8). 

Tα ΓΤΦ Α2 συσσώρευσαν 30% λιγότερα ROS σε σχέση με τα φυτά WT, ενώ τα ΓΤΦ 

S2.2 παρουσίασαν αύξηση των αντίστοιχων τιμών κατά 3- έως 10-φορές (Εικόνα 8, 

0,1 και 10 mM Spd, αντίστοιχα). Όπως αναμενόταν, καθώς όπως έχει ήδη ειπωθεί 

(Εικόνα 8), τα επίπεδα της DAO δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των φυτών, τα 

παραγόμενα από τη Put ROS δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική διαφοροποιήση 

μεταξύ των γενοτύπων (Εικόνα 8). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπήρχε 

άμεση συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των ROS και αυτών του PCD (Εικόνα 7), ενώ 

η ταυτόχρονη χορήγηση ASA η CAT ανέστειλε τουλάχιστον μερικώς τα 

παρατηρούμενα αποτελέσματα (Εικόνα 8). Είναι επίσης άξιο προσοχής ότι τα επίπεδα 

των ROS στα φυτά S2.2, ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα 

επίπεδα των φυτών WT ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις Spd (0,1 mM). Το ίδιο 

πρότυπο παρατηρήθηκε κατά τη χρήση της Spm ως υπόστρωμα (Εικόνα 8Α και Β).  



  
Εικόνα 8. Επίπεδα ROS και PCD σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες μετά από χορήγηση 0.1, 1, και 

10 mM Put, Spd, and Spm. Α, Ανίχνευση με επιφθορισμό και ποσοτικοποίηση των ROS 1 h μετά από 

τη χορήγηση NaCl χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή DCFMA.  Β, Ποσοστό των κυττάρων που 

υπόκεινται σε PCD σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες 24 h μετά τη χορήγηση όπως μετρήθηκαν με 

τη δοκιμή TUNEL, κατά την οποία μόνο πυρήνες που έχουν υποστεί PCD είναι εμφανείς. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε 

σχέση με τα φυτά WT. 

  
 Επί πλέον, πραγματοποιήθηκε εμποτισμός PAs στον αποπλάστη in planta  και 

εκτίμηση της επίδρασης των παραγόμενων ROS στη μεταγραφή δύο γνωστών 

αμυντικών γονιδίων, της adc και της samdc. Έτσι, η Put, η Spd και η Spm 

χορηγήθηκαν εξωγενώς σε φύλλα φυτών WT, A2 και S2.2 και η επαγωγή των δύο 

μεταγράφων εκτιμήθηκε 6 h μετά από την εφαρμογή (Εικόνα 9). Σε φυτά WT και οι 
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τρεις PAs προκάλεσαν μία εξαρτώμενη από τη ποσότητα αύξηση της μεταγραφής, 

τόσο του γονιδίου adc όσο και του samdc (Εικόνα 9). Η μεγαλύτερη αλλαγή 

πραγματοποιήθηκε από τη Spm (Εικόνα 9). H Put από την άλλη, επέφερε μέτριες 

αλλαγές στα επίπεδα των αντίστοιχων mRNAs, ενώ σημαντικές αλλαγές βρέθηκαν 

μόνο από τη χρήση πολύ υψηλών συγκεντρώσεων Put (Εικόνα 9). Στα ΓΤΦ Α2, 

παρατηρήθηκε το ίδιο πρότυπο αύξησης, με διαφορές μόνο στα επίπεδα αύξησης, 

αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία με τη μικρότερη παραγωγή ROS στα φυτά 

αυτά κατά την προσθήκη PAs (Εικόνα 9). Στα ΓΤΦ S2.2, μόνο η Put βρέθηκε ότι 

προκαλεί αύξηση των επιπέδων των αντιστοίχων mRNA, ενώ η Spd και η Spm είχαν 

το αντίθετο αποτέλεσμα (Εικόνα 9). Επί πλέον, ταυτόχρονη προσθήκη CAT 

(λειτουργεί ως αποσβέτης του παραγόμενου H2O2) μαζί με την αντίστοιχη PA 

ανέστειλε την επαγωγή των γονιδίων, υπονοώντας την εξάρτηση του 

παρατηρούμενου αποτελέσματος από τα ROS (Εικόνα 9).  

 
 

Εικόνα 9. Πρότυπο γονιδιακής έκφρασης των μεταγράφων adc και samdc σε WT, A2, και S2.2 ΓΤ 

σειρές μετά από χορήγηση 0.1, 1, και 10 mM Put, Spd, and Spm. Ανάλυση κατά Νorthern των 

μεταγράφων των adc και samdc σε πλήρως αναπτυγμένα φύλλα 6 h μετά τη χορήγηση. Η ίση φόρτωση 

των δειγμάτων δείχνεται σύμφωνα με το μετάγραφο του γονιδίου actin. Ταυτόχρονη χορήγηση της 

CAT με τις αντίστοιχες PAs αντιπροσωπεύει το πείραμα αρνητικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν ένα μόνο πείραμα που επαναλήφθηκε τρεις φορές με παρόμοια αποτελέσματα.  
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Η βιοσύνθεση των πολυαμινών επάγεται  από την ταχύτητα καταβολισμού τους 

Όπως φάνηκε προηγουμένως, το παραγόμενο H2O2 από την οξείδωση των PAs 

μπορεί ως ένα βαθμό να ελέγχει τα επίπεδα μεταγραφής συγκεκριμένων γονιδίων. 

Εξετάστηκε λοιπόν, αν η αυξημένη οξείδωση των PAs μπορεί να προκαλέσει την 

ενεργοποίηση επαγωγής των βιοσυνθετικών γονιδίων των PAs ώστε να διατηρηθεί η 

ομοιοστασία τους.  

Υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης, υποέκφραση της PAO είχε μικρό έως 

αμελητέο αποτέλεσμα στην αφθονία του mRNA των γονιδίων adc, samdc και spds 

(Εικόνα 10). Ειδικότερα, στη σειρά A2, μείωση της τάξης περίπου του 20% στα 

επίπεδα mRNAs των γονιδίων adc, samdc και spds παρατηρήθηκε, ενώ το mRNA 

του γονιδίου της odc παρέμεινε σταθερό και σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον 

αυξήθηκε (Εικόνα 10B, π.χ. 72 h). Απεναντίας, στα ΓΤΦ S2.2 παρατηρήθηκε αύξηση 

της τάξης του 40% στα επίπεδα mRNA του adc, αύξηση 50% στα αντίστοιχα επίπεδα 

του samdc και αύξηση κατά 2-φορές στα αντίστοιχα επίπεδα του spds. Τα 

προηγούμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η βιοσύνθεση των PAs υπόκειται σε 

αναδραστικό έλεγχο από τα επίπεδα των PΑs ή και από κάποιο σήμα που παράγεται 

από τα ROS.  

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στα επίπεδα των μεταγράφων, 

αντικατοπτρίζονται από ανάλογες αλλαγές στα επίπεδα των αντίστοιχων ενζυμικών 

ενεργοτήτων (Εικόνα 11). Συγκεκριμένα, τα επίπεδα της ειδικής ενεργότητας των 

ενζύμων ADC, ODC και SAMDC, δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε 

φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης στα φυτά A2 ενώ στα ΓΤΦ S2.2, αυξήθηκαν κατά 

περίπου 30, 5 και 30%, αντίστοιχα (Εικόνα 11). Αντίθετα, η SPMS αυξήθηκε 2-φορές 

στα S2.2, ενώ αντίθετα μείωση παρατηρήθηκε στα A2 κατά 2-φορές περίπου (Εικόνα 

11). Από την άλλη, η SPMS δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα 

αντίστοιχα επίπεδα στα φυτά WT τόσο για τα ΓΤΦ Α2 όσο και για τα S2.2 (Εικόνα 

11).  

 



  
Εικόνα 10. Πρότυπα έκφρασης των γονιδίων adc, odc, samdc και spds σε φυτά WT, A2, και S2.2 ΓΤΦ 
τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες καταπόνησης από αλατότητα 100 και 200 mM 
NaCl. Α, Ανάλυση κατά Νorthern των επιπέδων mRNA των γονιδίων adc, odc, samdc, και spds 12 h 
μετά την εφαρμογή της καταπόνησης. Β, Εκτίμηση της αφθονίας των επιπέδων mRNA (mRNA/actin) 
στις 12, 24, 48, και 72 h μετά την εφαρμογή της καταπόνησης. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν 
ένα μόνο πείραμα που επαναλήφθηκε τρεις φορές με παρόμοια αποτελέσματα. 
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Εικόνα 11. Ειδικές ενεργότητες των ADC, 

ODC, SAMDC (nmol CO2·h–1·mg–1 protein), 

SPDS (nmol Spd·h–1·mg–1 protein), και SPMS 

(nmol Spm·h–1·mg–1 protein) σε φυσιολογικές 

συνθήκες ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  

και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το 

±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα 

φυτά WT. 

 

 
Η ομοιοστασία των πολυαμινών κατά την καταπόνηση από αλατότητα  σχετίζεται 
με την οξείδωσή τους στον αποπλάστη 

Η αλατότητα προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην ομοιοστασία των PAs. 

Συγκεκριμένα, όταν φυτά WT και ΓΤΦ υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από αλατότητα, 

τα επίπεδα mRNA όλων των μεταγράφων των βιοσυνθετικών γονιδίων των PAs 

διαφοροποιήθηκαν. Μάλιστα, οι αλλαγές αυτές επήλθαν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μετά τη εφαρμογή της αυξημένης αλατότητας (early-responsive). Αυτές οι  

αλλαγές εξαρτώνται επίσης από τα επίπεδα mRNA της PAO καθώς και από την 

ένταση της καταπόνησης. Η πιο δραματική αλλαγή παρατηρήθηκε στα επίπεδα 

mRNA του γονιδίου της spds, όπου παρατηρήθηκε αύξηση 500% στα φυτά WT στα 

200 mM ΝaCl τις πρώτες ώρες από την έναρξη της καταπόνησης. Η αύξηση αυτή 

συνεχίστηκε έως τις 24 h και μειώθηκε ακολούθως (Εικόνα 10). Επί πλέον, η αφθονία 

των mRNAs των odc και samdc αυξήθηκε σημαντικά τις 12 h, μειώθηκαν ακολούθως 

αλλά παρέμειναν υψηλότερα από τα αρχικά τους επίπεδα. Αντίθετα, στα ΓΤΦ Α2, η 

αφθονία των μεταγράφων συνολικά ήταν μικρότερη και παρουσίασαν 

καθυστερημένη απόκριση και πιο σταδιακή αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα 

επίπεδα των φυτών WT (Εικόνα 10). Τα προηγούμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν 

ότι η μεταγωγή του σήματος στις σειρές A-pao είναι πιο αργή ακολουθώντας την 

αποπλασματική παραγωγή των ROS από τις PAs σε αυτά τα φυτά, ενώ έρχεται σε 

συμφωνία με την επαγωγή των γονιδίων αυτών από την εξωγενή προσθήκη PAs. Στα 

ΓΤΦ S2.2, η επαγωγή του μεταγράφου της spds ήταν υψηλότερη σε σχέση με την 
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αντίστοιχη των φυτών WT στις 12 h μετά την εφαρμογή NaCl (100 mM). Εφαρμογή 

200 mM NaCl στα ΓΤΦ S2.2 είχε ως αποτέλεσμα τη πλήρη αδυναμία της 

μεταγραφικής μηχανής να επάγει τα αντίστοιχα γονίδια (Εικόνα 10), παρόμοιο 

αποτέλεσμα με αυτό που παρατηρήθηκε από την εφαρμογή των ανώτερων PAs στα 

φυτά αυτά. Ακόμη και στα 100 mM ΝaCl παρατηρήθηκε υψηλότερος ρυθμός πτώσης 

των μεταγράφων στα φυτά S2.2, σε σύγκριση με τα φυτά WT.  

Επίπεδα των πρωτεϊνών και των ενζυμικών ενεργοτήτων των ενζύμων του 
μεταβολισμού των πολυαμινών (PAs) 

Η διαφορική συσσώρευση των ROS στους γενοτύπους θα μπορούσε να επηρεάσει 

την σύνθεση των πρωτεϊνών του μεταβολισμού των PAs, ή ακόμη και την ειδική τους 

ενεργότητα in vivo. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα πρότυπα των ενζυμικών 

ενεργοτήτων των ενζύμων του μεταβολισμού των PAs, αντικατοπτρίζονται από τα 

αντίστοιχα επίπεδα μεταγράφων (Εικόνα 12). Ειδικότερα, η ειδική ενεργότητα της 

ADC αυξήθηκε κατά 25% στα S2.2 φυτά και μειώθηκε κατά το ίδιο ποσοστό στα A2 

φυτά (Εικόνα 12). Το ίδιο πρότυπο παρατηρήθηκε και για τα επίπεδα της 

ανοσοενεργής πρωτεΐνης της ADC (Εικόνα 12Α). Απεναντίας, τα επίπεδα της ODC 

δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις (Εικόνα 12Β). Η ειδική ενεργότητα 

της SAMDC παρουσίασε αύξηση κατά 2-φορές στα ΓΤΦ S2.2 και μία μείωση 20% 

στα Α2 ΓΤΦ, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές WT (Εικόνα 12Β). H SPDS 

παρουσίασε μία αύξηση της τάξης του 70% στα ΓΤΦ S2.2 και μία μείωση της τάξης 

του 75% στα ΓΤΦ Α2, ενώ η SPMS επηρεάστηκε ελάχιστα.  

Αντίθετα, σε συνθήκες καταπόνησης, τα επίπεδα των μεταγράφων δε 

παρουσιάζουν πάντα συσχέτιση με τις αντίστοιχες ενζυμικές ενεργότητες, 

τουλάχιστον κατά τη πρώιμη φάση της καταπόνησης (Εικόνα 12). Μία αύξηση της 

τάξης του 30% παρατηρήθηκε στην ειδική ενεργότητα της ADC 24 και 48 h μετά την 

έναρξη της καταπόνησης, η οποία αύξηση εξαρτάται και από την ισχύ της 

καταπόνησης, ακολουθώντας πάντως μία αρχική μείωση (Εικόνα 12). Παρ’ όλο που 

το ίδιο πρότυπο αύξησης παρατηρήθηκε και στη ΓΤ σειρά Α2, η επαγωγή της 

ενεργότητας της ADC ήταν ισχυρότερη, ενώ η ενεργότητα της ADC στα ΓΤΦ S2.2 

μειώθηκε (εκτός από μία μικρή αύξηση που παρατηρείται στα 100 mM NaCl μετά 

από 24 h). Παρ’ όλο που τα επίπεδα του mRNA του γονιδίου της ADC αυξάνονται 



νωρίς (early response) μετά την εφαρμογή της καταπόνησης, η αντίστοιχη ειδική 

ενεργότητα άρχισε να αυξάνει μετά από μία αρχική μείωση (Εικόνα12). Σε συμφωνία 

 
Εικόνα 12. Επίπεδα ειδικών ενεργοτήτων των ADC, ODC, SAMDC, SPDS, και SPMS και επίπεδα 

της ανοσοενεργού ADC πρωτεΐνης υπό συνθήκες καταπονήσεις σε WT, A2 και S2.2 ΓΤΦ σε 0, 12, 24, 

48 και 72 h από την εφαρμογή της καταπόνησης. Α, Ειδική ενεργότητα της ADC  στα 100 and 200 

mM NaCl, καθώς και ανοσοενεργή πρωτεΐνη της ADC (κυτταροπλασματική [ADC1] και 

χλωροπλαστική [ADC2]) σε 0 και 200 mM NaCl στις 72 h. Β, Ειδικές ενεργότητες των ODC, 

SAMDC, και SPDS στα 100 και 200 mM NaCl. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 
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με τα προηγούμενα αποτελέσματα, η ανοσοενεργή ADC πρωτεΐνη [τόσο η 

ADC1(κυτταροπλασματική) όσο και η ADC2 (χλωροπλαστική)] συσσωρεύτηκε μόνο 

στα WT και στα Α2 φυτά, μετά την εφαρμογή της καταπόνησης (Εικόνα 12). Η 

ειδική ενεργότητα του ενζύμου ODC παρουσίασε παρόμοια παροδική αρχική μείωση 

στα φυτά WT, μία συνακόλουθη αύξηση και μειώθηκε στα αρχικά του επίπεδα στη 

συνέχεια, μετά από 72 h (Εικόνα 12). Στα ΓΤΦ S2.2, μία σημαντική μείωση των 

ειδικών ενεργοτήτων της ODC παρατηρήθηκαν, ενώ μη σημαντική αύξηση βρέθηκε 

στα ΓΤΦ Α2 σε σύγκριση με τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ως πείραμα ελέγχου 

(Εικόνα 12Γ).  

Κατά αυτό τον τρόπο, η μικρή αύξηση στα επίπεδα του μεταγράφου, οδήγησε 

σε αντίστοιχη αύξηση (10%) στα επίπεδα της ειδικής ενεργότητα (Εικόνες 11 και 12). 

Η ειδική ενεργότητα της SAMDC παρουσίασε αύξηση κατά 2-φορές με χορήγηση 

100 mM NaCl στις 72 h και 50% αύξηση με χορήγηση 200 mM στις 48 h στα φυτά 

WT (Εικόνα 12Γ). H ειδική ενεργότητα της SAMDC αυξήθηκε πιο πολύ στα ΓΤΦ 

Α2, ενώ δεν παρατηρήθηκαν μειώσεις όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σε αρχικά 

χρονικά διαστήματα κατά τη μεταχείριση 200 mM NaCl στα φυτά WT (Εικόνα 12). 

Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της SAMDC στα ΓΤΦ S2.2 

(Εικόνα 12). Η ειδική ενεργότητα της SPDS συνεχώς μειώνεται και σχεδόν 

μηδενίζεται 72 h μετά την εφαρμογή της καταπόνησης, ανεξαρτήτως του γενοτύπου 

που μελετάται (Εικόνα 12Γ). Εξάλλου, η ειδική ενεργότητα της SPDS μειώνεται 

δραματικά στα S2.2 φυτά με 200 mM NaCl, σε σύγκριση με τα φυτά WT, ενώ το 

αντίθετο ήταν αληθές για τα φυτά Α2 (Εικόνα 12). Η SPMS δεν ήταν ανιχνεύσιμη 

μετά την εφαρμογή της καταπόνησης (Εικόνα 12).  

Επίπεδα των αμινικών οξειδάσων  πολυαμινικής και διαμινικής οξειδάσης κατά 
τις αβιοτικές καταπονήσεις 

Το ενδογενές mRNA της PAO αυξάνεται κατά 2-φορές κατά την αβιοτική 

καταπόνηση από αλατότητα, σε όλους τους γενοτύπους (Εικόνα 13). Παρ’ όλο που το 

mRNA του γονιδίου της PAO συσσωρεύεται, η αντίστοιχη πρωτεΐνη και ενεργότητα 

στα φυτά WT και A2 παραμένουν σχεδόν σταθερές, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση 

NaCl που χρησιμοποιείται, ενώ η πρωτεΐνη και η ενεργότητα της PAO αυξάνουν στα 

ΓΤΦ S2.2 (Εικόνα 13Β και Γ). H DAO δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά στα φυτά 



WT και A2, ενώ μειώθηκε στα ΓΤΦ S2.2, κυρίως κατά τη χορήγηση 200 mM NaCl 

μετά από 12 h καταπόνησης (Εικόνα 13Γ).  

 
Εικόνα 13. Επίπεδα του mRNA, της πρωτεΐνης και της ειδικής ενεργότητας της PAO και ειδική 

ενεργότητα της DAO σε φυτά WT, A2 και S2.2 ΓΤΦ υπό συνθήκες καταπόνησης από αλατότητα.  

Α, Επιτέλεση RT-PCR για το ενδογενές mRNA της pao και υβριδοποίηση με χρήση nt pao 32P-

σημασμένου ιχνηλάτη, ανάλυση πυκνότητας (δεξιά) σε φυτά WT, A2 και S2.2 ΓΤΦ που 

μεταχειρίστηκαν με 0 ή 200 mM NaCl. Η κανονικοποιήση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το γονίδιο 

actin. Β, Επίπεδα ανοσοενεργής πρωτεΐνης της PAO και ανάλυση πυκνότητας (δεξιά) σε φυτά WT, A2 

και S2.2 που μεταχειρίστηκαν με 0 ή 200 mM NaCl. Γ, Ειδικές ενεργότητες της DAO και PAO στο 

χρόνο σε φυτά WT, A2 και S2.2 που μεταχειρίστηκαν με 0 ή 200 mM NaCl. Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα  και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 
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Επίπεδα ενδογενών πολυαμινών κατά τη καταπόνηση από αλατότητα  

Σύντομα μετά την έναρξη της καταπόνησης, η Put παρουσιάζει αύξηση σε όλες τις 

ΓΤ σειρές καθώς και στα φυτά WT (Εικόνα 14). H αύξηση αυτή είναι πιο έντονη στα 

φυτά A2, παρουσιάζοντας μέχρι και 4-φορές παροδική αύξηση (Εικόνα 14Α, 24h) η 

οποία πάντως ακολουθείται από μείωση (Εικόνα 14Α), σε συμφωνία με την 

υψηλότερη ενεργότητα της ADC που παρατηρήθηκε στα φυτά αυτά. Από την άλλη, η 

Spd παρουσίασε μία σχετική μείωση σε όλους τους γενοτύπους, κυρίως 24 h μετά την 

έναρξη της καταπόνησης, εκτός από μία μικρή αύξηση που παρατηρείται στα ΓΤΦ 

Α2 στα οποία χορηγήθηκαν 100 mM NaCl (48 h, Εικόνα 14Α). Η μείωση της Spd 

ήταν πιο εμφανής στα ΓΤΦ S2.2, αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία τόσο με την 

μικρότερη βιοσυνθετική δραστηριότητα των PAs, όσο και με την υψηλότερη 

αντίστοιχη καταβολική δραστηριότητα των φυτών αυτών. Επί πλέον, η έλλειψη της 

αύξησης της Spd μπορεί να οφείλεται στην αναδιανομή της από το κυτταρόπλασμα 

στον αποπλάστη, όπου υφίσταται καταβολισμό, όπως δείχθηκε παραπάνω. Σε 

αντίθεση με το παρατηρούμενο πρότυπο της Spd, η Spm συσσωρεύτηκε σε 

σημαντικό βαθμό, κυρίως 48 h μετά την έναρξη της καταπόνησης (Εικόνα 14Α). Στα 

ΓΤΦ Α2, η συσσώρευση της Spm ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

των φυτών WT, ενώ στα φυτά S2.2 καμία σημαντική αύξηση Spm δεν παρατηρήθηκε 

και μάλιστα μειώθηκε στα 200 mM (Εικόνα 14Α). Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 

σε συμφωνία με τη βιοσυνθετική και καταβολική δραστηριότητα, όσον αφορά τις 

PAs στα φυτά που εξετάστηκαν (Εικόνες 11, 13 και 14Α) και υποστηρίζουν την 

άποψη ότι τα επίπεδα της PAO μπορούν να επηρεάσουν τη βιοσύνθεση των PAs, 

τουλάχιστον ως ένα βαθμό.  

 

 

 

  

 

 



 
Εικόνα 14. Επίπεδα των S-Put, S-Spd και S-Spm κατά τη καταπόνηση από αλατότητα και επίδραση 

αναστολέων της βιοσύνθεσης των PAs στο ρυθμό κυτταρικού θανάτου. Α, Επίπεδα των S-Put, S-Spd 

και S-Spm κατά τη διάρκεια της καταπόνησης από αλατότητα. Β, Επίδραση αναστολέων της 

βιοσύνθεσης των PAs και συγκεκριμένα του DFMA, DFMO και MGBG, στις ειδικές ενεργότητες των 

ADC, ODC και SAMDC αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 

 

Η αυξημένη ανθεκτικότητα των ΓΤΦ A-pao μπορεί να οφείλεται στα 

αυξημένα επίπεδα των PAs ή εναλλακτικά στα μειωμένα επίπεδα ROS τα οποία 

παράγονται από τον καταβολισμό τους. Παρ’ όλο που τα S-pao φυτά συσσωρεύουν 

αυξημένα επίπεδα ROS υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης, αυτά είναι απλά σε 

θέση να επάγουν την αύξηση της αντιοξειδωτικής μηχανής ώστε να διατηρηθεί η 
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ομοιοστασία των ROS (Κεφ. 1). Η μείωση των PΑs, από την άλλη, μπορεί να 

επηρεάσει την ανθεκτικότητα στις αβιοτικές καταπονήσεις.  

Ρόλος των ενδογενών πολυαμινών (PAs) στην aνθεκτικότητα των φυτών κατά τις 
αβιοτικές καταπονήσεις 

Σε μία προσπάθεια να διαχωριστεί ο ρόλος  των ROS που παράγεται από τη PAO και 

να εστιαστούμε μόνο στις ενδογενείς PAs και όχι στο ρόλο των ROS, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα όπου προστέθηκε εξωγενές H2O2 (της τάξης των 100 

mM) προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η συνεισφορά σε αυτά του ενδογενούς 

H2O2 μέσω της PAO (Κεφ. 1). H αντιοξειδωτική μηχανή των S-pao φυτών, παρ’ όλο 

που είναι προεπαγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει 

σε εξωγενή ερεθίσματα αύξησης των ROS, υπονοώντας ότι οι ενδογενείς PAs είναι 

πολύ σημαντικές στο να αναστέλλουν τον PCD και να επιτρέπουν τη κυτταρική 

βιωσιμότητα (Κεφ. 1 και παρών Κεφάλαιο).  

 Σε μία προσπάθεια να τεκμηριωθεί περαιτέρω ο ρόλος των ενδογενών PAs, 

δηλαδή αυτών που δεν ακολουθούν το εκκριτικό μονοπάτι, χρησιμοποιήσαμε 

αναστολείς της βιοσύνθεσης τους σε φυτά WT. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο 

αναστολέας DFMO (1 mM), DFMA (1 mM) και MGBG (1 mM), για την ODC, ADC 

και SAMDC, αντίστοιχα. Μείωση της ODC μερικώς μειώνει την ανθεκτικότητα, ενώ 

μείωση της ADC από τη δράση του DFMA είχε ισχυρότερο αποτέλεσμα όσον αφορά 

την ανθεκτικότητα. Επί πλέον, το MGBG είχε μικρό αποτέλεσμα στη μείωση της 

παρατηρούμενης ανθεκτικότητας, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε κατά την 

αναστολή της ODC (Εικόνα 14Β).  

 Επί πλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της μεταφοράς των PAs στον 

αποπλάστη κατά τη χορήγηση των αναστολέων. Βρέθηκε λοιπόν ότι ο ρυθμός 

μεταφοράς της Spd παραμένει σταθερός (10,5±0,8 και 10,2±2 mM, για αιωρούμενες 

κυτταροκαλλιέργειες με χορήγηση ή χωρίς χορήγηση αναστολέα). Οι παρατηρήσεις 

αυτές δείχνουν ότι η μείωση των ενδογενών επιπέδων των PAs, με ταυτόχρονη 

διατήρηση του καταβολισμού τους στον αποπλάστη, μπορεί να επάγει τα δυσμενή 

αποτελέσματα που παρατηρούνται από τα ROS.  
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Γενετική τροποποίηση για μείωση της βιοσύνθεσης των ενδογενών πολυαμινών 
(PAs) 

Προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος των ενδογενών PAs κατά τις 

καταπονήσεις, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μία αντίστροφη στρατηγική. Αντί να 

αυξηθεί δηλαδή η οξείδωση των PAs, να μειωθεί η βιοσύνθεσή τους, χωρίς αλλαγή 

των επιπέδων καταβολισμού τους. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν ΓΤΦ που 

υποεκφράζουν το γονίδιο samdc μέσω της τεχνολογίας RNA interference (RNAi), 

χρησιμοποιώντας το ενδογενές γονίδιο samdc του καπνού (Εικόνα 15Α). Παράλληλα, 

χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο samdc (S16-4 σειρά, 

ευγενική χορηγία των Wi et al. 2006) ως επί πλέον πείραμα ελέγχου.  

Οι περισσότερες από τις σειρές υπερέκφρασης καθώς και οι σειρές που 

υποεκφράζουν το γονίδιο samdc παρουσίασαν φυσιολογικούς φαινοτύπους, παρ’ όλο 

που τα επίπεδα του mRNA του γονιδίου samdc καθώς και τα επίπεδα της ειδικής 

ενεργότητας (Εικόνες 15Β και 16) ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα φυτά 

WT. Συγκεκριμένα, δύο σειρές με μειωμένα επίπεδα του mRNA samdc αναλύθηκαν, 

η PS-122 και PS-144. Τα επίπεδα mRNA του samdc στις σειρές αυτές μειώθηκαν 

πάνω από 10-φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα των φυτών WT (Εικόνες 

15Β). Σε αντιδιαστολή, το mRNA της adc αυξήθηκε σημαντικά σε αυτές τις σειρές 

(Εικόνες 15Β). Όπως περιγράφηκε για τα S-PAO φυτά, οι ειδικές ενεργότητες των 

ODC, SPDS και SPMS επίσης αυξήθηκαν (Εικόνα 16). Τα προηγούμενα 

αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχει ένας μηχανισμός αντίληψης των 

ενδοκυτταρικών επιπέδων των PAs, ο οποίος ενεργοποιεί ένα μηχανισμό ανάδρασης. 

Απρόσμενα, τα ΓΤΦ S16-4 παρουσίασαν σημαντική αύξηση των ειδικών 

ενεργοτήτων των αντίστοιχων ενζύμων (με την εξαίρεση της ODC) (Εικόνα 16). Η 

παρατηρούμενη αύξηση σε αυτά τα φυτά των ειδικών ενεργοτήτων, πιθανότατα 

περιλαμβάνει κάποιο διαφορετικό μονοπάτι. Οι ειδικές ενεργότητες της PAO και της 

DAO στις σειρές PS-122 και PS-144 δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε σχέση με 

τα φυτά WT.  

 



 

 
Εικόνα 15. Κατασκευή και χαρακτηρισμός φυτών που υποεκφράζουν το γονίδιο samdc μέσω της 

τεχνολογίας RNAi. Α, Κατασκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ΓΤΦ RNAi samdc. gdh 

intron: glutamate dehydrogenase intron (εσώνιο της γλουταμικής αφυδρογονάσης). Β, Ανάλυση κατά 

northern των επιπέδων των γονιδίων samdc και adc και ποσοτικοποίηση (10 µg RNA/πηγάδι) για τα 

WT, S16-4 (υπερέκφραση) και RNAi ΓΤ σειρές PS-122 και PS-144.  
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Εικόνα 17. Ειδικές ενεργότητες των ADC, 

ODC, και SAMDC, SPDS, και SPMS σε 

ΓΤΦ που υπέρ- (S16-4)  ή υποεκφράζουν 

το γονίδιο samdc. Τα αποτελέσματα ε ναι 

ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύου στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά 

WT. 

 

Επίπεδα ενδογενών πολυαμινών (PAs) στα ΓΤΦ που υπερ- ή υποεκφράζουν το 
γονίδιο samdc  
Tα επίπεδα των PAs, Spd και Spm μειώθηκαν σημαντικά στις σειρές PS-122 και PS-

144 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα των φυτών WT, αποτέλεσμα σύμφωνο με 

το ρόλο της SAMDC, ο οποίος είναι η ρύθμιση των ενδογενών επιπέδων των 

ανώτερων PAs. Ειδικότερα, η Put μειώθηκε κατά 30 και 5%, η Spd κατά 73 και 33% 

και η Spm κατά 100 και 65% στα PS-122 και PS-144, αντίστοιχα (Εικόνα 18). 

Έκπληξη πάντως προκαλεί και η μικρή αλλά σημαντική μείωση της Put. 

 
Eικόνα 18. Επίπεδα των S-PAs 

στα ΓΤΦ που υπέρ- (S16-4) ή 

υποεκφράζουν το γονίδιο 

samdc. Τα αποτελέσματα είναι 

ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα και οι 

κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι 

αστερίσκοι υποδεικνύουν 

στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P=0.05) σε σχέση με 

τα φυτά WT. 
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Επίδραση της καταπόνησης από αλατότητα σε ΓΤΦ που υποεκφράζουν το γονίδιο 
samdc στα επίπεδα βιοσύνθεσης και ενδογενών πολυαμινών  
Tα επίπεδα των PAs σε ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν το γονίδιο samdc ή το 

υποεκφράζουν, εκτιμήθηκαν μετά από μεταχείριση με 200 mM NaCl .Συγκεκριμένα, 

μόνο στα φυτά WT και S16-4 παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των ενζυμικών 

ενεργοτήτων των ADC, ODC και SAMDC (50, 10, 2 και 20, 70 και 3%, αντίστοιχα 

για τα WT και S16-4 φυτά). Αντίθετα, τα αντίστοιχα ένζυμα υπό τις ίδιες συνθήκες 

μειώθηκαν σημαντικά στις σειρές PS-124 και PS-144 (Εικόνα 19Α). Επί πλέον, τα 

ένζυμα SPDS και SPMS, μειώθηκαν σε όλους τους γενοτύπους που εξετάστηκαν, αν 

και οι μειώσεις ήταν πιο έκδηλες στις σειρές PS-124 και PS-144 (αντίθετα στη σειρά 

S16-4).  

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα για τις ενδογενείς PAs. Συγκεκριμένα, σημαντικές 

αυξήσεις παρουσίασαν μόνο τα φυτά WT και S16-4, ενώ αντίθετα τα φυτά PS-124 

και PS-144 παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις (εκτός της αύξησης της Spm και 

λιγότερο της Put στα φυτά PS-144) (Εικόνα 19Β). H μη σημαντική αύξηση για τη 

σειρά S16-4, όπως ήταν αναμενόμενο σε σχέση με τα επίπεδα των βιοσυνθετικών 

ενζύμων των PAs, οφείλεται πιθανόν σε κάποιου είδους γενετική αδυναμία των 

επιπέδων των PAs να υπερβούν τα επίπεδα των PAs σε αυτά τα φυτά, που είναι ήδη 

πολύ υψηλά (π.χ. στις συνθήκες καταπόνησης η αύξηση της Put στα φυτά S16-4 κατά 

60% αντιστοιχεί σε περίπου σε 120 nmol gFW-1, ενώ αντίστοιχη αύξηση στα φυτά 

WT σε 80 nmol gFW-1).  

 
 



  
 
Εικόνα 19. Διαφορές στα επίπεδα των ειδικών ενζυμικών ενεργοτήτων των βιοσυνθετικών ενζύμων 

των PAs και επίπεδα ενδογενών PAs στα φυτά WT, S16-4, PS-124 και PS-144 ΓΤ σειρές. Α, Ειδικές 

ενεργότητες των ADC, ODC, SAMDC, SPDS and SPMS (% διαφορά σε σχέση με τα φυτά που δεν 

έχουν υποστεί καταπόνηση) 72 h μετά τη μεταχείριση με 200 mM NaCl, σε WT, S16-4, PS-124 και 

PS-144 ΓΤ σειρές. Β, Ενδογενή επίπεδα των PA (Put, Spd, Spm και ολικά) (% διαφορά σε σχέση με τα 

φυτά που δεν έχουν υποστεί καταπόνηση) 72 h μετά τη μεταχείριση με 200 mM NaCl, σε φυτά WT, 

S16-4, PS-124 και PS-144 ΓΤ σειρές. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 
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Επίδραση της καταπόνησης από αλατότητα σε ΓΤΦ που υποεκφράζουν το γονίδιο 
samdc  

Τα ΓΤΦ Τ2 γενιάς PS-122 και PS-144 αναπτύχθηκαν in vitro και μεταχειρίστηκαν με 

200 mM NaCl. Τα ΓΤΦ παρουσίασαν σημαντικά αυξημένη ευαισθησία καθώς και 

μείωση της παραγωγής βιομάζας κατά τη καταπόνηση από αλατότητα (Εικόνες 20Α 

και Β). Επί πλέον, αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες που προήλθαν από αυτούς τους 

γενοτύπους, παρουσίασαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα PCD (με 200 mM NaCl) σε 

σύγκριση με τα φυτά WT (Εικόνες 20Β). Επιπρόσθετα, η βιοσυνθετική μηχανή των 

PAs των RNAi samdc φυτών δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει, σε συμφωνία με 

αντίστοιχες παρατηρήσεις για τα φυτά S-pao. Τελικώς, δε παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές στο καταβολισμό των PAs κατά την καταπόνηση από 

αλατότητα για κάποιον από τους γενοτύπους, που εξετάστηκαν, ενώ η έξοδος της Spd 

στον αποπλάστη παρέμεινε σταθερή σε αυτά τα φυτά.  

 
Εικόνα 20. Φαινότυπος WT και ΓΤΦ που 

υποεκφραζουν το γονίδιο samdc υπο συνθήκες 

καταπόνησης. Α, Φαινότυπος των φυτών WT και 

PS-122, PS-144 ΓΤ σειρών μετά από επίδραση για 

2-εβδομάδες 200 mM NaCl. Β, Σχετικός ρυθμός 

PCD (ποσοστό θετικών κυττάρων σε δοκιμή 

TUNEL) WT και PS-122, PS-144 ΓΤ σειρών. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η διευκρίνιση των μοριακών μηχανισμών, που καθορίζουν την ανθεκτικότητα στις 

καταπονήσεις αποτελεί θέμα αιχμής στη σύγχρονη επιστήμη της βιολογίας των 

φυτών, καθώς η κατανόησή τους μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία φυτών με 

ανθεκτικούς χαρακτήρες (tolerance traits) στις καταπονήσεις. Ότι οι PAs κατέχουν 

εξέχοντα ρόλο στη προσαρμοστικότητα των φυτών απέναντι στις καταπονήσεις έχει 

δειχθεί κυρίως με κλασσικές πειραματικές προσεγγίσεις (Alcazar et al. 2006). 

Ανθεκτικοί γενότυποι παρουσιάζουν αυξημένη βιοσύνθεση PA ως αντίδραση στην 

αβιοτική καταπόνηση, σε σύγκριση με ευαίσθητους (Paschalidis et al. 2009a, b; 

Toumi et al. 2009 και αναφορές που περιέχονται σε αυτά). Παρά το γεγονός ότι η 

γενετική διαχείριση του βιοσυνθετικού μονοπατιού των PAs οδηγεί σε αυξημένη 

ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις, ο ρόλος του μονοπατιού του καταβολισμού τους 

παραμένει άγνωστος (Cona et al. 2006). Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος αυτός, 

χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά από ΓΤΦ που υπέρ- και υποεκφράζουν τα γονίδια pao 

και samdc. Όπως αναμενόταν, τα S-pao φυτά παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα Spd 

και Spm, ενώ μείωση των επιπέδων της ενεργότητας της PAO στα A-pao φυτά, 

οδήγησε σε αυξημένες Spd και Spm. Καθώς τα A-paoφυτά ήταν ανθεκτικότερα στην 

αλατότητα, σε αντίθεση με τα S-pao φυτά, αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι η PAO 

εμπλέκεται στην προσαρμογή στην αβιοτική καταπόνηση, ασκώντας κάποιο 

συγκεκριμένο ρόλο. 

 Προηγουμένως, οι Yoda et al. (2006) έδειξαν τη συμμετοχή της PAO in vitro 

στην επαγωγή του PCD κατά την σαν-HR αντίδραση. Κατά τη καταπόνηση από 

αλατότητα, τα A-pao φυτά παρουσίασαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα 

αποπλασματικής Spd και μειωμένα επίπεδα DAP, σε αντίθεση με τα φυτά S-pao. 

Καθώς το DAP και το Η2Ο2 παράγονται σε ισομοριακές ποσότητες, τα S-pao φυτά 

παρουσιάζουν αυξημένη συσσώρευση ROS με τη μορφή H2O2 ειδικά στον 

αποπλάστη, σε συμφωνία με τον εντοπισμό της PAO στο σημείο αυτό. Η επαγόμενη 

από καταπόνηση συνεχής έξοδος στον αποπλάστη Spd στα S-pao φυτά, οδηγεί στην 

έναρξη ενός ατέρμονα κύκλου εξόδου Spd-οξείδωσης, οδηγώντας σε μία σημαντική 

παραγωγή ROS, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται κατά την HR (Betwick et al. 

1997). Τα ROS, που παράγονται από την αντίδραση HR, είναι απαραίτητα και ικανά 

στην επαγωγή του PCD (Yoda et al. 2006). Είχε λοιπόν ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν 
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το προερχόμενο από την οξείδωση της Spd αποπλασματικό H2O2 ήταν σε ικανή 

ποσότητα ώστε να επάγει τον PCD. Προκειμένου να απαντηθεί το προηγούμενο 

ερώτημα, χορηγήθηκε NaCl σε αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες από A-pao και  S-

pao, ώστε να επαχθεί η έξοδος Spd. Τα A-pao κύτταρα περιείχαν χαμηλότερα 

επίπεδα ROS με αποτέλεσμα το μικρότερο ποσοστό κυττάρων με ενδείξεις επαγωγής 

PCD, σε σχέση με τα φυτά WT, σε αντίθεση με τα κύτταρα από S-pao. Όταν οι PAs 

χορηγήθηκαν εξωγενώς, παρά ότι επάχθηκε η έκκρισή τους, παρατηρήθηκαν 

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ROS και PCD στα A-pao φυτά, σε αντίθεση με τα S-

pao. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αποπλασματική 

οξείδωση των PAs παράγει ROS, των οποίων η ποσότητα είναι επαρκής ώστε να 

επάγει τον PCD. Επί πλέον, η αποπλασματική παραγωγή ROS μπορεί να επάγει 

σηματοδοτικά μονοπάτια, όπως για παράδειγμα την έκφραση επαγόμενων από ROS 

γονιδίων. Τα S-pao φυτά δεν ήταν σε θέση να συσσωρεύσουν mRNAs της adc και 

samdc κατά την εφαρμογή PAs στον αποπλάστη τους, ενώ στα A-pao φυτά τα 

αντίστοιχα γονίδια συσσωρεύτηκαν αλλά με μικρότερη ένταση, σε σχέση με τα 

αντίστοιχα φυτά WT. Συνολικά, τα προηγούμενα αποτελέσματα προτείνουν ότι τα 

αποπλασματικά ROS, ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους, επάγει είτε την έκφραση 

γονιδίων που προκαλούν αντοχή  (effector genes) ή τον PCD.  

 Η συγχρονισμένη έκφραση των γονιδίων κατά τις καταπονήσεις αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα πεδία της σύγχρονης έρευνας στις βιολογικές επιστήμες, 

καθώς η κατανόηση ενορχηστρωμένων αντιδράσεων δίνει στοιχεία για μεταβολικά 

μονοπάτια και μεταγωγικά σήματα σημαντικά για την άμυνα απέναντι στις 

καταπονήσεις. Προκειμένου να επεκταθούν τα προηγούμενα συμπεράσματα και κατά 

τις καταπονήσεις in vivo, εφαρμόστηκε εξωγενώς NaCl σε S-pao και A-pao φυτά, 

ώστε να επαχθεί η έξοδος Spd και οι συνακόλουθες αντιδράσεις. Ανάλογα με την 

ισχύ της καταπόνησης, τα mRNAs των βιοσυνθετικών ενζύμων των PAs, ειδικά αυτά 

της spds, συσσωρεύτηκαν κατά τη πρώϊμη φάση της καταπόνησης, όπως 

παρατηρήθηκε και στο εξελικτικά μακρινό μονοκοτυλήδονο φυτό ρύζι (Oryza sativa, 

Kawasaki et al., 2001). Τα ΓΤΦ Α-pao αντέδρασαν στη καταπόνηση από αλατότητα 

με καθυστέρηση όσον αφορά την αύξηση των αντίστοιχων βιοσυνθετικών ενζύμων. 

Από την άλλη, παρ’ ότι τα ΓΤΦ S-pao ήταν σε θέση να αυξήσουν τα mRNAs των 

βιοσυνθετικών τους ενζύμων σε μέτρια καταπόνηση, αυτό δεν ίσχυε σε ισχυρές 

καταπονήσεις. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι τα φυτικά κύτταρα 
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μπορούν να επάγουν είτε αμυντικά γονίδια είτε τον PCD, αναλόγως των επιπέδων 

των ROS του αποπλάστη, ανάλογα με την ένταση της καταπόνησης,. 

 Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το πρότυπο της βιοσύνθεσης των PAs 

αντικατοπτρίζεται από τις αντίστοιχες ενζυματικές ενεργότητες στα A-pao και S-pao 

φυτά. ΄Ετσι,  τα A-pao παρουσίασαν ελαφρά μείωση σε αντίθεση με τα S-pao που 

παρουσίασαν μικρή αύξηση του καταβολισμού. Επί πλέον, τα S-pao φυτά δεν ήταν 

σε θέση να διατηρήσουν υψηλές βιοσυνθετικές ενεργότητες, υποστηρίζοντας ότι η 

ευαισθησία μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με τα υψηλότερα επίπεδα των ROS αλλά 

και με τη μικρότερη βιοσυνθετική ικανότητα των PAs των φυτών αυτών, καθώς και 

με την υψηλότερη καταβολική δραστηριότητα και αντίστροφα. Η ταχεία αύξηση των 

mRNAs των βιοσυνθετικών ενζύμων, ειδικά στα S-pao φυτά, μπορεί να υποδηλώνει 

μία προσπάθεια των φυτών να επαναφέρουν την ομοιοστασία των PAs σε ένα 

περιβάλλον με διαφοροποιημένες τις ανάγκες τις πρωτεϊνοσύνθεσης, λόγω τον 

συνθηκών καταπόνησης. Κατά αυτό τον τρόπο, η πρώϊμη αντίδραση περιλαμβάνει 

την αύξηση των επιπέδων μεταγραφής χωρίς αντίστοιχη αύξηση στη μετάφραση, 

αλλά σε φυτά ανθεκτικά, όπως τα A-pao, οι ενεργότητες αυξάνονται σημαντικά, το 

οποίο υποδηλώνει καλύτερη ικανότητα απόκκρισης της πρωτεϊνοσύνθεσης.  

Καθώς η αύξηση στο βιοσυνθετικό ρυθμό των PAs είναι σημαντικός για την 

επαγόμενη από καταπόνηση συσσώρευση PAs, τα A-pao φυτά παρουσίασαν, όπως 

αναμενόταν, υψηλότερα επίπεδα PAs. Η μείωση των επιπέδων Spd μπορεί να 

οφείλεται, τουλάχιστον μερικώς, στην μεταφορά της στον αποπλάστη, όπου 

οξειδώνεται από τη PAO. Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της αναστολής του 

αναβολισμού των PAs στα ενδογενή επίπεδα των PAs και στην εμφάνιση του PCD, 

εξετάστηκε η συνεισφορά του λόγου του αναβολισμού των PAs προς τον 

καταβολισμό στην επαγωγή του PCD σε ένα περιβάλλον φυσιολογικού 

καταβολισμού, κατασκευάζοντας και χρησιμοποιώντας RNAi samdc ΓΤΦ. Η επιλογή 

του συγκεκριμένου ενζύμου της SAMDC έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι αποτελεί 

ένζυμο κλειδί στη βιοσύνθεση των ανώτερων PAs, δηλαδή των PAs που 

οξειδώνονται από τη PAO (Thu-Hang et al. 2002). Παρ’ ότι τα φυτά αυτά συνθέτουν 

λιγότερη Spd και Spm, παρουσιάζουν κανονικό καταβολισμό των PAs. Όταν τα φυτά 

αυτά εκτέθηκαν σε αλατότητα (παρ’ όλο που διατηρούν παρόμοια με το WT φυτό 

επίπεδα εξόδου της Spd και οξείδωσης στον αποπλάστη, όπως επίσης και παρόμοια 

αποπλασματική παραγωγή ROS), απέτυχαν να αντιδράσουν και να προσαρμοστούν, 
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αποτέλεσμα που υποστηρίζει την άποψη ότι ο αυξημένος αναβολισμός των PAs είναι 

απαραίτητος για την αναστολή του PCD καθώς και για την επαγόμενη άμυνα σαν 

αντίδραση στην αβιοτική καταπόνηση.  

Συνολικά, τα προηγούμενα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι τα φυτά είναι σε 

θέση να ελέγχουν την κυτταρική κατανομή των PAs. Σε φυσιολογικές συνθήκες, τα 

αποπλασματικά επίπεδα των PAs, όπως και η οξείδωση τους οδηγούν σε παραγωγή 

ROS, που είναι κάτω από την απαιτούμενη συγκέντρωση  για τη σηματοδότηση 

μοριακών αντιδράσεων. Η καταπόνηση επάγει την περαιτέρω συσσώρευση της 

αποπλασματικής Spd, με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ROS  από την υψηλή 

ενεργότητα της PAO. Τότε, η παραγωγή H2O2 ξεπερνάει τα υπο-ουδικά επίπεδα της 

φυσιολογικής κατάστασης και δεν σηματοδοτούν πλέον την έκφραση αμυντικών 

γονιδίων, αλλά επάγουν τον PCD. To προηγούμενο αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι τα 

ROS, όπως και στη περίπτωση του Ca2+, μπορεί να έχουν συγκεκριμένες 

αποπλασματικές ‘υπογραφές’, όπου μία αλληλουχία γεγονότων που ακολουθούν δρα 

σε συνέργεια ώστε να μπορεί να ληφθεί η κυτταρική απόφαση για την επιλογή 

ανάμεσα στις δύο ακραίες καταστάσεις: επιβίωση/PCD. Τα φυτά φαίνεται να 

ακολουθούν την παραγωγή ROS στον αποπλάστη, καθώς το κυτταρικό αυτό 

διαμέρισμα έχει χαμηλή αντιοξειδωτική ικανότητα και τα σήματα που εξαρτώνται 

από τα ROS μπορεί να μεταχθούν πολύ καλύτερα. Αντίστοιχες ποσότητες ROS, που 

παράγονται ενδοκυτταρικά, μπορούν να αποσβεστούν μέσω της ισχυρής 

αντιοξειδωτικής μηχανής, που υπάρχει εντός του κυττάρου. 

Συνολικά, τα προηγούμενα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με μία εικόνα του 

αποπλασματικού καταβολισμού και παραγωγής ROS στο κυτταρικό αυτό 

διαμέρισμα, η οποία φαίνεται να συνεισφέρει στη προσαρμογή στις αβιοτικές 

καταπονήσεις. Ο PCD φαίνεται να ελέγχεται από το λόγο του 

αναβολισμού/καταβολισμού των PAs, ενώ τα ROS κατέχουν ρυθμιστικό ρόλο στη 

κυτταρική απόφαση. Όταν ο αναβολισμός πλεονεκτεί εναντίον του καταβολισμού, ο 

PCD δεν ενεργοποιείται ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο, ο PCD επάγεται.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 

ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  ΚΑΠΝΟΥ (Nicotiana tabacum) ΕΝΑΝΤΙΟΝ  

ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ & ΟΩΜΥΚΗΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της οξείδωσης των PAs από την ΡΑΟ στις 

συμβατές βιοτικές καταπονήσεις, χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ που υπερ- και 

υποεκφράζουν το γονίδιο pao (Κεφ 1 και 2). Σε φυτά WT (Nicotiana tabacum cv 

Xanthi) μόλυνση με το συμβατό παθογόνο βακτήριο Pseudomonas syringae pv tabaci 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδογενούς γονιδίου pao καθώς και της 

αντίστοιχης ειδικής ενεργότητας. Από την άλλη, το βιοσυνθετικό μονοπάτι των PAs 

επάχθηκε κατά αναλογία ώστε να συνεισφέρει στην αύξηση των υποστρωμάτων της 

PAO. Συγκεκριμένα, κυρίως το μονοπάτι της ADC βρέθηκε να επάγεται υπό 

συνθήκες βιοτικής καταπόνησης, ενώ η Spm μεταφέρεται στον αποπλάστη, όπου 

οξειδώνεται από τη PAO, οδηγώντας σε σημαντική συσσώρευση H2O2. Επί πλέον, 

ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο pao παρουσίασαν ανθεκτικότητα στο βιότροφο 

βακτήριο P. syringae pv tabaci καθώς και στον ημιβιότροφο ωομύκητα Phytophthora 

parasitica var nicotianae αλλά όχι εναντίον του ιού του μωσαϊκού του αγγουριού 

(Cucumber mosaic virus, CMV). Επιπρόσθετα, στα ΓΤΦ S-pao, γονίδια σχετιζόμενα 

με την συστεμική επαγόμενη αντοχή (systemic aquired resistance, SAR) καθώς και τα 

επίπεδα άμυνας που σχετίζονται με το κυτταρικό τοίχωμα (εναπόθεση λιγνίνης, 

πηκτίνης, καλλόζης) βρέθηκαν αυξημένα πριν τη μόλυνση. Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδεικνύουν ότι η PAO αποτελεί κομβικό σημείο σε μία ειδική αμυντική 

αλληλεπίδραση φυτού-παθογόνου στον αποπλάστη. Επί πλέον το ένζυμο PAO, μέσω 

της οξειδωτικής του δράσης, είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση παράλληλων 

αντιδράσεων, εκτός της αυξημένης παραγωγής H2O2, που δεν επιτρέπουν τον 

εποικισμό του φυτού από παθογόνους οργανισμούς. Συμπερασματικά, η στρατηγική 

της δημιουργίας ΓΤΦ που υπερεκφράζουν την αποπλαστική PAO αντιπροσωπεύει 

μία νέα προσέγγιση στη δημιουργία ΓΤΦ, που εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε ένα 

[153] 

 



[154] 

 

ευρύ φάσμα παθογόνων οργανισμών. Η ανθεκτικότητα αυτή, αναλόγως το είδος του 

παθογόνου μπορεί να φτάνει ακόμη και την ανοσία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανθεκτικότητα των φυτών σε παθογόνους μικροοργανισμούς καθορίζεται από μία 

σειρά αλληλεπιδρώντων παραγόντων-μονοπατιών (Goodman and Novacky et al. 

1994; Jackson and Tayler et al. 1996). Επίσης, ελέγχεται και από μία μη ειδική 

συστεμική αντίδραση ανοσίας (non-specific immunity) γνωστή ως SAR (Ryals et al. 

1996). H παραγωγή ROS σε μικρό χρονικό διάστημα σε μεγάλες σχετικά 

συγκεντρώσεις, γνωστή ως οξειδωτική έκρηξη, είναι μία σημαντική κυτταρική 

αντίδραση τόσο σε συμβατές (compatible) όσο και σε μη συμβατές (incompatible) 

αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή (στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές αφορούν παθογόνο-φυτό και είναι γνωστές με τον όρο plant-

pathogen interactions). Πληθώρα μελετών αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή και 

αυτές που τις προσομοιάζουν (κάνοντας χρήση κάποιου διεγέρτη), προτείνουν ότι 

παρ’ ότι η παραγωγή ROS από την NAD(P)H-oxidase είναι ένας κυρίαρχος 

μηχανισμός στα περισσότερα φυτικά είδη (Papadakis and Roubelakis-Angelakis 

2005), περισσότεροι του ενός μηχανισμοί μπορεί να δρουν για τη παραγωγή τους. 

Π.χ. στο φασόλι (Phaseolus vulgaris) κύτταρα, που είχαν επωαστεί με έναν διεγέρτη 

ο οποίος προερχόταν από το κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα Colletotrichum 

lindemuthianu, η κύρια παραγωγή ROS προερχόταν από μία αποπλασματική POX 

(Bolwel et al. 2006, βλ. και Κεφ. 1), η οποία αποτελεί το πρώτο στοιχείο ενός 

τριμερούς συστήματος παραγωγής ROS (βλ. και Εισαγωγή). Το δεύτερο συστατικό, η 

εξωκυτταρική αλκαλινοποιήση, παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της εκροής ιόντων 

Ca2+ καθώς και Η+ με συνακόλουθη εισροή ιόντων Κ+ (αντίδραση συνήθης στα 

περισσότερα συστήματα, που επάγονται με τη βοήθεια ενός διεγέρτη). To τρίτο 

στοιχείο, το ενζυματικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει και κάποιο αναγωγικό 

παράγοντα και παρέχει ROS παραμένει άγνωστο (Bolwel et al. 2006).  

 O Yoda et al. (2003; 2006) ανέφεραν ότι σε φυτά Nicotiana tabacum, που 

ήταν ανθεκτικά στον ιό TMV, η έκφραση του γονιδίου της PAO καθώς και τα 

επίπεδα των PAs αυξήθηκαν σε ιστούς, που παρουσίαζαν εξαρτώμενη από τον ιό 

TMV εμφάνιση HR αντίδρασης, (αποτελεί ασύμβατη αλληλεπίδραση παθογόνου-

ξενιστή). Συνήθως οι ασύμβατες αλληλεπιδράσεις καταλήγουν σε αντίδραση HR στα 

μολυσμένα κύτταρα (και στο κοντινό τους περιβάλλον) και στην επαγωγή του PCD, 

ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του παθογόνου. Ο κυτταρικός θάνατος (τύπου PCD, 
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όπως προαναφέρθηκε), που προέρχεται από τη μόλυνση με τον ιό TMV ή την 

cryptogein, έναν διεγέρτη που προέρχεται από ωομύκητα και μιμείται τη μόλυνση 

από παθογόνα που προκαλούν HR, μερικώς επάχθηκε από το H2O2 που παράχθηκε 

από την οξείδωση των PAs. Το υπόστρωμα για την ειδική ενζυματική ενεργότητα της 

PAO ήταν η Spd, η οποία συσσωρεύτηκε στον αποπλάστη κατά την HR αντίδραση. 

Επί πλέον, ΓΤ αιωρούμενες κυτταροκαλλιέργειες RNAi καπνού της PAO 

παρουσίασαν σημαντική μείωση των επιπέδων HR (αν και σε αιωρούμενες 

κυτταροκαλλιέργεις η αντίδραση αναφέρεται σαν-HR), όταν πραγματοποιήθηκε 

εφαρμογή cryptogein (Yoda et al. 2006). Επί πλέον, οι Takahashi et al. (2003) έδειξαν 

ότι η οξείδωση της Spm σχετίζεται με την έκφραση μιας σειράς σχετιζόμενων με HR 

αμυντικών γονιδίων. Από την άλλη, η ανθεκτικότητα στη μόλυνση με τον ιό TMV, 

που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση εξωγενούς Spm, επάχθηκε ανεξάρτητα από το 

σαλικυλικό οξύ (SA, Takahashi et al. 2003).  

Οι προηγούμενες μελέτες εστιάστηκαν στον πιθανό ρόλο της PAO στις 

ασύμβατες αντιδράσεις, που όπως ειπώθηκε καταλήγουν σε HR που περιλαμβάνει 

PCD. Προκειμένου να επεκτείνουμε τον πιθανό ρόλο του καταβολισμού των PAs 

στις συμβατές αντιδράσεις, εξετάστηκε αν η αποπλασματική PAO, που παράγει 

H2O2, συμμετέχει στις αντιδράσεις άμυνας εναντίον τριών συμβατών μοντέλων 

παθογένειας, χρησιμοποιώντας ΓΤΦ καπνού που υπερεκφράζουν (S-pao) ή 

υποεκφράζουν (A- pao) την PAO (βλ. και Κεφ. 1 και 2). Τα ΓΤΦ μεταχειρίστηκαν με 

(1) το βιότροφο βακτήριο Pseudomonas syringae pv tabaci (PS), (2) τον ημιβιότροφο 

ωομύκητα Phytophthora parasitica var nicotianae (PP) και (3) τον RNA ιό του 

μωσαϊκού του αγγουριού (Cucumber Mosaic Virus, CMV). To PS προκαλεί το 

σύμπτωμα της ‘άγριας φωτιάς’ (wild fire), που αποτελεί μία από τις πιο 

καταστρεπτικές ασθένειες των υπαίθριων καλλιεργειών του καπνού. Οι ωομύκητες1 

είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί που μοιάζουν με τους μύκητες και προσβάλουν τόσο 

τα φυτά όσο και τα ζώα. Το γένος Phytophthora περιλαμβάνει πάνω από 60 
 

1  Οι ωομύκητες (τάξη: oomycota) είναι γνωστοί και ως μούχλα του νερού (oomycetes) που 

αποτελούνται από μυκήλιο. Παλιότερα κατατάσσονταν με τους αληθείς μύκητες στην ίδια τάξη, ενώ 

πλέον αποτελούν ξεχωριστή τάξη. Τα κυτταρικά τους τοιχώματα αποτελούνται από κυτταρίνη και όχι 

από χητίνη και γενικά δεν έχουν διάφραγμα  (septa).  
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διαφορετικά είδη. Όλα, εκτός από τρία είδη, είναι φυτικά παθογόνα υπεύθυνα για τις 

πιο σοβαρές φυτικές ασθένειες των δικοτυλήδονων φυτών, συμπεριλαμβανομένης 

της potato late blight (υπεύθυνο σύμπτωμα για το μεγάλο λιμό της Ιρλανδίας2) και 

της ξαφνικής νέκρωσης της ιτιάς (sudden oak death, Erwin and Ribeiro 1996; Appiah, 

2007). Οι ωομύκητες καθώς και οι αληθείς μύκητες ακολουθούν ίδιες στρατηγικές 

μόλυνσης, αλλά διαφέρουν στη σύσταση του κυτταρικού τους τοιχώματος 

(Badreddine et al. 2008) και κατά συνέπεια είναι ανθεκτικοί στα περισσότερα 

μυκητοκτόνα (http://www.frac.info). Επί πλέον, εξελίσσονται και ξεπερνούν γρήγορα 

τα γονίδια που σχετίζονται με την ανθεκτικότητας των φυτών. Ο ιός CMV περιέχει 

τρία RNA, θετικής πολικότητας (+), είναι συστεμικός ιός και προσβάλει πολλά 

διαφορετικά φυτικά είδη (Palukaitis et al. 1992) προκαλώντας ανοικτά-πράσινα έως 

κίτρινα μωσαϊκά και σημαντικά μειωμένη ανάπτυξη.  

 Τα ΓΤΦ, S-pao αλλά όχι τα A-pao και τα WT φυτά παρουσιάζουν ανοχή στις 

βακτηριακές μολύνσεις, ενώ παρουσιάζουν ανοσία στις μολύνσεις από ωομύκητες. 

Αντίθετα, η μόλυνση με CMV προκαλεί κοινά συμπτώματα τόσο στα S-pao, A-pao 

όσο και στα WT. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ένα καινούργιο ρόλο της 

PAO κατά τις αντιδράσεις παθογόνου-ξενιστή, της οποίας η υπερέκφραση επιφέρει 

σημαντική ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα παθογόνα των οποίων η ανάπτυξη 

πραγματοποιείται κυρίως στον αποπλάστη (ειδικά στα πρώτα στάδια μόλυνσης) και 

αποτελεί ένα νέο τρόπο βιοτεχνολογικής αύξησης της ανθεκτικότητας στα φυτά με 

μεθόδους γενετικής μηχανικής.  

 

2 Ιρλανδικά: An Gorta Mór (1845-1852) κατά τον οποίο ο πληθυσμός της Ιρλανδίας μειώθηκε κατά 
25% (πηγή: Christine Kinealy, This Great Calamity, Gill & MacΜillan (1994), ISNB-10: 0 7171 4011 
3, 357). 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φυτικό υλικό και συνθήκες ανάπτυξης  

Φυτά Nicotiana tabacum cv Xanthi μετασχηματισμένα με το cDNA του γονιδίου της 

PAO υπό τον υποκινητή 35S, σε θετική (sense) ή αρνητική (antisense) πολικότητα 

από το φυτό Zea mays (Tavladoraki et al. 1998) χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη την 

πορεία των πειραμάτων μόλυνσης (βλ. και Κεφ. 1 και 2). Η κατασκευή και ανάλυση 

έχει ήδη περιγραφεί (Moschou 2006). Οι συνθήκες ανάπτυξής τους ήταν 16/8 h 

φως/σκοτάδι, θερμοκρασία 25±1οC και υγρασία 75% σε θάλαμο σταθερών 

συνθηκών. Μη ΓΤΦ Nicotiana tabacum cv Xanthi χρησιμοποιήθηκαν ως φυτά 

ελέγχου και αναφέρονται ως WT.  

Επιλογή μετασχηματισμένων φυτών  

Σπέρματα της Τ2 γενιάς επιστρώθηκαν σε τρυβλία, όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Απομόνωση ολικού mRNA  

Η απομόνωση ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τροποποιημένο 

πρωτόκολλο κατά Iandolino et al. (2004), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Μέρος του απομονωμένου ολικού mRNA ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1 % (w/v) το οποίο περιείχε EtBr με τελική συγκέντρωση 0,5 μg ml-1 και η 

συγκέντρωσή του εκτιμήθηκε σε nanodrop (nanodrop, ND 1000). Να σημειωθεί ότι 

όλα τα πλαστικά και γυάλινα υλικά είχαν αποστειρωθεί πριν τη χρήση, όπως επίσης 

και όλα χημικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, εκτός φαινόλης και χλωροφορμίου.  

Ανάλυση ολικού mRNA κατά Northern  

Η ανάλυση κατά Northern του ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Sambrook et al. (1989), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη  

Για την κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια και συγκεκριμένα A-α[P32], και C-α[P32], και η μέθοδος του τυχαίου 

εκκινητή (random priming), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  
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Προϋβριδοποίηση, υβριδοποίηση, ξεπλύματα και έκθεση  

Η προϋβριδοποιήση, η υβριδοποίηση, τα ξεπλύματα και η έκθεση 

πραγματοποιήθηκαν, όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Η έκθεση για τα γονίδια που 

περιγράφονται δεν ξεπέρασε τις 24 h, ενώ εξαίρεση αποτελεί το RNA του ιού CMV 

που ανιχνεύτηκε εντός 1 h.  

Εκχύλιση πρωτεϊνών και ποσοτικοποίηση  

H εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών για τα Western και τη μέτρηση των ειδικών 

ενεργοτήτων της PAO πραγματοποιήθηκε όπως έχει ήδη περιγραφεί (Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis 2001 και Κεφ. 1).  

Προϋβριδοποίηση και υβριδοποίηση με αντίσωμα  

Η προϋβριδοποιήση και η υβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε, όπως περιγράφεται στο 

Κεφ. 1. 

Ανάλυση των επιπέδων της πολυαμινικής οξειδάσης και της αποκαρβοξυλάσης 
της αργινίνης κατά Western 

Τα εκχυλίσματα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν με SDS-PAGE, σύμφωνα με το 

σύστημα Laemmli (Laemmli 1970), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. H εφαρμογή του 

anti-PAO περιγράφεται στο Κεφ. 1. Το πολυκλωνικό anti-ADC χρησιμοποιήθηκε σε 

αραίωση 1:1000 της αρχικής συγκέντρωσης του αντιορού (Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis 1998).  

 

Μέτρηση ενζυματικής εεργότητας της πολυαμινικής οξειδάσης (PAO)  

Καθώς η PAO του καλαμποκιού παράγει Δ1-πυρρολίνη ως προϊόν της οξειδωτικής 

αντίδρασης, η μέτρηση της ειδικής ενζυματικής της ενεργότητας πραγματοποιήθηκε, 

όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1 (Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005b; 

Moschou 2006).  

Εκχύλιση και ποσοτικοποίηση των ενδογενών πολυαμινών και του DAP  
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Οι ενδογενείς PAs αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα με τους Kotzabasis 

et al, (1993) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

 

Απομόνωση aποπλασματικών υγρών από φύλλα 

Προκειμένου να απομονωθούν αποπλασματικά υγρά, φύλλα ίδιου περίπου νωπού 

βάρους επωάστηκαν σε ΡΔ (50 mM NaH2PO4/Na2HPO4, pH 7) υπό τρεις κύκλους 

κενού (5 min). Κατόπιν τοποθετήθηκαν σε σύριγγες των 5 ml και φυγοκεντρήθηκαν 

(800g 30 min 4oC). Η υδατική φάση που λαμβάνονται από την έξοδο της σύριγγας 

αντιπροσωπεύει τα αποπλασματικά υγρά (ICF). 

 Ο έλεγχος της καθαρότητας των αποπλασματικών υγρών πραγματοποιήθηκε 

με μέτρηση της μηλικής αφυδρογονάσης (malate dehydrogenase, ΕC 1.1.1.37) και 

της αφυδρογονάσης της 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεΰδης (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase, EC 1.2.1.13), τα οποία είναι κυρίως κυτταροπλασματικά 

ένζυμα και απουσιάζουν από τον αποπλάστη (βλ. και Κεφ 1). 

 Τα αποπλασματικά υγρά αναλύθηκαν με το σύστημα Hewlett Packard 1100 

HPLC (Hewlett-Packard, Waldbronn, Germany) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

Ανίχνευση ενεργών μορφών οξυγόνου στους ιστούς 

Για την in situ ανίχνευση του H2O2, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των Yoda et al., 

(2003) τροποποιημένη. Συγκεκριμένα, Pseudomonas syringae ενέθηκαν σε φύλλο 

(infiltration) με χρήση σύριγγας του 1 ml, από την οποία είχε αφαιρεθεί η βελόνα. Τα 

φυτά τοποθετήθηκαν σε θάλαμο σταθερών συνθηκών για τα ενδεικνυόμενα χρονικά 

διαστήματα. Στο τέλος του χρόνου επώασης, ενέθηκε στο ίδιο σημείο του φύλλου 

3,3’-διαμινοβενζιδίνη (3,3’-DAB, 1 mg ml-1, pH 3,8) και τα φύλλα επωάστηκαν για 1 

h. Παρουσία H2O2 το DAB σχηματίζει καθιζήματα τα οποία γίνονται εμφανή μετά 

τον αποχρωματισμό του φύλλου σε ζέουσα απόλυτη αιθανόλη. 

Απομόνωση και καθαρισμός DNA αλληλουχιών από πήκτωμα αγαρόζης 

Οι αλληλουχίες DNA απομονώθηκαν με εμπορικά διαθέσιμο προϊόν (DNA Wizard 

SV Gel and PCR Clean-Up System, Promega, USA). 
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Πρωτεϊνική εκχύλιση της αποκαρβοξυλάσης της αργινίνης, αποκαρβοξυλάσης της 
ορνιθίνης και αποκαρβοξυλάσης της S-αδενοσυλ-L-μεθειονίνης  

Οι ιστοί λειοτριβήθηκαν σε υγρό άζωτο με τη βοήθεια γουδιού. Στη σκόνη από ιστό 

προστέθηκε 0.2 g polyvinyl-polypyrrolidone (PVPP) ανά γραμμάριο φρέσκου βάρους 

και αιωρήθηκε σε τετραπλάσιο όγκο (v/w) κρύου διαλύματος εκχύλισης. Η σύσταση 

του διαλύματος εκχύλισης ήταν 200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 % (v/v) γλυκερόλη, 5 

mM διθειοθρεϊτόλη (DTT), 1 mM EDTA, 0.5 mM phenyl methyl sulfonyl fluoride 

(PMSF), 10 μΜ leupeptin, 50 μΜ φωσφορική πυριδοξάλη (PP) και 0.2 % (v/v) Triton 

Χ-100. Το ομογενοποίημα επωάσθηκε για 20 min σε πάγο (4οC) με περιοδική ανά 5 

min ανάδευση και ακολούθησε φυγοκέντρηση (20,000g 20 min στους 4οC) (Sorvall, 

DuPont, SS34). Το υπερκείμενο χρησιμοποιήθηκε άμεσα για τον προσδιορισμό των 

ενζυματικών ενεργοτήτων και των ολικών πρωτεϊνών. 

Ποσοτικός Προσδιορισμός Ολικών Πρωτεϊνών 

Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών σε κάθε δείγμα προσδιορίστηκε όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 1.  

Ισοτοπικές μέθοδοι προσδιορισμού των ενεργοτήτων των ενζύμων της 
αποκαρβοξυλάσης της αργινίνης, της αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης και της 
αποκαρβοξυλάσης της S-αδενόσυλ-L-μεθειονίνης  

Με τις ισοτοπικές μεθόδους οι ενζυματικές ενεργότητες της ADC, ΟDC και SAMDC 

προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τους (Kaur-Sawhney et al. 1982; Primikirios and 

Roubelakis-Angelakis, 1999; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005a,b; 

Paschalidis et al. 2009a,b) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 2.  

Εκχύλιση και προσδιορισμός ενζυματικών ενεργοτήτων συνθάσης της σπερμιδίνης 
(SPDS) και συνθάσης της σπερμίνης (SPMS) 

H μετρήσεις των ενεργοτήτων πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Κεφ. 2.  

Κλωνοποίηση γονιδίων 

Τα γονίδια που περιγράφονται στο Κεφ. αυτό υποκλωνοποιήθηκαν σε pGEM T-easy 

(Promega, USA), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι primers για τη 

κλωνοποίηση περιγράφονται στο Πίνακα 1.  



Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιήθηκε, όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 1.  

 

Πίνακας 1. Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη κλωνοποίηση των γονιδίων 

PR1a, PR5db, PrxC1, PrxN1, SipK, WipK, Actin και Ubiquitin (βλ. και Sarris 2009).  

 

Ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων των μεταγράφων 

Για την ποσοτικοποίηση των επιπέδων των μεταγράφων  RT-PCR, χρησιμοποιήθηκε 

ημιποσοτική-RT-PCR. Συγκεκριμένα, ολικό mRNA από μολυσμένα και μη 

μολυσμένα φύλλα εκχυλίστηκε (βλ. Κεφ. 1) και επωάστηκε με ελεύθερη από RNase 

DNase I για 45 min στους 37οC. Τα δείγματα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για 

RT-PCR χρησιμοποιώντας polyT σαν εκκινητή και το ένζυμο SuperRT σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή (HT Biotechnology, England). H κανονικοποίηση των 

δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το mRNA του γονιδίου της ακτίνης ή της 

ubiquitin  

 Τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση αντιδράσεων PCR, 30, 35, 

37 και 40 κύκλων (1 min αρχική αποδιάταξη στους 94oC , 35 sec ανακυκλική 

αποδιάταξη στους 94oC, 30 sec ένωση των εκκινητών στους 53oC, 30 sec επιμήκυνση 

στους 72oC, 5 min τελική επιμήκυνση στους 72οC) και τα προϊόντα αναλύθηκαν σε 

[162] 

 



[163] 

 

πηκτή αγαρόζης 1% (w/v) προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η παραγωγή του προϊόντος 

παραμένει στη λογαριθμική κλίμακα. 

Βακτηριακές καλλιέργειες Pseudomonas syringae 

Καλλιέργειες ανθεκτικών σε Rif Pseudomonas syringae pv tabaci στέλεχος 

BPIC1514 και SFP-2124 αναπτύχτηκαν στους 28°C στους 24 h σε θρεπτικό Luria-

Bertani (LB), pH 7.0 εμπλουτισμένο με (rifampicin, 80 µg mL–1). Το θρεπτικό μέσο 

LB παρασκευάστηκε σύμφωνα με τον Miller (1972).  

Μόλυνση μεσοφύλλου με το βακτήριο Pseudomonas syringae 

Τα βακτήρια επαναδιαλύθηκαν σε 10 mM MgCl2, μετά από φυγοκέντριση και 

πλύσιμο (2800g 10 min στους 4οC, 2 φορές πλύσιμο σε ψυχρό MgCl2) και η OD τους 

εκτιμήθηκε φωτομετρικά στα 600 nm (OD600=0,3). Πλήρως αναπτυγμένα φύλλα από 

φυτά 5- ή 6-εβδομάδων χρησιμοποιήθηκαν για τη μόλυνση με τα βακτήρια. Τα 

συγκεκριμένα φυτά αναπτύχθηκαν σε θερμοκήπιο και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο 

1 d πριν τη μόλυνση. Τα βακτήρια αραιώθηκαν με διαδοχικές αραιώσεις (5 x 105 

colony-forming units mL–1) και στη συνέχεια ενέθηκαν στον αποπλάστη των φυτών 

σε ΓΤΦ και σε φυτά WT, όπως περιγράφεται στον Klement et al. (1964) και τα φυτά 

διατηρήθηκαν στο εργαστήριο με φωτισμό και RT (24oC).  

Καλλιέργειες του ωομύκητα Phytophthora parasitica 

Το στέλεχος της Phytophthora parasitica (syn nicotianae) var nicotianae φυλή 

Tucker 0 που απομονώθηκε από καπνό (χορηγήθηκε ευγενικά από τον Arnaud Bottin 

Université de Toulouse), αναπτύχθηκε σε θρεπτικό μέσο V-8 agar medium (50 mL 

του V-8 χυμού και 20 g L–1 agar, pH 5.0) στους 23°C και διατηρήθηκαν στους 15°C 

σε σκοτάδι.  

Μόλυνση μεσοφυλλου με τον ωομύκητα Phytophthora parasitica 

Πλάκες νεαρών μυκηλίων, κόπηκαν με τη βοήθεια φελοτρυπητήρα διαμέτρου 15-mm 

και τοποθετήθηκαν ανάποδα σε φύλλα φυτών 4 εβδομάδων. Οι πλάκες καλύφθηκαν 

με υγρό βαμβάκι και τα φύλλα επωάστηκαν για 7 d στους 23°C σε τετράγωνα τριβλία 

20x20 cm.  
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Μόλυνση μεσοφύλλου με τον ιό CMV 

Για τη μόλυνση του μεσόφυλλου WT και ΓΤΦ τον ιό CMV χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της μηχανικής μόλυνσης. Συγκεκριμένα, ήδη μολυσμένα φύλλα 

λειοτριβήθηκαν παρουσία KH2PO4/K2HPO4 ΡΔ και τα ιοσωμάτια, που λήφθησαν 

μετα από φυγοκέντρηση χρησιμοποιήθηκαν για μόλυνση στο τρίτο έως τέταρτο 

φύλλο σε φυτά ηλικίας 5- έως 7-εβδομάδων. Επτά και 12 ημέρες μετά τη μόλυνση, 

δείγματα ελήφθησαν από όλα τα μολυσμένα φύλλα και αποθηκεύτηκαν στους -20οC. 

Συνολικά τα φυτά αναπτύχτηκαν για 40 d μετά τη μόλυνση. 

 

Μικροσκοπία διέλευσης για την ανίχνευση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 

Το Η2Ο2 ανιχνεύτηκε κυτταρικά με τη χρήση της μεθόδου του cerium chloride 

(CeCl3), όπως περιγράφεται στους Bestwick et al. (1997). Συνοπτικά, μικρά τμήματα 

ιστού (2–5 mm2) από τη κεντρική περιοχή της νεύρωσης φυτών καπνού (3ο φύλλο) 

επωάστηκαν σε φρέσκο ΡΔ 50 mM
 MOPS, pH 7.2, το οποίο περιείχε 5 mM CeCl3 για 1 

h. Ακολούθως, τα δείγματα στερεώθηκαν σε ένα διάλυμα 1.25% (v/v) glutaraldehyde 

και 1.25% (v/v) paraformaldehyde σε ΡΔ 50 mM cacodylate (CB), pH 7.2, για 1 h. 

Μετά από πλύσιμο σε CB, τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε 1% (w/v) osmium tetroxide 

(παρασκευάστηκε εντός CB), ολονύκτια και στη συνέχεια αφυδατώθηκαν σε 

διαδοχικα διαλύματα αυξανόμενης συγκέντρωσης αιθανόλης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε εγκλεισμός σε London Resin White. Ελήφθησαν λεπτές τομές και 

εξετάστηκαν σε TEM στους 80 kV χωρίς επί πλέον χρώση. Προκειμένου να δειχθεί η 

ειδικότητα της χρώσης του CeCl3 για την ανίχνευση του H2O2, κάποια δείγματα 

επωάστηκαν για 20 min σε 50 mM MOPS, pH 7.2, που περιείχε είτε 1 mM sodium 

azide (ώστε να ανασταλεί η περοξειδάση) ή 25 mg mL–1 CAT (ώστε να αποσβεστεί 

το H2O2). Κατόπιν, μεταφέρθηκαν σε διάλυμα CeCl3, επωάστηκαν για 1 h και 

ακολούθησε η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Επί πλέον, σε κάποια 

δείγματα δεν προστέθηκε CeCl3.  

Μικροσκοπία διέλευσης για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της πηκτίνης 

Για την ανίχνευση της λιγνίνης, μικρά τμήματα ιστού (2–5 mm2) από τη κεντρική 

περιοχή της νεύρωσης φυτών καπνού (3ο φύλλο) στερεώθηκαν για 4 h σε ένα μίγμα 
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0.05% (w/v) ruthenium red και 3% (v/v) glutaraldehyde σε 50 mM CB, pH 7.4. Μετά 

το πλύσιμο στο ίδιο ΡΔ, οι ιστοί μετά τη διαδικασία στερέωσης σε 1% (w/v) osmium 

tetroxide. Στη συνέχεια αφυδατώθηκαν σε διαδοχικά διαλύματα αυξανόμενης 

συγκέντρωσης αιθανόλης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εγκλεισμός σε Spurr's 

low-viscosity resin (Spurr 1969). Οι τομές υπέστησαν χρώση με uranyl acetate. 

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση λιγνίνης 

Φύλλα που είχαν μολυνθεί και τα αντίστοιχα πειράματα αρνητικού ελέγχου, 

επωάστηκαν σε απόλυτη μεθανόλη για παραπάνω από 3 d ώστε να απομακρυνθούν οι 

χρωστικές τους. Η λιγνιτοποίηση του κυτταρικού τοιχώματος έγινε ορατή με επώαση 

των δειγμάτων σε 1 mL of 1% (w/v) phloroglucinol σε 70% (v/v) ethanol. Τα 

δείγματα στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε γυάλινη επιφάνεια και μεταχειρίστηκαν με 

σταγόνες πυκνού HCl. Μετά από 5 min, το επί πλέον HCl αφαιρέθηκε από τις 

επιφάνειες των φύλλων και αντικαταστάθηκε με dH2O και τα δείγματα 

παρατηρήθηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο.  

 Η λιγνίνη επίσης προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του thioglycolic acid σύμφωνα 

με τους Dos Santos et al. (2004). Τα επίπεδα λιγνίνης εκφράστηκαν ως σύπλοκο mg 

λιγνίνης-thioglycolic acid g–1 ξηρού βάρους του φύλλου χρησιμοποιώντας τη μοριακή 

απορρόφηση ε=17.87 g L–1 cm–1. 

Εναπόθεση καλλόζης 

Η εναπόθεση καλλόζης σε φύλλα παρατηρήθηκε αφού τα δείγματα είχαν επωασθεί σε 

95% (v/v) αιθανόλη ώστε να απομακρυνθούν οι χρωστικές και στη συνέχεια 

επωάσθηκαν σε μπλε της ανιλίνης και παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού 

(Nikon Eclipse E800 1, Tokyo, Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-

490 και φίλτρο εκπομπής (emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα 

καταγραφής και απεικόνισης το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, Japan). 

Ποσοτική ανάλυση του σαλικυλικού οξέος  

Για την εκχύλιση του SA, χρησιμοποιήθηκαν 200 mg φυλλικού ιστού ο οποίος 

λειοτριβήθηκε με υγρό άζωτο και το SA εκχυλίστηκε με 1 mL 90% (v/v) μεθανόλης 

και μία φορά με1 mL με 100% (v/v) μεθανόλη. Τα δύο εκχυλίσματα συνδυάστηκαν 

και εξατμίστηκαν υπό ρεύμα αζώτου και επαναδιαλύθηκαν σε 1 mL 5% (w/v) TCA. 
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Είκοσι μικρόλιτρα HCl προστέθηκαν και τα δείγματα επωάσθηκαν σε ζέων νερό για 

30 min. Το SA εκχυλίστηκε σε cyclohexane:ethyl ether:isopropanol (50:50:1) και το 

εκχύλισμα εξατμίστηκε υπό ρεύμα αζώτου και επαναδιαλύθηκε σε 200 µL 

μεθανόλης. Δεκαπέντε μικρόλιτρα από κάθε δείγμα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 

σύστημα HP 1100 high-performance liquid chromatograph (Hewlett-Packard). Η 

κινητή φάση αποτελείτο από methanol:water:acetic acid (54:45:1). Χρησιμοποιήθηκε 

ισοκρατική ροή με ροή 0.550 mL min–1 χρησιμοποιήθηκε και το SA ανιχνεύτηκε στα 

311 nm μετά από την έκλουση από κολώνα 4x250-mm C-18 αντίστροφης φάσης 

(Analysentechnik), χρησιμοποιώντας σταθερή συνολική θερμοκρασία 30°C. Ο 

χρόνος έκλουσης του SA (retention time) ήταν περίπου 10 min.  

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με οne-way ανάλυση διακύμανσης 

(ΑΝOVA). 

Ανάλυση εικόνας 

Η ανάλυση εικόνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Image J. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τροποποιήσεις στην οξείδωση των πολυαμινών) που επάγονται από συμβατές 
αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή 

Σε φυτά WT πραγματοποιήθηκε εισαγωγή με εμποτισμός φύλλων του βακτηρίου PS 

στελέχους SFP-2124. Τα μολυσμένα φυτά παρουσίασαν σημαντική επαγωγή του 

γονιδίου pao, καθώς η αφθονία του mRNA του αυξήθηκε 12 h μετά τη μόλυνση 

(p.i.), όπως φαίνεται με ανάλυση RT-PCR (Εικόνα 1Α). Η πρωτεΐνη της PAO καθώς 

και η ειδική της ενεργότητα παρουσίασαν παρόμοια αύξηση με τα αντίστοιχα επίπεδα 

του mRNA, παρουσιάζοντας μέγιστη αύξηση 12 h μετά τη μόλυνση (Εικόνα 1Β). H 

ειδική ενεργότητα της PAO αυξήθηκε 3,5-φορές σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα 

των φυτών που χρησιμοποιήθηκαν σα πείραμα ελέγχου στις 12 h, ενώ στις 24 και 48 

h η ειδική ενεργότητα της PAO μειώθηκε στα αρχικά της επίπεδα (Εικόνα 1Γ). Τα 

προηγούμενα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η PAO παρουσιάζει μία πρώϊμη 

παροδική αύξηση κατά τη μόλυνση του φυτού από το παθογόνο.  
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Εικόνα 1. Αφθονία του μεταγράφου PAO, επίπεδα 

της PAO πρωτεΐνης και ειδική της ενεργότητα σε 

φυτά WT που μεταχειρίστηκαν με PS. Α, Ανάλυση 

με RT-PCR για τα επίπεδα του NtPAO mRNA στις 

12 hpi. Τα δείγματα κοινωνικοποιήθηκαν βάση των 

επιπέδων του γονιδίου NtUbi σε WT φυτά και τα 

προϊόντα του PCR αναλύθηκαν με τη βοήθεια πηκτής 

αγαρόζης (1.5%, w/v) με βρωμιούχο αιθίδιο (0.5 µg 

mL–1). Β, Ανάλυση κατά Western των επιπέδων 

πρωτεΐνης της PAO χρησιμοποιώντας anti-MPAO 

αντίσωμα (50 µg/πηγάδι) πριν τη μόλυνση και 12, 24, 

και 48 h μετά τη μόλυνση. –, πείραμα αρνητικού 

ελέγχου; +, PS μόλυνση. Γ, Επίπεδα ειδικής 

ενεργότητα του ενζύμου PAO (RU). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι 

υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 

 



Τροποποιήσεις στη βιοσύνθεση των πολυαμινών, που επάγονται από συμβατές 
αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή 

 

 

 
Εικόνα 2. Επίπεδα της ειδικής ενεργότητας 

των ADC, ODC, SAMDC, SPDS, σε φυτά 

WT που μεταχειρίστηκαν με PS στις 0, 12, 

24, και 48. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος από τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι 

κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. 

Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με 

τα φυτά WT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η αύξηση της οξείδωσης των ανώτερων PAs 

ακολουθείται και από παρόμοια αύξηση της βιοσυνθετικής δραστηριότητας των PAs, 

έγινε εκτίμηση των κύριων βιοσυνθετικών ενζύμων των PAs ADC, ODC, SAMDC, 

SPDS και SPMS. Συγκεκριμένα, η ειδική ενεργότητα του ενζύμου της ADC 

αυξήθηκε μετά την καταπόνηση με το παθογόνο (58% στις 12 h , 3-φορές στις 24 h 

και 48 h, Εικόνα 2Α και Β). Τα επίπεδα ανοσοενεργής πρωτεΐνης της ADC 

αυξήθηκαν επίσης, σε όλα τα χρονικά διαστήματα που μελετήθηκαν, ειδικά στις 12 h 

(Εικόνα 3Α), υποστηρίζοντας τη de novo σύνθεση της ADC πρωτεΐνης (Εικόνα 3Α). 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι η ειδική ενεργότητα της ADC παρουσιάζεται 

υψηλότερη στις 48 h σε σύγκριση με τις 12 h, όπου το ποσό της ανοσοενεργής ADC 

πρωτεΐνης ήταν υψηλότερο, υπονοώντας μετά-μεταφραστικές τροποποιήσεις της 
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ADC, που συνδράμουν μαζί με τη de novo σύνθεση της ώστε να διατηρηθεί η 

ομοιοστασία των PAs. Αντίθετα, η ειδική ενεργότητα της ODC παρουσίασε μία 

αρχική επαγωγή (28% στις 12 h), ενώ μειώθηκε προοδευτικά στη συνέχεια (10 και 

86% στις 24 h και 48 h, Εικόνα 2Α). Η ειδική ενεργότητα της SAMDC παρουσίασε 

παρόμοιο πρότυπο με αυτό της ODC, με μία αρχική αύξηση (περίπου 25% 12 h) και 

μία μείωση στη συνέχεια (90% στις 24 h και 48 h, Εικόνα 2Α). Η ειδική ενεργότητα 

της SPDS παρουσίασε μία σημαντική αρχική αύξηση (2.5-φορές στις 12 h) και 

μειώθηκε στη συνέχεια (50% και 83% στις 24 h και 48 h, Εικόνα 2Α). Η SPMS δεν 

ήταν δυνατόν να ανιχνευτεί σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο. Η ADC φαίνεται πως 

είναι η κύρια οδός σύνθεσης των PAs κατά τις συμβατές αντιδράσεις, ενώ η ODC 

κατέχει το ρόλο αυτό στις ασύμβατες (Negrel et al. 1984; Yoda et al. 2003, 2006). 

Επίπεδα των πολυαμινών κατά τη διάρκεια της μόλυνσης στις συμβατές 
αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή 

Καθώς η μόλυνση επάγει αλλαγές στα ένζυμα, που εμπλέκονται στο μεταβολισμό 

των PAs, είχε ενδιαφέρον η μελέτη των ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών 

επιπέδων των PAs στα φυτά WT καπνού μετά τη μόλυνση. Όλες οι τρεις PAs, 

αυξήθηκαν ενδοκυτταρικά 12 h μετά τη μόλυνση (Εικόνα 3Β). Η Put και η Spm 

παρουσίασαν αύξηση κατά 2- και 2,5-φορές, αντίστοιχα, ενώ η Spd παρουσίασε 

μικρή μόνο αύξηση (Εικόνα 3Β). Από την άλλη, όλες οι τρεις κύριες PAs μειώθηκαν 

κατά τις 24 και 48 h μετά την εφαρμογή της καταπόνησης (Εικόνα 3Β). Ενδιαφέρον 

προκαλεί το γεγονός ότι η πιο δραματική πτώση παρατηρήθηκε στη Spm (περίπου 

50% στις 24 και 48 h μετά τη καταπόνηση, Εικόνα 3Β), ενώ τα επίπεδα των Put και 

Spd μειώθηκαν με πιο αργό ρυθμό (Εικόνα 3Β). Αντίθετα, στο αποπλασματικό 

διαμέρισμα, η πιο δραματική αύξηση ήταν της Spm (18-φορές στις 12 h), η Put δεν 

συσσωρεύθηκε σημαντικά ενώ η Spd παρουσίασε μία μέτρια αύξηση (Εικόνα 3Β).  



 

Εικόνα 3. Επίπεδα των PA κατά τη 

μόλυνση με παθογόνα σε WT φυτά που 

υπέστησαν καταπόνηση με PS. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από 

τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι 

κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το 

±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 

 

 

Συνεισφορά της οξειδάσης των πολυαμινών στα επίπεδα του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου κατά τη μόλυνση από παθογόνα  

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο δείχθηκε ότι η αβιοτική καταπόνηση επάγει την έξοδο 

των PAs στον αποπλάστη, όπου οξειδώνεται από τη σχετιζόμενη με το κυτταρικό 

τοίχωμα PAO. Το παραγόμενο H2O2, αναλόγως της ‘υπογραφής’ του, επάγει είτε 

μοριακές αποκκρίσεις ανθεκτικότητας ή τον PCD. Προκειμένου να διευκρινιστεί εάν 

παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει και στη βιοτική καταπόνηση, ΓΤΦ μολύνθηκαν με 

PS. Μετά τη μόλυνση με τα βακτήρια PS, στα S-pao φυτά παρατηρήθηκε μία αύξηση 

κατά 3,8-φορές των επιπέδων του Η2Ο2 κατά τις 12 h, ενώ μετέπειτα παρατηρήθηκε 

σταδιακή μείωση, όπως δείχθηκε χρησιμοποιώντας χρώση DAB (Εικόνα 3Α και Β), 

ενώ στα Α-pao και WT φυτά μόνο μικρή αύξηση των επιπέδων του H2O2 
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παρατηρήθηκε, αλλά παρέμεινε σχετικά υψηλότερα σε σχέση με τα φυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν ως πείραμα ελέγχου σε όλα τα χρονικά διαστήματα (Εικόνα Β).  

 

 

 

Εικόνα 4. Επίπεδα του H2O2 σε φυτά WT και S-pao , και A-pao  ΓΤΦ και ποσοτική εκτίμηση των 

ROS που μεταχειρίστηκαν με PS στις 0, 12, 24, και 48. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (P=0.05) σε σχέση με τα φυτά WT. 

Υποκυτταρικός εντοπισμός του υπεροξειδίου του υδρογόνου κατά τις συμβατές 
μολύνσεις σε φυτά WT και ΓΤΦ 

Προκειμένου να εντοπιστεί υποκυτταρικά η παραγωγή Η2Ο2, χρησιμοποιήθηκε 

μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) ειδική για Η2Ο2 (βλ. προηγούμενο Κεφ.). Κατά αυτό 

τον τρόπο, δείχθηκε ότι η παραγωγή Η2Ο2 είναι κυρίως αποπλασματική (Εικόνα 5). 

Επί πλέον, το παραγόμενο Η2Ο2 που παρατηρήθηκε, ήταν πολύ εμφανές στα φυτά S-

pao, ενώ μόνο μέτριες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα φυτά A-pao και WT (Εικόνα 5). 
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Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της παραγωγής 

Η2Ο2 και της ειδικής ενεργότητας της PAO στον αποπλάστη των μολυσμένων με PS 

φυτών και ότι η PAO επηρεάζει το αποπλασματικό φορτίο σε ROS σύντομα μετά τη 

μόλυνση.  

 

 
Εικόνα 5. Υποκυτταρικός εντοπισμός του Η2Ο2 σε WT, S-pao και A- pao ΓΤΦ χρησιμοποιώντας 

ΤΕΜ και CeCl3, το οποίο κατακρημνίζεται παρουσία Η2Ο2, σχηματίζοντας μαύρα καθιζήματα, 12 h 

μετά τη μόλυνση με PS. Ap, Αποπλάστης; Cl, Χλωροπλάστης; Vc, Χυμοτόπιο. Τα βέλη υποδεικνύουν 

την αποπλασματική συσσώρευση του Η2Ο2. Οριζόντιες γραμμές = 0.4 µm.  

 

Μελέτη του ρόλου της οξειδάσης των πολυαμινών (PAO) στην ανθεκτικότητα των 
φυτών κατά τη βιοτική καταπόνηση 

Προκειμένου να μελετηθεί εάν οι τροποποιήσεις του γονιδίου PAO επηρεάζουν την 

ανθεκτικότητα στις βιοτικές καταπονήσεις, ΓΤΦ καπνού S-pao και A-pao υπέστησαν 
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βιοτική καταπόνηση και εκτιμήθηκε ο φαινότυπός τους. Τα ΓΤΦ φυτά μολύνθηκαν 

με το παθογόνο PS (Sarris 2009), με τον ημιβιότροφο μύκητα PP (Sarris 2009) και με 

CMV. Ένα στέλεχος με μέτρια επιθετικότητα, το P. syringae pv tabaci BPIC1514, 

καθώς και ένα δεύτερο με υψηλή επιθετικότητα, το P. syringae pv tabaci SFP-2124 

χρησιμοποιήθηκαν σε προκαταρκτικά πειράματα μολύνσεων. Το δεύτερο επιλέχτηκε 

τελικά καθώς επάγει πιο άμεσα τα συμπτώματα της ‘άγριας φωτιάς’, που είναι 

χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο βακτήριο. Μετά τη μόλυνση, δεν 

παρατηρήθηκαν συμπτώματα, με το πιο μολυσματικό στέλεχος PS στα S-PAO φυτά, 

σε αντίθεση με τα A-PAO και WT φυτά, τα οποία ανέπτυξαν κανονικά συμπτώματα 

μόλυνσης τόσο με το PS όσο και κατά τη μόλυνση με τον ωομύκητα PP (Sarris 

2009). Τα συμπτώματα στα WT και A-pao φυτά παρουσιάστηκαν σα τοπική μείωση 

των επιπέδων χλωροφύλλης αρχικά και μετέπειτα παρουσιάζονται συμπτώματα 

κατάρρευσης του ιστού (tissue colapse)( Sarris 2009). Αντίθετα, δε παρατηρήθηκαν 

φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των γενοτύπων, που χρησιμοποιήθηκαν όταν 

μολύνθηκαν με τον ιό CMV (Sarris 2009). 

 

Μελέτη της συσχέτισης της οξειδάσης των πολυαμινών με την πρωτογενή 
απόκριση άμυνας εναντίων των παθογόνων 

Οι πρωτογενείς αποκρίσεις της άμυνας των φυτών απέναντι σε εισβάλλοντα 

παθογόνα περιλαμβάνει τις σχετιζόμενες με το κυτταρικό τοίχωμα τροποποιήσεις 

συστατικών που αλληλεπιδρούν τόσο με τη κυτταρίνη, όσο και την ημικυτταρίνη, 

όπως οι πηκτίνες, λιγνίνες και η καλλόζη. Εξετάστηκε λοιπόν εάν τα τροποποιημένα 

επίπεδα της PAO οδήγησαν σε αλλαγές στη δομή του κυτταρικού τοιχώματος πριν 

και μετά τη μόλυνση με το PS τόσο σε φυτά WT καθώς και σε ΓΤΦ φυτά. Το 

περιεχόμενο πηκτίνης αυξήθηκε τόσο πριν όσο και μετά τη μόλυνση στα ΓΤΦ S-pao 

ενώ αύξηση της πηκτίνης στα A-pao και WT φυτά παρατηρήθηκε μόνο μετά τη 

μόλυνση (Εικόνα 6).  



 
 

Εικόνα 6. In situ εντοπισμός της πηκτίνης με μικροσκοπία ΤΕΜ σε φυτά WT, S-pao και A-pao  ΓΤΦ 

που μολύνθηκαν με PS 24 h μετά τη μόλυνση. Ap, Αποπλάστης; Cl, Χλωροπλάστης; Vc, Χυμοτόπιο. 

Τα μαύρα βέλη υποδεικνύουν τη συσσώρευση πηκτίνης.  

 

Τα επίπεδα λιγνίνης διαφοροποιήθηκαν ελάχιστα καθώς βρέθηκε μία μικρή 

αύξηση στα S-pao φυτά, ενώ μειώθηκαν στα A-pao σε σύγκριση με τα WT φυτά 

(10%, Sarris 2009). Επί πλέον, η εναπόθεση καλλόζης ήταν σημαντικά αυξημένη στα 

S-pao σε αντίθεση με τα A-pao φυτά (Sarris 2009). Τα προηγούμενα υποστηρίζουν 

την άποψη ότι η υψηλότερη ειδική ενεργότητα της PAO στον αποπλάστη επηρεάζει 

τις πρωτογενής αμυντικές αποκκρίσεις εναντίων των παθογόνων.  

 

Μελέτη της συσχέτισης της οξειδάσης των πολυαμινών με τη δευτερογενή 
απόκκριση άμυνας εναντίων των παθογόνων 

Από την άλλη, οι δευτερογενείς αποκρίσεις περιλαμβάνουν τη αναδιάταξη της 

έκφρασης μίας πληθώρας γονιδίων σχετιζόμενων με την άμυνα των φυτών. Από τα 
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πιο γνωστά παραδείγματα είναι η έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τη 

παθογένεια (pathogenesis related, PR) που κωδικοποιούν πρωτείνες, ενώ γονίδια 

όπως τα PrxC1 και PrxN1, που κωδικοποιούν για περοξειδάσες, έχει δειχθεί ότι η 

έκφρασή του επάγεται από την εξωγενή προσθήκη Spm και έχουν συσχετιστεί με 

αμυντικές αποκκρίσεις εναντίων των παθογόνων (spermine signalling pathway, 

Yamakawa et al. 1998). H αύξηση της οξείδωσης των PAs στα S-pao φυτά καθώς και 

η αυξημένη τους ανθεκτικότητα μπορεί να υποδηλώνει τη διαφορική επαγωγή των 

σχετικών με άμυνα γονιδίων, καθώς η επαγωγή τους έχει δειχθεί ότι επάγεται μεταξύ 

άλλων και από το H2O2, ειδικά στη περίπτωση του γονιδίου SIPK (Kroj et al. 2003). 

H αφθονία των PR-1a και PR-5db mRNAs ήταν σημαντικά αυξημένη στα ΓΤΦ S-

pao σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης, όπως δείχνεται με RT-PCR, σε αντίθεση 

με τα φυτά A-pao και WT (Sarris 2009). Από την άλλη, τα γονίδια αυτά 

καταστέλλονται μετά τη μόλυνση ειδικά στα S-pao φυτά, ενώ επάγονται μερικώς στα 

φυτά A-pao και WT (Sarris 2009, PR-1a και PR-5db). Τα επίπεδα του γονιδίου 

PrxC1 δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των γενοτύπων που εξετάστηκαν (Sarris 

2009). Επίσης, η PrxN1 ήταν σημαντικά αυξημένη στα ΓΤΦ S-pao , σε φυσιολογικές 

συνθήκες ανάπτυξης, ενώ στα μολυσμένα S-pao, Α-pao και φυτά WT, το mRNA του 

γονιδίου Prx-N1 δεν ήταν δυνατόν να ανιχνευτεί (Sarris 2009). Επί πλέον, τα γονίδια 

SIPK και WIPK ακολούθησαν το ίδιο πρότυπο με αυτό των γονιδίων PR-1a, PR-5db 

και Prx-N1. Το ενδογενές γονίδιο Ntpao, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν ήταν δυνατόν 

να ανιχνευτεί, παρά μόνο στα ΓΤΦ A-pao μετά τη μόλυνση (τα ΓΤΦ αυτά έχουν 

αυξημένα ενδογενή επίπεδα του mRNA της Ntpao, καθώς η μείωση των επιπέδων της 

PAO δεν οφείλεται σε μετά-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση που δε θα επέτρεπε 

αύξηση του μεταγράφου. (Βλ. και προηγούμενο Κεφάλαιο).  

 Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η διαφορική οξείδωση των PAs επηρεάζει τη 

παρατηρούμενη αύξηση των μεταγράφων μετά τη μόλυνση, χορηγήθηκαν εξωγενώς 

PAs και μελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων PR-1a και PR-5db 12 h 

μετά τη χορήγηση των PAs. H εξωγενής παροχή των PAs στα φυτά WT επάγει τα 

γονίδια PR-1a και PR-5db ανάλογα με τη συγκέντρωση της εκάστοτε PA. Αντίθετα, 

στα ΓΤΦ S-pao τα mRNAs των PR-1a και PR-5db δεν αυξήθηκαν. Αντί αυτού, τα 

δύο μετάγραφα μειώθηκαν, εκτός όταν χορηγήθηκαν πολύ υψηλές δόσεις Spd (10 

mM), όπου αύξηση του μεταγράφου της PR-5db παρατηρήθηκε, υπονοώντας την 

επαγωγή μέσω ενός διαφορετικού μονοπατιού (Εικόνα 7). Από την άλλη, εφαρμογή 



των αντίστοιχων PΑs στα ΓΤΦ A-pao οδήγησε σε αύξηση των PR-1a και PR-5db 

mRNAs, σε μικρότερο ρυθμό καθώς μόνο υψηλά επίπεδα των Spd και Spm (10 mM) 

ήταν αποτελεσματικά για τα φυτά αυτά (Εικόνα 7). H Put επιφέρει το ίδιο 

αποτέλεσμα στα A-pao και WT φυτά (Εικόνα 7), ενώ στα S-pao σημαντική μείωση 

και των δύο μεταγράφων παρατηρήθηκε. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η 

διαφορική οξείδωση των PAs στον αποπλάστη είναι επαρκής για να έχει ως 

αποτέλεσμα τις παρατηρούμενες διαφορές.  

 

 
 

Εικόνα 7. Αφθονία των mRNA των γονιδίων PR-1a και PR-5db μετά από εξωγενή προσθήκη PAs σε 

WT , S- pao και A-pao ΓΤΦ. 

Ποσοτική εκτίμηση του σαλικυλικού οξέος υπό συνθήκες βιοτικής καταπόνησης 
μετά από μόλυνση με το βακήριο Pseudomonas syringae (PS) σε WT και ΓΤΦ  

Γονίδια όπως το SIPK και το WIPK έχει δειχθεί ότι μεταξύ άλλων επάγονται και από 

το SA (Sharma et al. 2003). Προκειμένου να δειχθεί εάν το SA συμμετέχει ή όχι στη 

παρατηρούμενη ανθεκτικότητα και επαγωγή των γονιδίων αυτών στα φυτά S-pao και 

ειδικότερα στην επαγωγή των γονίδιων SIPK και WIPK, τα συνολικά επίπεδα του SA 

προσδιορίστηκαν σε φύλλα καπνού πριν και μετά τη μόλυνση με το βακτήριο PS. 

Μετά τη μόλυνση με το PS, τα S-pao φυτά παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα SA, σε αντίθεση με τα φυτά A-pao, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα 
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επίπεδα SA στα WT φυτά, ενώ τα επίπεδα του SA μειώθηκαν σταδιακά 24 και 48 h 

μετά τη μόλυνση, παρ’ όλο που και πάλι τα S-pao φυτά παρουσίασαν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα SA (Εικόνα 8). Από την άλλη, σε φυτά που αναπτύσσονται σε 

φυσιολογικές συνθήκες, τα επίπεδα του SA δεν διέφεραν σημαντικά (Εικόνα 8). Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η παρατηρούμενη επαγωγή των γονιδίων SIPK 

και WIPK σε φυσιολογικές συνθήκες (καθώς και των άλλων SAR-σχετιζόμενων 

γονιδίων) στα S-pao φυτά συμβαίνει ανεξάρτητα από το SA.  

 

 
Εικόνα 8. Συσσώρευση του ολικού SA σε WT , S- pao και Α-pao ΓΤΦ 0, 12, 24, και 48 h μετά τη 

μόλυνση με το PS. To μικρό διάγραμμα δείχνει το ολικό SA σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης.  

[177] 

 



[178] 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα παθογόνα των φυτών χρησιμοποιούν μία πληθώρα επιθετικών στρατηγικών και τα 

φυτά ομοίως ενεργοποιούν πληθώρα αμυντικών γονιδίων, για την αντιμετώπιση της 

μόλυνσης (Hirt et al. 2002). Μία σημαντική στρατηγική είναι η παραγωγή H2O2. To 

H2O2 μπορεί από τη μία να δρα απευθείας ως αντιμικροβιακή ουσία  αναστέλλονταςι 

τη μικροβιακή ανάπτυξη, αλλά και να δρα έμμεσα ισχυροποιώντας για παράδειγμα το 

κυτταρικό τοίχωμα, καθώς και ως δευτερογενές σήμα σε ένα μονοπάτι μεταγωγής, 

που έχει ως στόχο την επαγωγή αμυντικών γονιδίων (Lamb and Dixon 1997). Παρ’ 

όλα αυτά, η συνεχής παραγωγή και υπερ-συσσώρευση Η2Ο2 μπορεί να αποβεί 

επιζήμια για τα φυτικά κύτταρα επάγοντας το σύνδρομο του PCD. Προκειμένου να 

αποφευχθεί αυτό, τα φυτά χρησιμοποιούν στρατηγικές, όπου τα υποστρώματα και τα 

οξειδωτικά ένζυμα είναι πολλές φορές χρονο- και χώρο διαχωρισμένα. Στην παρούσα 

περίπτωση, η PAO καθώς και το υπόστρωμά της (Spd/Spm) σε συνθήκες 

καταπονήσεων παρουσιάζουν αυξημένη συνάντηση, που καταλήγει σε οξείδωση και 

παραγωγή ROS. Η παραγωγή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς ο αποπλάστης 

στερείται σε μεγάλο βαθμό ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού μηχανισμού. Επί πλέον, το 

κυτταρικό αυτό διαμέρισμα δεν περιέχει συστατικά που είναι ευαίσθητα σε 

αυξημένες συγκεντρώσεις Η2Ο2.  

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο δείχθηκε ότι η PAO είναι ένζυμο-κλειδί της 

παραγωγής H2O2 στον αποπλάστη μέσω της οξείδωσης των ανώτερων PAs κατά την 

αβιοτική καταπόνηση. Με την εφαρμογή αβιοτικής καταπόνησης, η Spd εκκρίνεται 

στον αποπλάστη όπου οξειδώνεται παράγοντας Η2Ο2, που από την ποσότητά του 

εξαρτάται η κυτταρική μοίρα. Σε μικρές ποσότητες, η ‘υπογραφή’ του Η2Ο2 επάγει 

μία σειρά από αμυντικά γονίδια, ενώ σε υψηλές ποσότητες η ‘υπογραφή’ επάγει τον 

PCD. Η υπερέκφραση λοιπόν της PAO οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα Η2Ο2, που είναι 

ικανά να αλλάξουν την κατάσταση της κυτταρικής μοίρας από την επαγωγή της 

άμυνας στον PCD.  

 Προκειμένου να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το ρόλο της PAO 

στις βιοτικές καταπονήσεις, χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ S-pao και Α-pao, τα οποία 

μολύνθηκαν με βακτήριο, ωομύκητα και ιό. Ακολουθώντας τη μόλυνση με το 

βακτήριο PS σε φυτά WT, το γονίδιο Νtpao επάχθηκε και η αντίστοιχη ανοσοενεργή 

πρωτεΐνη της PAO συσσωρεύτηκε σύντομα μετά τη μόλυνση. Συνακόλουθα, τα 
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βιοσυνθετικά ένζυμα του μεταβολισμού των PAs επάχθηκαν με την ADC να αποτελεί 

το ένζυμο, που επάγεται σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να παράξει υψηλά επίπεδα PAs, 

που θα χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα από την PAO για τη παραγωγή Η2Ο2. 

Αντίθετα, η ODC δείχθηκε ότι είναι το ένζυμο που επάγεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

στο καπνό κατά την αντίδραση HR (Yoda et al. 2003, 2006). Οι μέγιστες αυξήσεις 

των βιοσυνθετικών ενζύμων των PAs αντικατοπτρίζονται από παράλληλη αύξηση 

των αντιστοίχων επιπέδων PAs 12 h μετά την καταπόνηση, ειδικά της Spm που 

μπορεί να αποτελέσει υπόστρωμα για την καταλυόμενη από την PAO παραγωγή του 

Η2Ο2 στον αποπλάστη.  

 Η αύξηση του Η2Ο2 ήταν πολύ πιο εμφανής στα φυτά S-pao. Από αυτό 

φαίνεται ότι η PAO συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή του αποπλασματικού Η2Ο2. 

Επί πλέον, τα S-pao φυτά δείχνουν ανθεκτικότητα στη μόλυνση με PS και PP, ειδικά 

στο δεύτερο, όπου παρουσιάζουν ανοσία. Αντίθετα, τα A-pao φυτά, δείχνουν ελαφρά 

αυξημένη συμπτωματολογία σε σχέση με τα αντίστοιχα φυτά WT, που μολύνονται 

από το PS, καθώς και αυξημένο ρυθμό εποίκησης. H παρατηρούμενη μικρή μείωση 

του ρυθμού μυκηλιακής αύξησης του PP στα Α-pao φυτά μπορεί να οφείλεται στα 

αυξημένα επίπεδα της Spm του αποπλάστη, που αναστέλλει τη σύνθεση της Put και 

της Spd του ωομύκητα (Chibucos and Morris 2006). Τα είδη της Phytophtora έχει 

δειχθεί ότι εκφράζουν μεταφορείς για τις PAs, που σχετίζονται με την πρόσληψή τους 

καθώς και με τη ρύθμιση των επιπέδων τους κατά τη βλαστική ανάπτυξη (Chibucos 

and Morris 2006). Το γεγονός ότι η εξάπλωση του CMV δεν ελέγχεται από την 

αποπλασματική οξείδωση των PAs, καθώς ουδεμία διαφορά στα επίπεδά του 

παρατηρήθηκε μεταξύ των γενοτύπων, που εξετάστηκαν, υποδηλώνει ότι η PAO δε 

μπορεί να περιορίσει πιθανόν ιϊκές μολύνσεις, που δεν οδηγούν σε HR. Η υψηλότερη 

οξείδωση των PAs, κατά συνέπεια, οδηγεί σε αύξηση της ανθεκτικότητας σε 

βακτήρια και ωομύκητες, ενώ η μείωση της οξείδωσης των PAs δε φαίνεται να 

περιορίζει απαραίτητα αυτήν την ανθεκτικότητα. Τα γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι 

αλλαγές στη δυνατότητα οξείδωσης των PAs μπορεί να καλυφθούν από άλλα 

ενζυματικά οξειδωτικά συστήματα, όπως για παράδειγμα του συστήματος της 

NAD(P)H-oxidase καθώς και από περοξειδάσες.  

 Μελέτη της σχέσης της οξείδωσης των ανώτερων PAs με την επαγωγή 

αμυντικών αντιδράσεων, που μπορεί με τη σειρά τους να έχουν σχέση με την 

ανθεκτικότητα, έδειξε ότι τα S-pao φυτά παρουσίασαν διττή επαγωγή, τόσο της 
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πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς άμυνάς τους. Η πρώτη γραμμή άμυνας 

περιλαμβάνει μια σειρά μηχανισμών, που δεν επιτρέπουν την αρχική εισαγωγή του 

παθογόνου στο φυτικό κύτταρο, όπως για παράδειγμα τροποποιήσεις του κυτταρικού 

τοιχώματος. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συσσώρευση πηκτίνης καθώς 

και την εναπόθεση καλλόζης. Τα S-pao φυτά παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα και 

των δύο, τόσο υπό συνθήκες καταπονήσεις όσο και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

 Στο Κεφ. 1 δείχθηκε ότι στα S-pao φυτά τα αντιοξειδωτικά γονίδια ήταν προ-

επαγμένα, όπως και στην περίπτωση της SAR. Επί πλέον, ισχυρή έκθεση σε Ο3, που 

παράγει Ο2
.- και Η2Ο2 στον αποπλάστη, σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στα 

επίπεδα ορμονών, όπως το αιθυλένιο, το SA και το JA και ενεργοποιεί μία σειρά από 

επί πλέον σηματοδοτικά μονοπάτια, που οδηγούν σε αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση 

(Ahlfors et al. 2004). Τα πρωτογενή σηματοδοτικά γεγονότα, που επάγονται από το 

αποπλασματικά παραγόμενο από το Ο3 Η2Ο2, περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των 

MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases). Οι φυτικές MAPK περιλαμβάνονται σε 

μία πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών αντιδράσεων, ορμονικών αντιδράσεων, 

ρυθμίσεων της κυτταρικής ανάπτυξης και σε τελική ανάλυση εκφράζονται διαφορικά 

καθόλη τη διαδικασία ανάπτυξης. Στο καπνό, το Ο3 αύξησε την ενεργότητα της SIPK 

και WIPK (Samuel and Ellis 2002) και οδήγησε σε ενεργοποίηση των PR πρωτεϊνών 

(Kroj et al. 2003), ενώ η SIPK του καπνού περιγράφηκε ως SA-ενεργοποιούμενη 

MAPK (Zhang et al. 1998). 

 Στις αλληλεπιδράσεις φυτού-παθογόνου, οι MAPKs εμπλέκονται στον έλεγχο 

υποκατηγοριών γονιδίων κατά τις αμυντικές αντιδράσεις (Kroj et al. 2003). Η μελέτη 

του αποτελέσματος της αυξημένης οξείδωσης των PAs στον αποπλάστη στη 

συνακόλουθη αύξηση των επιπέδων μεταγραφής των SAR σχετιζόμενων γονιδίων, 

που εξαρτώνται από τη παραγωγή Η2Ο2, έδειξε ότι γονίδια όπως τα PR-1a, PR-5db 

και PrxN1 καθώς και δύο MAPKs, τα WIPK και SIPK, ήταν προ-επαγμένα στα φυτά 

S-pao. Οι PR πρωτείνες θεωρείται ότι σχετίζονται με τη μετά τη μόλυνση άμυνα 

απέναντι στις βιοτικές καταπονήσεις, ενώ γονίδια όπως τα PrxC1 και PrxN1 έχει 

προηγουμένως δειχθεί ότι σχετίζονται με το σηματοδοτικό μονοπάτι της Spm που 

επάγεται κατά τη μόλυνση από τον ιό TMV των φυτών καπνού (Takahashi et al. 

2003). Πρόσφατα, η οξείδωση της Spd δείχθηκε ότι επάγει το γονίδιο PR-1a στο 

καπνό (Lazzarato et al. 2008). Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα γονίδια αυτά 

δεν επάγονται επί πλέον κατά τη καταπόνηση, κάτι που δεν ισχύει για τα WT και A-
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pao φυτά. Η διαφορική αντίδραση των S-pao ήταν πολύ όμοια με αυτή που 

προηγουμένως περιγράφηκε, κατά την οποία η έναρξη της καταπόνησης οδήγησε 

στην αναστολή των αντιοξειδωτικών γονιδίων (Negrel et al. 1984; Mitsuya et al. 

2008). Επί πλέον, με εξωγενή χορήγηση των PAs στον αποπλάστη των S-pao φυτών, 

αντί για συσσώρευση SAR-σχετιζόμενων γονιδίων, όπως παρατηρήθηκε στην 

περίπτωση των φυτών WT και A-pao, μία μείωση των αντιστοίχων μεταγράφων 

παρατηρήθηκε. ΄Ετσι, ενισχύεται η άποψη ότι η PAO δεν σχετίζεται με επί πλέον 

αποκρίσεις σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται πριν τη μόλυνση. 

 Οι αυξήσεις προ-επαγωγής που παρατηρούνται στα S-pao φυτά, μπορεί να 

ελέγχονται από το SA. Επί πλέον, η αύξηση του SA έχει υποτεθεί ότι είναι κομβικό 

σημείο για τη παραγωγή ROS κατά τη μόλυνση από παθογόνα, ενώ το SAR 

προκατέχεται από μία αύξηση των επιπέδων του SA, παρ’ ότι η σχετιζόμενη με τη 

SAR επαγωγή γονιδίων έχει δειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις, ότι μπορεί να είναι 

ανεξάρτητη από τη συσσώρευση SA (Hao et al. 1999; Yasuda et al. 2003). Σύμφωνα 

με τα προηγούμενα, καθώς ενεργοποιούνται γονίδια όπως τα SIPK και WIPK, ήταν 

αναμενόμενη και μία πιθανή αύξηση των επιπέδων του SA στα φυτά S-pao. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις των επιπέδων του 

SA, τόσο στα S-pao όσο και στα A-pao ΓΤΦ, υποδηλώνοντας ότι οι παρατηρούμενες 

αυξήσεις συμβαίνουν ανεξάρτητα από το SA. Επί πλέον, το υψηλότερο επίπεδο του 

SA μετά τη μόλυνση στα S-PAO μπορεί να οφείλεται στα μικρότερα επίπεδα του 

μικροβιακού φορτίου του PS σε αυτά τα φυτά, καθώς τα βακτήρια είναι τουλάχιστον 

μερικά υπεύθυνα για την αναστολή των αμυντικών αντιδράσεων, όπως για 

παράδειγμα η συσσώρευση του SA (Vivian and Arnold 2000; Abramovitch 2006). 

Από τα προηγούμενα γίνεται πλέον κατανοητός ο ρόλος του ενζύμου PAO στην 

ενεργοποίηση επί πλέον αμυντικών αντιδράσεων ανεξάρτητα από το SA. 

 Συμπερασματικά, στο κεφάλαιο αυτό δείχθηκε ότι η αποπλασματική PAO 

είναι σημαντικό κομμάτι της άμυνας εναντίων των βιοτικών καταπονήσεων κατά τις 

συμβατές αντιδράσεις, με εξαίρεση αυτές που προκαλούνται από ιούς. Επί πλέον, η 

PAO προκαλεί σημαντικές αλλαγές, που οδηγούν στην επί πλέον άμυνα κατά των 

παθογόνων.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΞΕΙΔΑΣEΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ARABIDOPSIS THALIΑNA  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αντίθεση με τα ζωϊκά κύτταρα, στα οποία ο καταβολισμός των PAs περιλαμβάνει 

τη μετατροπής της Spm σε Put, στα φυτά παρόμοιο μονοπάτι παρέμενε άγνωστο, ενώ 

ο καταβολισμός των PAs στα φυτά εθεωρείτο ότι παράγει DAP, Δ1-pyrroline, την 

αντίστοιχη αλδεΰδη και Η2Ο2 αλλά όχι Put από Spm. To γονιδίωμα της Arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana) περιέχει πέντε υποψήφια γονίδια για pao αλλά με άγνωστο 

εντοπισμό και λειτουργία. Στο Κεφάλαιο αυτό, αυτά τα πέντε γονίδια αναλύονται 

μοριακά και βιοχημικά και επί πλέον παρουσιάζεται η κατασκευή σειράς ΓΤΦ,  ώστε 

να αναλυθεί ο φυσιολογικός τους ρόλος. Συγκεκριμένα, δείχνεται ότι τα γονίδια αυτά 

σε μεγάλο βαθμό επάγονται διαφορικά από διαφόρων τύπων καταπονήσεις, τόσο 

αβιοτικού όσο και βιοτικού τύπου, ενώ οι πρωτείνες τους απομονώθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν βιοχημικά με ετερόλογη έκφραση σε Escherichia coli. Οι 

υποκινητές των γονιδίων φαίνεται να περιέχουν τα κατάλληλα εκείνα στοιχεία για τη 

μεταγραφική επαγωγή από τις καταπονήσεις. Τα γονίδια κωδικοποιούν για πρωτείνες, 

που δεν εντοπίζονται στον αποπλάστη, αλλά στα περοξεισώματα και στο 

κυτταρόπλασμα. Επί πλέον, τα ένζυμα αυτά σχετίζονται με τη μετατροπή της Spm σε 

Put. ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν ένα από τα γονίδια, το AtPAO3, παρουσιάζουν 

σημαντικά αυξημένα επίπεδα Put καθώς και αυξημένη μετατροπή της εξωγενούς Spd 

σε Put. Επί πλέον, παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε οσμωτική καταπόνηση 

αλλά μειωμένη ανθεκτικότητα σε καταπόνηση από ψύχος και υψηλής ισχύος 

ακτινοβολίες.  Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο αυτό δείχνουν 

ότι η μέχρι τώρα θεώρηση της ύπαρξης μόνο τελικού καταβολισμού στα φυτά είναι 

λανθασμένη καθώς βρέθηκαν τα ένζυμα μετατροπής της Spm σε Put και στα φυτά. 

Κατά συνέπεια ο καταβολισμός των PAs των φυτικών κυττάρων και των ζωϊκών 

μοιάζει αρκετά. Συνοπτικά, το Κεφάλαιο αυτό γεφυρώνει το χάσμα γνώσης που μέχρι 
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τώρα υπήρχε για τον καταβολισμό των πολυαμινών, μεταξύ ζωϊκών και των φυτικών 

οργανισμών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Εισαγωγή, η οξείδωση των PAs είναι το βασικό 

μονοπάτι με το οποίο οι PAs καταβολίζονται. Στα θηλαστικά, ειδικά η οξείδωση των 

PAs πραγματοποιείται από πολλαπλές ενζυματικές ενεργότητες ειδική ενεργότητα 

PA οξειδάσης. Τα ένζυμα αυτά εντοπίζονται κυρίως στα περοξεισώματα και 

μετατρέπουν τη Spm σε Put, διαμέσου της Spd παράγοντας Η2Ο2 (Schrader and 

Fahimi 2004). Τα καλύτερα υποστρώματα για την αλληλομετατροπή των PAs (δηλ. 

τη μετατροπή της Spm σε Put), είναι τα ακετυλιωμένα παράγωγα των συνήθων PAs 

Spd και Spm (Schrader and Fahimi 2004). Σε αντίθεση, στα φυτά, η οξείδωση των 

PAs ήταν γνωστό μέχρι τώρα ότι πραγματοποιείται κυρίως από τις αποπλασματικές 

PAOs, οξειδώνοντας τη Spm και Spd σε DAP και H2O2, παράγοντας ταυτόχρονα και 

κάποια αλδεΰδη, όντας κατά αυτό τον τρόπο υπεύθυνες για τον τελικό καταβολισμό 

(terminal catabolism) των PAs (Rea et al. 2004; Cona et al. 2006). Καμία όμως από 

τις γνωστές φυτικές οξειδάσες δεν είχε αναφερθεί ότι εντοπίζεται στα 

περοξεισώματα, όπως συμβαίνει με τις PAOs στα ζωϊκά (Angelini et al. 1995; Cona 

et al. 2005), ενώ μόνο μία ισομορφή της PAO από τη βρώμη (Hordeum vulgare) έχει 

αναφερθεί ότι εντοπίζεται στο χυμοτόπιο (Cervelli et al. 2004).  

 Παρ’ όλα αυτά, βιοχημικές ενδείξεις της παρουσίας κάποιου τύπου 

μονοπατιού αλληλομετατροπής (back-conversion pathway) των PAs στα φυτά 

δόθηκαν αρκετά παλιότερα (Del Duca et al. 1995; Tassoni et al. 2000). Οι Del Duca 

et al. και οι Tassoni et al. έδειξαν ότι η εξωγενής προσθήκη Spd σε χλωροπλάστες 

Helianthus tuberosus καθώς και σε φυτά Arabidopsis, αντίστοιχα, οδήγησε στην 

παραγωγή Put, αλλά οι αντίστοιχες ενζυματικές ενεργότητες υπεύθυνες για τη 

μετατροπή αυτή δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν την εποχή εκείνη και υποτέθηκε 

ότι αντίστοιχες ενεργότητες PAO, σαν αυτές των ζωϊκών, εντοπίζονται και στα 

φυτικά κύτταρα. Επί πλέον, τα φυτικά περοξεισώματα δεν είχε δειχθεί ποτέ να έχουν 

ενεργότητες PAOs. Στο πρώτο Κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι πρωτοπλάστες, οι οποίοι 

δεν έχουν αποπλάστη και κυτταρικό τοίχωμα όπου εντοπίζεται η PAO, παρουσιάζουν 

ενεργότητα PAO. Από την άλλη, τα φυτικά περοξεισώματα κατέχουν μία πληθώρα 

βιολογικών λειτουργιών και παρουσιάζουν εξαιρετική πλαστικότητα σε αντίδραση 

στο κυτταρικό τους περιβάλλον (Nyathi and Baker 2006). Τα περοξεισώματα 

περιέχουν πληθώρα ενζύμων, που σχετίζονται με τον οξειδωτικό μεταβολισμό μιας 
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μεγάλης ποικιλίας υποστρωμάτων καθώς και αποσβεστικών ενζύμων των ROS ώστε 

να ανταπεξέλθουν στην υψηλή τους συγκέντρωση, που παρατηρείται εξ αιτίας των 

οξειδασών, ειδικά αυτών που περιέχουν φλαβίνη. Επί πλέον, τα φυτικά 

περοξεισώματα συνεισφέρουν στη άμυνα εναντίον της οξειδωτικής καταπόνησης, 

ενώ η β-οξείδωση φαίνεται να αποτελεί τη πιο συντηρημένη λειτουργία τους. Πλέον 

αυτών των ρόλων, μόρια με ορμονική δράση, όπως το γιασμονικό οξύ, οι αυξίνες και 

το σαλικυλικό οξύ, παράγονται από τη β-οξείδωση στα περοξεισώματα των φυτών. Η 

πλήρης γνώση των πηγών της οξείδωσης των περοξεισωμάτων είναι αναγκαία για τη 

κατανόηση των φυσιολογικών ρόλων των ROS.  

 Καθώς η αλληλουχία του γονιδιώματος του φυτού Arabidopsis είναι γνωστή, 

in silico ανάλυση για υποψήφια γονίδια pao έδειξε ότι υπάρχουν 5 γονίδια pao. 

Χιμαιρικά cDNA των γονιδίων των PAOs με καρβόξυ- ή αμινοτελικές GFP 

εκφράστηκαν παροδικά σε φύλλα του φυτού Nicotiana benthamiana ώστε να 

διευκρινιστεί in situ ο εντοπισμός των πρωτεϊνών PAO. Επί πλέον, οι πρωτείνες που 

εκφράζονται από τα γονίδια αυτά απομονώθηκαν με χρήση του ετερόλογου 

συστήματος έκφρασης του βακτηρίου E. coli και τα ένζυμα αναλύθηκαν βιοχημικά. 

Παράλληλα κατασκευάστηκαν ΓΤΦ για αντιπροσώπους των γονιδίων αυτών, ώστε να 

διευκρινιστεί ο φυσιολογικός ρόλος του καθενός ξεχωριστά. Δείχθηκε ότι τα 

περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στα περοξεισώματα (2ο, 3ο, 4ο), ενώ τα δύο 

εναπομείναντα εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα και την κυτταροπλασματική 

μεμβράνη. Επί πλέον, τα τέσσερα από τα πέντε εμπλέκονται στην αλληλομετατροπή 

των ανώτερων PAs, παράγουν Η2Ο2 και δεν παράγουν DAP, αλλά παράγουν 3-

αμινοπροπανάλη. Συνολικά τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 

αυτό, γεφυρώνουν το χάσμα γνώσης που μέχρι τώρα υπήρχε μεταξύ του 

καταβολισμού των PAs στα θηλαστικά και στα φυτά και προτείνουν μία καινούργια 

προοπτική μελέτης του καταβολισμού, ενώ πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο καταβολισμός 

στα φυτά και στα ζώα μοιράζεται πολλά κοινά σημεία.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Χημικά 

Όλα τα χημικά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό είναι από την εταιρεία Sigma 

(Sigma, USA), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ενώ οι ραδιοσημασμένες PAs 

προέρχονται από την Dupont (σημασμένες με H3) και την Amersham (σημασμένες με 

C14).  

Ανάλυση In Silico 

Οι στοιχίσεις των πρωτεϊνών καθώς και η κατασκευή φυλογενετικών δένδρων, 

πραγματοποιήθηκε με τη βάση δεδομένων Expasy (http://au.expasy.org/tools/). Για 

σάρωση δομικά αυτοτελών περιοχών καθώς και πρωτεϊνικών μοτίβων, το λογισμικό 

Simple Modular Architecture Research Tool χρησιμοποιήθηκε (http://smart.embl.de). 

Οι αλληλουχίες των cDNAs λήφθηκαν από το ABRC stock center 

(http://www.arabidopsis.org). 

Φυτικό υλικό και συνθήκες ανάπτυξης  

Σπέρματα του φυτού Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) οικότυπου Columbia-0 

αποστειρώθηκαν επιφανειακά με χρήση εμπορικού διαλύματος υποχλωριώδους 

νατρίου (NaOCl4) και επιστρώθηκαν σε τριβλία που περιείχαν διάλυμα MS 

(Murashige and Skoog, 1962; Duchefa) το οποίο περιείχε 0,5% (w/v) σακχαρόζη σε 

θάλαμο σταθερών συνθηκών με συνθήκες ανάπτυξης 16/8 h φως/σκοτάδι, 

θερμοκρασία 25 ± 1οC και υγρασία 75%. 

Χειρισμοί για τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης 

Σπέρματα του φυτού Arabidopsis αποστειρώθηκαν ,όπως περιγράφεται παραπάνω 

και τοποθετήθηκαν σε πηγάδι συστοιχίας 24 πηγαδιών (24-well), ώστε να 

τοποθετούνται 10 σπέρματα ανά πηγάδι. Κάθε πηγάδι περιείχε 1 ml αποστειρωμένου 

διαλύματος MS εμπλουτισμένο με 0,5% σακχαρόζη και η ανάπτυξή τους 

πραγματοποιήθηκε υπό συνεχή ανάδευση (150 rpm) σε θάλαμο σταθερών συνθηκών 

με συνθήκες ανάπτυξης 16/8 h φως/σκοτάδι, θερμοκρασία 25±1οC και υγρασία 75%. 

Νέο θρεπτικό, 500 μl/πηγάδι προστέθηκε 9 d μετά τη προσθήκη στα πηγάδια και η 

http://au.expasy.org/tools/
http://smart.embl.de/
http://www.arabidopsis.org/
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μεταχείριση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά. Πριν την έναρξη της μεταχείρισης, 

το θρεπτικό που ήδη υπήρχε στα πηγάδια αφαιρέθηκε και προστέθηκαν 1 ml νέου 

θρεπτικού παράλληλα με τη προσθήκη των χημικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μεταχείριση.  

Καλλιέργεια φυτών  

Μετά την παρέλευση δύο εβδομάδων ανάπτυξης των φυτών σε τρυβλίο, αυτά 

μεταφέρθηκαν σε γλάστρες (12 cm διάμετρος) οι οποίες περιείχαν χώμα τύπου 

κομπόστας [Terraplant, Greece; σύσταση: C/N 80-280 mg L-1, 100-350 mg P2O5, 

200-400 mg K2O, KCl 0,7-1,8 mg mL-1 και pH 5-6,5]. Kάθε εβδομάδα, επί πλέον του 

ποτίσματος, πραγματοποιείτο η προσθήκη MS αραιωμένου 1:10 (v/v) με νερό. 

Απομόνωση ολικού mRNA  

Η απομόνωση ολικού mRNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τροποποιημένο 

πρωτόκολλο κατά Iandolino et al. (2004).  

Ανάλυση ολικού mRNA κατά Northern  

H ανάλυση κατά Northern, πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στα Κεφ. 1, 2 και 

3. Η μήτρες για τη παρασκευή των ιχνηλατών λήφθησαν με PCR σε γενωμικό DNA 

με τους ακόλουθους εκκινητές: για την PAO1, GGTAGTGGTGAAGACAGAGG 

(PAO1-FOR) και AGCTTGTGCCTGAGATAAA (PAO1-REV); PAO2, ATGGA 

GTCCAGGAAAACTC (PAO2-FOR) και GAGACGAGATATAAGAAG (PAO2-

REV); PAO3, GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTGATGG AGTCC 

GGAGGCAAC (PAO3-FOR) και GGGGACCACTTTGTACAA GAAAGCTG 

GGTATTACATACGGGAGATCAGAAG (PAO3-REV); PAO4, GGTCACCA 

AACCCTTCATC (PAO4-FOR) και TTGAGCAAACGATGGAGAAG (PAO4-

REV); PAO5 ATGGCGAAGAAAGCAAGA (PAO5-FOR) και AAAA 

TTACATTTGTAAT (PAO5-REV). 

Κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη  

Για την κατασκευή ραδιενεργού ιχνηλάτη, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια και συγκεκριμένα A-α[P32], και C-α[P32], και η μέθοδος του τυχαίου 

εκκινητή (random priming).  
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Προϋβριδοποίηση, υβριδοποίηση, ξεπλύματα και έκθεση  

Η προΰβριδοποιήση, η υβριδοποίηση τα ξεπλύματα και η έκθεση 

πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1 

Εκχύλιση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών  

H εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε όπως έχει ήδη περιγραφεί 

(Primikirios and Roubelakis-Angelakis 2001).  

Προϋβριδοποίηση και υβριδοποίηση με αντίσωμα  

Η προϋβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε με προσθήκη της μεμβράνης σε διάλυμα 1x 

PBS (Phosphate Buffer Saline) για 1 h σε RT, αρχικής σύστασης (10x) 0,8% NaCl, 

0,02% (w/v) KCl, 0,115% (w/v) Na2HPO4, 0,02% (w/v) NaH2PO4 (v/v), 

εμπλουτισμένο με το απορρυπαντικό Tween 20 σε τελική συγκέντρωση 0,05-0,1% 

(w/v) και 2% (w/v) σκόνης γάλακτος με 3,5% λιπαρά. H υβριδοποιήση 

πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. Το anti-AtPAO3 

χρησιμοποιήθηκε μετά από καθαρισμό με ανοσοαπορρόφηση σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης που περιείχε 3 mg της πρωτείνης ΜΒP:AtPAO3 σε αραίωση 1:2000. 

Το anti-AtPAO3 παρασκεύστηκε με ένεση σε κουνέλι (Davids Biotechnologie, 

Germany), 1 mg αποδιαταγμένης με SDS-PAGE πρωτείνης ΜΒP:AtPAO3. 

Εκχύλιση και ποσοτικοποίηση των ενδογενών πολυαμινών  

Οι ενδογενείς PAs αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα με τους Kotzabasis 

et al, (1993) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1. (2006).  

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης   

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR; Polymerase Chain Reaction) 

πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο Κεφ. 1 με χρήση της πολυμεράσης Pfu 

(Promega, USA) πολυμεράσης για τις κλωνοποιήσεις των γονιδίων.  

Κλωνοποίηση των cDNAs των γονιδίων 

Ολικό mRNA που απομονώθηκε από ολόκληρα φυτά 15 ημερών όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 1-3, χρησιμοποιήθηκε για την επιτέλεση αντιδράσεων RT με το εμπορικά 
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διαθέσιμο ένζυμο της TAKARA (Τakara, Japan) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και χρησιμοποιώντας ως εκκινητή της αντίδρασης RT polyT (takara, 

Japan).  

 Οι αντιδράσεις RT χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρα για την επιτέλεση 

αντιδράσεων PCR με τους αντίστοιχους εκκινητές. Οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: AtPAO1 Fw  5’-(GGGGACAAGTTTGTACAAA 

AAAGCAGGCTTGATGTCTACCGCCTCCGTCAT C)-3’, AtPAO1 Rv 5’-

(GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG GTACTAGC TTGTGCCTGAGA 

TAAAT)-3’, AtPAO1 Rv w/o stop 5’-(GGGGACCACTTT GTACAAGAA 

AGCTGGGTAGCTTGTGCCTGAGATAAAT)-3’, AtPAO2 Fw5’- (GGGGACAA 

GTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTGATGGAGTCCAGGAAAAA CTC)-

3’,AtPAO2Rv5’-(GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATTAGAGAC 

GAGATATAAGAAG)-3’, AtPAO2Rv w/o stop 5’-(GGGGACCACTTTGTA 

CAAGAAAGCTGGGTAGAGACGAGATATAAGAAG) -3’, At PAO3 Fw 5’-

(GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTGATGGAGTCCGGAGGCAAA 

AC)-3’, AtPAO3 Rv 5’-(GGGGACCACTTTGTACA AGAAAGCTGGGTATTA 

CATACGGGAGATCAGAAG)-3’, AtPAO3 W/O STOP Rv 5’-(GGGGA 

CCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATCCCATACGGGAGA TCAGAAG)-3’, 

AtPAO4 Fw  5’-(GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGC TTGATGGATAA 

GAAGAAGAAT)-3’, AtPAO4 RV w/o stop 5’-(GGGGACCAC TTTGTACAA 

GAAAGCTGGGTACATCCTGGAGATTTGGAGA G)-3’, AtPAO5 Fw 5’-(GGG 

GACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTGATGGCGAAGAAA GCAAGAAT)-

3’, AtPAO5 Rv 5’-(GGGGACCACTTTGTACA AGAAAGCT GGGTATAA 

TGCTTGAGAAGCCTATT)-3’, AtPAO5 Rv w/o stop 5’-(GGGGACCACTTTG 

TACAAGAAAGCTGGGTATGCTTGAGAAGCCTATT)-3’. Οι εκκινητές Rv με 

την ένδειξη w/o stop είναι οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη κλωνοποίηση 

του cDNA χωρίς κωδικόνιο λήξης. 

Κατασκευές φορέων 

Τα cDNAs κλωνοποιήθηκαν στο φορέα pDONR207 με χρήση του εμπορικά 

διαθέσιμου προϊόντος GATEWAY (Invitrogen, USA) μέσω της αντίδρασης BP. Από 

κει μέσω επιπλέον αντιδράσεων GATEWAY τα κλωνοποιημένα τμήματα 

μεταφέρθηκαν στους φορείς pGWB6 (GFP:cDNA), pGWB2 (35S:cDNA), pDEST-



TH1 (MBP:cDNA, Hammrastrom et al. 2002) μέσω αντιδράσεων LR. Τα τμήματα 

cDNA χωρίς το κωδικόνιο λήξης (no stop), μεταφέρθηκαν εκ νέου σε pDONR207 και 

μεταφέρθηκαν στον pGWB5 (cDNA:GFP). Όλοι οι φορείς που κατασκευάστηκαν 

αλληλουχήθηκαν. Οι φορείς της σειράς pGWB περιγράφονται στον ιστότοπο 

http://www-urgv.versailles.inra.fr/pub/pGWB_manual.pdf (Nakawaga et al. 2007 και 

Εικόνα Α τροποποιημένη από την αντίστοιχη δημοσίευση).  

 

 
Εικόνα Α. Οι φορείς της σειράς pGWB που χρησιμοποιήθηκαν. Η ένθεση του cDNA 

πραγματοποιείται μεταξύ των attR1 και attR2 (τροποποιημένη, κατά Nakawaga et al. 2007). 

Δημιουργία δεκτικών προς μετασχηματισμό κυττάρων E.coli 

Για τη δημιουργία δεκτικών κυττάρων χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος DH5a του 

εντεροβακτηρίου E.coli. Το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθήθηκε για τη δημιουργία 

δεκτικών προς μετασχηματισμό κυττάρων E.coli περιγράφεται από τους Sambrook et 

al., (1998). 

Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων E.coli 

Το πρωτόκολλο μετασχηματισμού, το οποίο ακολουθήθηκε σε όλους τους 

μετασχηματισμούς, περιγράφεται από τους Sambrook et al., (1998). 

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από μετασχηματισμένα κύτταρα 

Η απομόνωση πλασμιδιακού DNA από μετασχηματισμένα κύτταρα 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αλκαλικής λύσης μετά από ολονύκτια 

καλλιέργεια σε θρεπτικό LB (Sambrook et al. 1998). 
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Πρωτεϊνική έκφραση και απομόνωση 

Κύτταρα E. coli στελέχους BL21 (γονίδια AtPAO1, AtPAO2, AtPAO3) ή BL21 codon 

plus (γονίδια AtPAO4 και AtPAO5) μετασχηματίστηκαν με τους αντίστοιχους φορείς 

DEST-TH1 και επάχθηκαν για πρωτεϊνική έκφραση με προσθήκη 0.05-1 mM IPTG 

(Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) σε καλλιέργεια σε θρεπτικό μέσο Luria 

Nutrient Broth (LB) η οποία ήταν εμπλουτισμένη με 100 mg mL-1 αμπικιλίνη 

(ampicilin) και 2 gr L-1 γλυκόζη, όταν η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας ήταν 

περίπου 0.5 (OD600). Τα κύτταρα συλλέχτηκαν με φυγοκέντρηση (2500g 20 min) σε 

RT και επωάστηκαν ολονύκτια στους -80οC. Στη συνέχεια επαναδιαλύθηκαν σε 10 

ml MBP ΡΔ (20 mM Tris, pH 7.4, 400 mM NaCl, and 1 mM EDTA, 0.5 mM PMSF) 

και λύθηκαν με υπέρηχους (sonication) στους 4οC χρησιμοποιώντας 4 κύκλους των 

15-20 sec. Τα κυτταρικά θραύσματα απομακρύνθηκαν μετά από φυγοκέντρηση 

(10000g 4οC) και το υπερκείμενο καθαρίστηκε με χρήση Miracloth και τοποθετήθηκε 

σε κολώνα με σφαιρίδια αμυλόζης (Biolabs, England) ελεύθερης ροής στους 4οC. Η 

πρωτεΐνη εκλούθηκε χρησιμοποιώντας MBP Ρ.Δ. με 20 mM μαλτόζης και τα 10 

κλάσματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο Lowry (Κεφ. 1) και με SDS-PAGE (Κεφ. 1). 

Πέψη των Χιμαιρικών πρωτεϊνών MBP:PAO 

Η πέψη των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε με χρήση της πρωτεάσης Xa factor όπως 

περιγράφεται από το κατασκευαστή (16οC ολονύκτια επώαση με ανάδευση, Biolabs, 

England). Ο παράγοντας Xa απομακρύνθηκε χρησιμοποιώντας κολώνα υδροξυ-

απατίτη όπως περιγράφεται από το κατασκευαστή (Biolabs). 

Μέτρηση ειδικών ενεργοτήτων των πολυαμινικών οξειδασών in vitro: παραγωγή 
υπεροξειδίου του υδρογόνου  

Οι in vitro ειδικές ενεργότητες προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τέσσερις 

διαφορετικούς τρόπους. Η άμεση μέτρηση της παραγωγής του H2O2, μία παραλλαγή 

της μεθόδου της λουμινόλης (Κεφ. 1) χρησιμοποιήθηκε. Δύο mg απομονωμένης 

πρωτεΐνης επωάστηκαν σε 690 μL H2O2 ΡΔ φωταύγειας (10 mM Tris, pH 7.0, 1 mM 

CaCl2, 0.1 mM KCl) με 100 mL διαλύματος 2.5 mg ml-1 luminol, 10 ml 0,1 unit mL-1 

περοξειδάσης (type III), και 1-10 mM τελικής συγκέντρωσης Put 2HCl, Spd 3HCl, ή 

Spm 4HCl. Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή Η2Ο2 μετατρέπεται σε φωταύγεια και 

μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση scintillation counter (Beckman, LS8000). Η 
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μέτρηση των κρούσεων πραγματοποιήθηκε για 10 min, ενώ οι τιμές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές στη γραμμική περιοχή.  

Μέτρηση ειδικών ενεργοτήτων των πολυαμινικών οξειδασών (PAOs) in vitro: 
φασματοφωτομετρικά 

Για τη διευκρίνιση των κινητικών παραμέτρων, η μέθοδος της οξείδωσης της 4-

αμινοπτερίνης (4-aminopterine) χρησιμοποιήθηκε (Tavladoraki et al. 2006).  

Ανάλυση προϊόντων οξείδωσης των οξειδασών των πολυαμινών (PAOs) 

Η ανάλυση των προϊόντων οξείδωσης των PAOs πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

υψηλών συγκεντρώσεων υποστρώματος με 4 mg απομονωμένης πρωτεΐνης, σε τελικό 

όγκο 200 mL, σε ΡΔ (100 mM Tris, pH 7.5). Η αντίδραση τερματίστηκε με τη 

προσθήκη ίσου όγκου 5% (ν/ν) PCA. Ακολούθησε φυγοκέντρηση (12000 g 20 min 

στους 4oC) και το υπερκείμενο παραγοντοποιήθηκε και αναλύθηκε όπως 

περιγράφεται στο Κεφ. 1.  

 Επί πλέον, τα προϊόντα αναλύθηκαν με χρήση ραδιοσημασμένης Spm με 

παραλλαγές της ραδιομετρικής μεθόδου των Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 

(2005a), χρησιμοποιώντας [1,4-14C]Put,[1,4-14C]Spd, [1,4-14C]Spm (Amersham; 

specific activities, 4.37 GBq mmol-1) ως σημασμένα υποστρώματα και 4 mg ενζύμου. 

Το διάλυμα αντίδρασης περιείχε 0.2 mL of Tris, pH 7.5, 1 mM μη σημασμένης Put, 

Spd, και Spm και 3.7 KBq των [1,4-14C]Put, [1,4-14C]Spd, [1,4-14C]Spm. Μετά από 

επώαση σε αναδευτήρα στους 37οC για 60 min, η αντίδραση τερματίστηκε με τη 

προσθήκη 150 μL κορεσμένου καρβονικού νατρίου (Sodium Carbonate). Τα 

προϊόντα αναλύθηκαν με χρωματογραφία λεπτής στιβάδος (TLC, Silica plate, Sigma) 

με κινητής φάση Χλωροφορμίου/Τριεθυλαμίνης [Chlorophorm/Triethylamine 4:1 

(v/v)]. Η πλάκα στεγνώθηκε για 10 min στους 60oC και η ραδιενέργεια εκτιμήθηκε 

μετά από ξύσιμο των περιοχών από τη πλάκα και λήψη της σκόνης από κάθε πλάκα 

που μετρήθηκε με χρήση scintillation counter (Beckman). Η εκτίμηση του Rf 

(retention factor) κάθε ουσίας πραγματοποιήθηκε με τη ταυτόχρονη προσθήκη 

πρότυπης ουσίας 1 mM PAs, η οποία ήταν παραγοντοποιημένη με προσθήκη 

δανσυλομάδας (Flores and Galston 1982). Τα ραδιενεργά προϊόντα επίσης 

παραγοντοποιήθηκαν ώστε να διατηρηθεί η ακρίβεια του παράγοντα Rf.  
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 H παραγωγή του DAP εκτιμήθηκε με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφ. 1 

για την εκτίμηση της ειδικής ενεργότητας της PAO.  

Ποιoτική ανάλυση μονοαμινών 

Η εκτίμηση των μονοαμινικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε με δύο μεθόδους. Κατά 

τη πρώτη μέθοδο διαχωρίστηκαν τα προϊόντα σε χρωματογραφία λεπτής στιβάδος 

(TLC, Silica plate, Sigma) με χρήση ως κινητής φάσης Μεθανόλης/Ακετόνης/Οξικού 

οξέος [Methanol/Acetone/Ac. Acid 80:20:1 (v/v)]. Η πλάκα στεγνώθηκε για 1 h σε 

RT και τα προϊόντα έγιναν διακριτά με ψεκασμό διαλύματος νινυδρίνης (0,2% w/v 

0,5 ml Ac. Acid, 100 ml Butanol και 4,5 ml ddH2O). Τα Rf συγκρίθηκαν με πρότυπες 

ουσίες.  

 Επί πλέον, πραγματοποιήθηκα ανάλυση των προϊόντων με Πυρηνικό 

Μαγνητικό Συντονισμό (NMR) με λήψη φάσματος υδρογόνου Η1 σε σύστημα 300 

MHz. Οι αντιδράσεις σε αυτή τη περίπτωση πραγματοποιήθηκαν σε δευτερωμένο 

νερό (D2O) όπου το υπόστρωμα (10 mM Spd.3HCl) καθώς και το ΡΔ (200 mM 

NaH2PO4/Na2HPO4 pH 7,4) προστέθηκαν στην αντίδραση σε μορφή στερεού. Η 

αντίδραση αφέθηκε για τουλάχιστον 3 h στους 37οC. Οι χημικές μετατοπίσεις έχουν 

ως εξής (σε ppm): Put 1,78 (q), 3,06 (t), Spd 1,80 (m), 2,13 (q), 3,04-3,17 (m), Spm 

1,82 (q), 2,13 (q), 3,10-3,22 (m), όπου q=μονή, t=τριπλή και m=πολλαπλή κορυφή.   

Μετασχηματισμός αγροβακτηρίων 

Κύτταρα του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens στελέχους C58C1 

μετασχηματίστηκαν με τους κατάλληλους δυαδικούς φορείς χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο παγώματος-τήξης. Συγκεκριμένα, το DNA του δυαδικού φορέα (σε σχετικά 

υψηλή ποσότητα), προστέθηκε σε ποσότητα δεκτικών αγροβακτηρίων και το μίγμα 

επωάστηκε στο πάγο για 5 min. Στη συνέχεια το μίγμα τοποθετήθηκε σε υγρό άζωτο 

για 5 min και στους 37oC για 5-15 min. Ακολούθως, προστέθηκαν 1 ml LB και τα 

βακτήρια επωάστηκαν σε RT για 2-4 h και στη συνέχεια επιστρώθηκαν σε τριβλία 

LB που περιείχαν Ριφαμπικίνη/Καναμυκίνη/Υγρομυκίνη (80/100/30 μg mL-1). Μετά 

από 48 h οι κλώνοι που είχαν αναπτυχθεί στο τριβλίο ελέγχθηκαν με colony PCR.  

 

Παροδική έκφραση και συνεντοπισμός 
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Οι θετικοί κλώνοι του μετασχηματισμένου Agrobacterium tumefaciens αναπτύχθηκαν 

ολονύκτια σε 3 ml LB που περιείχε Rif/Kan/Hygr (80/100/30 μg mL-1) και κατόπιν σε 

50 ml LB με Rif/Kan/Hygr (80/100/30 μg mL-1) καθώς και 0.2 mM ακετοσυριγγόνης 

(acetosyringone), έως ότου η οπτική τους πυκνότητα να είναι 0.5 (OD600). Τα 

κύτταρα συλλέχτηκαν με τη βοήθεια φυγοκέντρησης (3000g 20 min). Στη συνέχεια 

επαναδιαλύθηκαν σε ΜΜΑ (Murashige and Skoog salts, 10 mM MES, pH 5.7, 0.2 

mM acetosyringone, 3% Suc) ώστε η OD600=0.5 και επωάστηκαν 1 h σε RT και στη 

συνέχεια ενέθηκαν σε φύλλα Nicotiana benthamiana, χρησιμοποιώντας σύριγγα του 

1-ml. Τα φύλλα αναλύθηκαν μετά από 48 h χρησιμοποιώντας συνεστιακό 

μικροσκόπιο Confocal Leica TCS-NT, με χρήση του αντικειμενικού φακού 40Χ. Η 

διέγερση/εκπομπή πραγματοποιήθηκε στα 480/508 nm για το GFP, 513/527 nm για 

το YFP και 587/610 nm για το mCherry. Το YFP-PRX (περοξεισώματα) και το 

mCherry-PRX προέρχονται από τη βάση καταχώρησης ABRC Stock Center 

(http://www.arabidopsis.org). 

 O συνεντοπισμός (colocalization) πραγματοποιήθηκε με τη μίξη των 

επαναδιαλυμένων σε ΜΜΑ αγροβακτηρίων με τα GFP:cDNAs με αυτά των YFP-

PRX και mCherry-PRX σε αναλογία 1,2:1 (v/v). H σύμπτυξη των διαφορετικών 

εικόνων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Leica Confocal software έκδοση 2,61.  

Ιστοχημική χρώση γλουκορονιδάσης (GUS) 

Φυτά 15 ημερών τοποθετήθηκαν μετά τη μεταχείριση για 1 h με 10 μM ABA σε 

διάλυμα χρώσης (80 mM Na2HPO4/NaH2PO4, pH 7,0, 0,4 mM potassium 

ferricyanide, 0,4 mM potassium ferrocyanide, 8 mM EDTA, 0,05% Triton X-100, 0,8 

mg mL-1 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoronide (Sigma, USA), 20% (v/v) 

μεθανόλη και επωάστηκαν στους 37οC για 4 h. Στη συνέχεια τα δείγματα 

επωάστηκαν σε απόλυτη αιθανόλη ολονύκτια.  

Κατασκευή ΓΤΦ Arabidopsis thaliana 

H κατασκευή ΓΤΦ Arabidopsis πραγματοποιήθηκε, όπως περιγράφεται από τους 

(Clough and Bent 1998), σύμφωνα με τη μέθοδο της εμβάπτισης των ανθέων. 

Συγκεκριμένα, φυτά περίπου 5-15 cm εμβαπτίστηκαν για 4Χ30 sec σε διάλυμα 1/2 

MS με 5% σακχαρόζη, 5 mM MES και 0,05% SILWET-L77 (Lehle Seeds, USA) στο 

οποίο είχε επαναδιαλυθεί  μετασχηματισμένο αγροβακτήριο, το οποίο είχε συλλεχτεί 

http://www.arabidopsis.org/
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προηγουμένως με φυγοκέντρηση (3000g 10 min) από ολονύκτια καλλιέργεια 50 ml 

LB Ριφαμπικίνη/Καναμυκίνη/Υγρομυκίνη (80/100/30 μg mL-1). Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε οριζόντια θέση για 1 h σε απορροφητικό χαρτί ώστε να 

απομακρυνθεί η περίσσεια αγροβακτηρίου και μετά τοποθετήθηκαν σε θάλαμο 

σταθερών συνθηκών μέχρι την καρπόδεση, όπου τα σπέρματα στη συνέχεια 

επιστρώθηκαν (αφού αποστειρώθηκαν όπως περιγράφεται παραπάνω) σε τριβλία MS 

(Murashige and Skoog salts; Duchefa) το οποίο περιείχε 0,5% σακχαρόζη, 

Καναμυκίνη/Κεφοταξίμη (100/250 μg mL-1). Τα φυτά που αναπτύχθηκαν (KanR) 

αντιπροσωπεύουν την Τ1 γενιά. 

Επιλογή μετασχηματισμένων φυτών  

Σπέρματα της Τ2 γενιάς επιστρώθηκαν σε τρυβλία με θρεπτικό υπόστρωμα MS 

(Murashige and Skoog 1962), εμπλουτισμένο με σακχαρόζη (3% w/v) και pH 5,7 

[NH4NO3 1,650 mg l-1, 20.6 ml L-1, H3BO3 6.2 mg l-1, CaCl2·2H2O 440 mg l-1 

CoCl2·6H2O 0.025 mg l-1, MgSO4·7H2O 370 mg l-1, CuSO4·5H2O 0.025 mg/l KH2PO4 

170 mg l-1, FeSO4·7H2O 27.8 mg l-1, KNO3 1,900 mg l-1, MnSO4·4H2O 22.3 mg l-1, 

KI 0.83 mg l-1 Na2MoO4·2H2O 0.25 mg l-1 ZnSO4·7H2O 8.6 mg l-1 Na2EDTA·2H2O 

37.2 mg l-1 καθώς και i-Inositol 100 mg l-1, Niacin 0.5 mg l-1 Pyridoxine·HCl 0.5 mg l-

1 Thiamine·HCl 0.1 mg l-1, Glycine 2.0 g l-1, Sucrose 20 g l-1 Agar 10 g l-1]. Πριν την 

επίστρωση, τα σπέρματα αποστειρώθηκαν επιφανειακά με χρήση εμπορικού 

υδατικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl2) περιεκτικότητας 10-12% 

(v/v). H απολύμανση πραγματοποιήθηκε για 15-20 min, ενώ ακολούθησαν 4 

ξεπλύματα με αποστειρωμένο ddH2O σε θάλαμο νηματικής ροής ώστε να 

απομακρυνθούν τα υπολείμματα του NaOCl2. Η επίστρωση των σπερμάτων στα 

τρυβλία πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο νηματικής ροής και σε κάθε τρυβλίο 

τοποθετήθηκαν <100 σπέρματα.  

Η θετική επιλογή των ΓΤΦ πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη Καναμυκίνης 

(Kanamycin; Kan, Sigma) στο θρεπτικό MS, σε τελική συγκέντρωση 50-100 μg mL-1. 

Τα WT φυτά επιστρώθηκαν σε αντίστοιχα τρυβλία, χωρίς προσθήκη Kan. Επίσης, για 

τον έλεγχο της λειτουργικότητας της Kan χρησιμοποιήθηκε ένα τρυβλίο ανά σπορά 

εμπλουτισμένο με 50-100 μg mL-1 
Καναμυκίνης, στο οποίο επιστρώθηκαν σπέρματα 

WT.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/I-Inositol
http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyridoxine
http://en.wikipedia.org/wiki/HCl
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/HCl
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycine
http://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose
http://en.wikipedia.org/wiki/Agar
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Εκτίμηση των υπεροξειδίων των λιπιδίων 

Για την εκτίμηση της ποσότητας των λιπιδίων, που έχουν υποστεί υπεροξείδωση, 

χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση του malondialdehyde (MDA) (Heath and Parker 1968). 

Συνοπτικά, 100 mg νωπού βάρους φυλλικών δίσκων ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα 1 

ml 5% (w/v) trichloroacetic acid (TCA) στους 4οC και 0.12 ml μεθανολικού 

βουτυλιομένου υδροξυτολουενίου (butylated hydroxytoluene) συγκέντρωσης 0,5 g L-

1. Τα δείγματα επωάστηκαν για 30 min στους 95οC για την εκτίμηση του 

συζευγμένου MDA με πρωτείνες, Ακολούθησε φυγοκέντρηση (15000g 10 min) και 

στη συνέχεια προστέθηκε στο υπερκείμενο ίσος όγκος 0.67% thiobarbituric acid 

(ΤΒΑ). To μίγμα επωάζεται στους 95οC για 30 min για τη διαλυτοποίηση του ολικού 

MDA. Η απορρόφηση του συνολικού μίγματος μετρήθηκε στα 532 nm αφαιρώντας 

την αντίστοιχη απορρόφηση στα 600 nm (ε=155 mM-1 cm-1).  

Ανίχνευση ενεργών μορφών οξυγόνου στον ιστό 

Η in situ εντόπιση του H2O2 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την ειδική για 

ανίχνευση Η2Ο2 φθορίζουσα χρωστική 2,7- dichlorodihydrofluorescein diacetate 

(DCFH-DA) (Molecular Probes, Eugene, OR). Συγκεκριμένα, φυτά 15 d επωάστηκαν 

σε 1 ml διάλυμα χρώσης [20 mM K-phosphate, pH 6.0, supplemented with 50 mM 

DCFH-DA and 3 mg ml-1 horseradish peroxidase (Sigma-Aldrich)] για 10 min στους 

25οC σε σκοτάδι. Στη συνέχεια τα φυτά ξεπλύθηκαν στο ίδιο διάλυμα χωρίς τη 

χρωστική και παρατηρήθηκαν άμεσα σε μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse 

E800 1, Tokyo, Japan) με φίλτρο διέγερσης (excitation filter) EX 450-490 και φίλτρο 

εκπομπής (emission filter) BA 520 χρησιμοποιώντας ως σύστημα καταγραφής και 

απεικόνισης το SONY 655 SONY DXC-950P (Tokyo, Japan). 

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με οne-way ανάλυση διακύμανσης 

(ΑΝOVA). 

Ανάλυση εικόνας 

Η ανάλυση εικόνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Image J. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

In silico ανάλυση του γονιδιώματος του φυτού Arabidopsis για εύρεση υποψηφίων 
γονιδίων που κωδικοποιούν πολυαμινικές οξειδάσες (PAO) 

H in silico ανάλυση του γονιδιώματος της Arabidopsis έδειξε ότι περιέχει πέντε 

γονίδια υποψήφια για κωδικοποίηση PAO, τα AtPAO1 (At5g13700; GenBank 

accession no. NM_121373), AtPAO2 (At2g43020; GenBank accession no. 

AF364952), AtPAO3 (At3g59050; GenBank accession no. AY143905), AtPAO4 

(At1g65840; GenBank accession no. AF364953), και AtPAO5 (At4g29720; GenBank 

accession no. AK118203), που όλα φαίνεται να κωδικοποιούν για πρωτείνες με μία 

δομικά αυτοτελή περιοχή AO (Tavladoraki et al. 2006). Όλες οι πρωτείνες που 

φαίνεται ότι κωδικοποιούνται από τα γονίδια αυτά, περιέχουν τέσσερα συντηρημένα 

μοτίβα (Εικόνα 1). Ειδικότερα, οι PAOs στο Ν-τερματικό (αα 30-60) περιέχουν ένα 

μοτίβο flavin adenine dinucleotide (FAD)-πρόσδεσης, ενώ στις περιοχές 300 μέχρι 

330, 380 έως 410 και 440 έως 460 περίπου περιέχουν τρία μοτίβα που χαρακτηρίζουν 

τις PAO πρωτείνες (Εικόνα 1).  

http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_121373&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AF364952&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AY143905&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AF364953&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AK118203&link_type=GEN


 
Εικόνα 1. Στοίχιση των πρωτεϊνών AtPAOs με άλλες γνωστές PAOs από φυτά και θηλαστικά.  

AtPAO1 (At5g13700; GenBank accession no. NM_121373), AtPAO2 (At2g43020; GenBank 

accession no. AF364952), AtPAO3 (At3g59050; GenBank accession no. AY143905), AtPAO4 

(At1g65840; GenBank accession no. AF364953), AtPAO5 (At4g29720; GenBank accession no. 

AK118203), αραβόσιτος (maize, ZmPAO; GenBank accession no. NM_001111636), ανθρώπινη PAO 

(H. sapiens PAO; GenBank accession no. NM_152911), ποντικού PAO (Mus, GenBank accession no. 

NM_153783), ανθρώπινη SMO (H. sapiens SMO; GenBank accession no. NM_175839), και PAO του 

καπνού (NtPAO; GenBank accession no. AB200262).  

Φυλογενετική ανάλυση των γονιδίων των οξειδασών των πολυαμινών (PAOs) 

Μελέτη της αλληλουχίας των γονιδίων και φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι τα πέντε 

γονίδια μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις παραφυλετικούς κλάδους (Εικόνα 2). 

Ειδικότερα, το γονίδιο AtPAO1 παρουσιάζει συγγένεια με τα χαρακτηρισμένα PAO 
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γονίδια από τον αραβόσιτο (Zea mays; ZmPAO; GenBank accession no. 

http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_121373&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AF364952&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AY143905&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AF364953&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AK118203&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_001111636&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_152911&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_153783&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=NM_175839&link_type=GEN
http://www.plantphysiol.org/cgi/external_ref?access_num=AB200262&link_type=GEN


NM_001111636; Tavladoraki et al. 1998) και τ  καπνό (Nicotiana tabacum; NtPAO; 

GenBank accession no. 

ο

AB200262; Yoda et al., 2006; τα δύο γονίδια αναλύθηκαν 

διεξοδικά στα προηγούμενα Κεφ.). Αντίθετα, τα γονίδια AtPAO2, AtPAO3, και 

AtPAO4 ομαδοποιούνται μαζί, ενώ η AtPAO5 είναι το πιο μακρινό εξελικτά γονίδιο 

(Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα που παρουσιάζει τις σχέσεις των γονιδίων που κωδικοποιούν τις PAOs από 

φυτά και θηλαστικά. AtPAO1 (At5g13700; GenBank accession no. NM_121373), AtPAO2 

(At2g43020; GenBank accession no. AF364952), AtPAO3 (At3g59050; GenBank accession no. 

AY143905), AtPAO4 (At1g65840; GenBank accession no. AF364953), AtPAO5 (At4g29720; 

GenBank accession no. AK118203), αραβόσιτος (maize, ZmPAO; GenBank accession no. 

NM_001111636), ανθρώπινo pao (H. sapiens PAO; GenBank accession no. NM_152911), Ποντικού 

pao (Mus, GenBank accession no. NM_153783), ανθρώπινo SMO (H. sapiens SMO; GenBank 

accession no. NM_175839), και pao του καπνού (NtPAO; GenBank accession no. AB200262).  

 

 Στα θηλαστικά, οι PAOs που είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την 

.html). 

αλληλομετατροπή της Spd σε Put (μονοπάτι γνωστό και ως back-conversion) 

εντοπίζονται στα περοξεισώματα (Pledgie et al. 2005). Από τα προαναφερθέντα 

γονίδια, τα AtPAO2, AtPAO3, and AtPAO4 περιέχονται στην in silico AraPerox βάση 

δεδομένων, ειδική για τα περοξεισώματα (Reumann et al. 2004), ενώ περιέχουν ένα 

σήμα τύπου-1 υπεύθυνο για τον εντοπισμό των PAOs από τα θηλαστικά στα 

περοξεισώματα (βλ. και τον ιστότοπο http://www.araperox.uni-goettingen.de/SRL 
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οκλωνοποιήθηκαν σε φορέα pDONR207. Η κλωνοποίηση και ο 

η έκφραση των πρωτεϊνών 

Προκειμένου να υπερεκφραστούν οι πρωτείνες, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια, 

 υποκλωνοποιήθηκαν στο φορέα pDEST-TH1, 

M α σ

 Οι κωδικές περιοχές των cDNA λήφθησαν με RT-PCR από φυτά 15 ημερών 

και υπ

χαρακτηρισμός του γονιδίου AtPAO2 πραγματοποιήθηκε από την Andriopoulou 

(2008).  

Ετερόλογ

τα cDNA από τους φορείς pDONR207

ώστε να συντηχθεί στο αμινοτελικό άκρο της εκάστοτε πρωτεΐνης PAO με τη 

maltose-binding protein (MBP; MBP:PAO) υπό τον έλεγχο του υποκινητή tac (που 

προκύπτει από σύντηξη των trp and lac υποκινητών; Εικόνα 3). Οι φορείς αυτοί 

χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό Escherichia coli BL21 κυττάρων και η 

πρωτεϊνική έκφραση επάχθηκε με εισαγωγή isopropyl β-D-thiogalactopyranoside 

(IPTG) στην καλλιέργεια (Εικόνα 3Β). Όλες οι πρωτείνες ανιχνεύτηκαν από 1 h και 

μετά την επαγωγή (Εικόνα 3Β). Στους 37οC η συσσώρευση των πρωτεϊνών 

MBP:PAO ανιχνεύτηκε κυρίως στο μη διαλυτό κλάσμα, όπως φαίνεται με χρήση 

ενός anti-MBP πολυκλωνικού αντισώματος (Εικόνα 3Γ). Μειώνοντας τη 

θερμοκρασία επαγωγής από τους 37οC έως και τους 18οC καθώς και την επαγωγική 

συγκέντρωση του IPTG από 1 m  σε 0.05 mM οι πρωτείνες νιχνεύτηκαν το 

διαλυτό κλάσμα (Εικόνα 3Γ). Μικρότερες συγκεντρώσεις IPTG και θερμοκρασίες 

δεν είχαν κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα στη συσσώρευση των πρωτεϊνών στο 

διαλυτό κλάσμα (αποτελέσματα δεν δείχνονται).  

http://www.araperox.uni-goettingen.de/SRL%20.html
http://www.araperox.uni-goettingen.de/SRL%20.html


 
Εικόνα 3. Έκφραση των πρωτεϊνών (παρουσιάζεται η AtPAO3) και χρωματογραφικός διαχωρισμός.  

Α, Κατασκευή που χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό E. coli BL21 (ή codon plus) κυττάρων. B, 

Χρονική ανάλυση της συσσώρευσης των πρωτεϊνών από κυτταρικό εκχύλισμα από επαγμένα E. coli 

BL21 κύτταρα. Γ, Ανίχνευση της πρωτεΐνης MBP:PAO3  στο διαλυτό κλάσμα, σε μη επαγμένα (–

IPTG) και επαγμένα κύτταρα (+IPTG), χρησιμοποιώντας αντίσωμα anti-MBΡ, σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες (π.χ. 37°C), η πρωτεΐνη MBP:PAO3 συσσωρεύτηκε 

κυρίως στα κυτταρικά θραύσματα (κλάσμα πελέτας, pellet). Δ, Χρωματογραφικός διαχωρισμός και 

ολονύκτια πέψη της πρωτεΐνης με την πρωτεάση παράγοντα Xa. Ε, Δεύτερος διαχωρισμός με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης (gel filtration) της πρωτεΐνης MBP:PAO3 που απομονώθηκε από 

τη κολώνα αμυλόζης και μετά την πέψη με Xa.  

Απομόνωση των πρωτεϊνών 

Προκειμένου να απομονωθούν οι πρωτείνες, τα υπερκείμενα από κυτταρικά 

εκχυλίσματα από επαγμένες καλλιέργειες τοποθετήθηκαν σε κολώνες συγγένειας 

αμυλόζης (amylοse resin), ώστε να προσδεθεί ο σημαντής (tag) MBP, ενώ η 

απομόνωση είχε πάνω από 80% επιτυχία (Εικόνα 3Δ). Επί πλέον, πέψη του δεσμού 

μεταξύ MBP και PAOs με τον Xa factor, πρωτεάση που αναγνωρίζει ειδικά την 

αλληλουχία  Ile-Leu-Glu-Gly-Arg, είχε ως αποτέλεσμα τη σχάση σε δύο πρωτείνες, 

την MBP με μοριακό βάρος 42 kD και την αντίστοιχη PAO με μοριακό βάρος 
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περίπου 54 kD (Εικόνα 3Δ). Οι πρωτείνες απομονώθηκαν επί πλέον με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης (Εικόνα 3Ε). Περισσότερα από 3 mg 

ανασυνδυασμένων MBP:PAO L–1 καλλιέργειας μπορούν να ληφθούν με τη 

μεθοδολογία που περιγράφεται (μέχρι και 20 mg). 

Μελέτη της φύσης του συνενζύμου που περιέχεται στις πολυαμινικές οξειδάσες  

Οι πρωτείνες PAO, που έχουν χαρακτηριστεί ως τώρα, είναι φλαβοπρωτείνες, που 

προσδένουν απουσία ομοιοπολικών δεσμών μόρια FAD, που δρουν ως δότες 

ηλεκτρονίων στο μοριακό οξυγόνο, απαραίτητη λειτουργία για την οξείδωση 

(Tavladoraki et al. 2006). Η in silico ανάλυση των πρωτεϊνών έδειξε ότι όλες 

περιέχουν στο αμινοτελικό τους άκρο περιοχή πρόσδεσης για FAD (βλ. και Εικόνα 

1). Προκειμένου να μελετηθεί εάν οι πρωτείνες PAO προσδένουν FAD ή κάποιο 

άλλο συνένζυμο, διασπάστηκαν οι μη ομοιοπολικοί δεσμοί της πρωτεΐνης με 

χορήγηση διαλύματος 5% (w/v) TCA3 στην εκάστοτε απομονωμένη πρωτεΐνη και 

στη συνέχεια οι πρωτείνες κατακρημνίστηκαν. Η φασματική απορρόφηση του 

υπερκειμένου αναλύθηκε και παρουσίασε το χαρακτηριστικό πρότυπο πρωτεϊνών, 

που περιέχουν FAD, με δύο μέγιστα απορρόφησης στα 380 και 460 nm (Εικόνα 4). 

Παρόμοιο φάσμα απορρόφησης λήφθηκε και χωρίς διάσπαση των δεσμών του FAD 

με την πρωτεΐνη, ενώ μικροδιαφορές που παρατηρούνται οφείλονται στο 

μικροπεριβάλλον του FAD, το οποίο μεταβάλλει τα φασματικά του χαρακτηριστικά 

(Εικόνα 4). Στο μόριο αυτό οφείλεται και το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα των 

πρωτεϊνών, που απομονώθηκαν (όταν η συγκέντρωσή τους ήταν >1 mg mL-1). Δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ MBP:PAO και PAO πρωτεϊνών στα 

χαρακτηριστικά της απορρόφησης, υποδηλώνοντας ότι η MBP πρωτεΐνη δεν 

επηρεάζει τα φασματικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης. Κάθε mol πρωτεΐνης 

προσδένει 0,8 mol FAD, έχοντας κατά συνέπεια περίπου 1:1 μοριακή αναλογία 

FAD:PAO. Σε κάποιες περιπτώσεις, το υπερκείμενο παρουσίασε μέγιστο 

απορρόφησης και στα 280 nm, που οφείλεται σε μόλυνση από την κατακρημνισμένη 

πρωτεΐνη.   

 

 

3 Το TCA χρησιμοποιείται για την κατακρήμνιση πρωτεϊνών και κατά αυτό τον τρόπο η προσφορά του 
είναι διπλή. Διασπά μη ομοιοπολικούς δεσμούς και προκαλεί την κατακρήμνιση πρωτεϊνών.  



 
Εικόνα 4. Φάσμα απορρόφησης των πρωτεϊνών (παρουσιάζεται της AtPAO3) μεταξύ 300 και 540 nm 

από πρωτείνες στις οποίες είχε χορηγηθεί ή όχι TCA.  

Προϊόντα των αντιδράσεων που καταλύονται από τις οξειδάσες των πολυαμινών 
(PAO) 

Στα φυτά., οι πρωτείνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια PAO είναι υπεύθυνες 

για τον τελικό καταβολισμό των ανώτερων PAs, Spd και Spm. Ανάλυση των 

υποστρωμάτων, που οξειδώνουν οι PAOs, έδειξε ότι η πρωτεΐνη AtPAO1 οξειδώνει 

Spm, οι AtPAO2 και  AtPAO3 οξειδώνουν Spd/Spm και , η AtPAO4 οξειδώνει Spm. 

Η AtPAO5 στις πειραματικές μας συνθήκες δεν οξείδωσε κάποια PA. Καμία 

ενεργότητα δεν παρατηρήθηκε χρησιμοποιώντας τη Put. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 

PAOs οξείδωσαν τις PAs παράγοντας Η2Ο2 (Εικόνα 5Α). Τόσο οι απομονωμένες 

πρωτείνες όσο και τα αντίστοιχα βακτηριακά εκχυλίσματα από επαγμένες 

καλλιέργειες, παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα. Η Δ1-πυρρολίνη δεν ήταν 

προϊόν καμίας PAO, όπως δείχθηκε σε δοκιμή με αντίδραση με την o-

aminobenzaldehyde, όπου η Δ1-πυρρολίνη αντιδρά με την o-aminobenzaldehyde και 

σχηματίζει κίτρινο χρώμα, τυπική για τα περισσότερα ένζυμα PAO που καταλύουν 

την τελική οξείδωση της Spd και της Spm (η δοκιμή περιγράφεται στα Υλικά και 

Μέθοδοι του Kεφ. 1).  
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Εικόνα 5. Σχετική παραγωγή H2O2 από τις PAO (CPM, κρούσεις ανά λεπτό κανονικοποιημένες με το 

αντίστοιχο πείραμα αρνητικού ελέγχου) χρησιμοποιώντας Spd (οξειδώθηκε από τις AtPAO2 και 

AtPAO3) και Spm (AtPAO1, AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4) ως υποστρώματα (10 mM). H AtPAO5 δεν 

οξείδωσε κάποια από τις δύο PAs. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα και οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE.  

Ανάλυση των οξειδωτικών αντιδράσεων των πολυαμινικών οξειδασών  
Ανάλυση των προϊόντων της οξείδωσης των PAs από τις PAO πραγματοποιήθηκε με 

συνδυασμό της in vitro ενζυμικής ενεργότητας και χρωματογραφικού διαχωρισμού 

και ταυτοποίησης με HPLC (Εικόνα 6). Ανάλυση των προϊόντων των αντιδράσεων 

έδειξε ότι η Spm (RT περίπου 15 min) και Spd (RT περίπου 10,9 min) οξειδώνονται 

από τις AtPAO2 και AtPAO3 παράγοντας Put, ενώ μόνον η Spm οξειδώνεται από τις 

AtPAO1 και AtPAO4 παράγοντας Spd, χωρίς παραγωγή DAP (Εικόνα 6). Η 

παραγωγή των προϊόντων ήταν ανάλογη του χρόνου, με τη παραγωγή Put να είναι 

δυνατή εντός 15 min από την έναρξη της αντίδρασης (Εικόνα 6). Η AtPAO5 όπως 

αναμενόταν δεν παρήγαγε κάποιο ανιχνεύσιμο προϊόν.  

 Τα προηγούμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα γονίδια AtPAOs στην 

Arabidopsis κωδικοποιoύν ένζυμα με ενεργότητα PA-οξειδασών που μπορούν να 

κάνουν back-conversion με τελικό προϊόν τη Spd (ένα βήμα, AtPAO1, AtPAO4) ή 

Spd/Put (δύο βήματα, AtPAO2, AtPAO3), παράγοντας ταυτόχρονα Η2Ο2.  
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Εικόνα 6. Ανάλυση των προϊόντων των AtPAOs (παρουσιάζονται για την AtPAO3) με ανάλυση 

HPLC.  

Ανάλυση των προϊόντων της οξείδωσης από τις AtPAOs με ισοτοπικές μεθόδους 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί περαιτέρω η back-converting ενεργότητα των AtPAOs, 

χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο AtPAO3 στο οποίο χορηγήθηκαν ραδιενεργά 

σημασμένες PAs (C14 στον τελικό και τέταρτο άνθρακα) και η μετατροπή σε Spd και 

Put αναλύθηκε σε σχέση με το χρόνο (Εικόνα 7). Το 80% της αρχικής Spd 

μετατράπηκε σε Put μέσα σε 1 h, ενώ το 65% της αρχικής Spm μετατράπηκε σε Spd 

και Put στο ίδιο χρονικό διάστημα (Εικόνα 7). Αντίθετα, σημασμένη Put δεν 

λειτούργησε ως υπόστρωμα για το ένζυμο AtPAO3, όπως αναμενόταν. 
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 Καθώς οι PAs με C14 είναι σημασμένες μόνο στον τελικό άνθρακα δεν ήταν 

δυνατή η ανίχνευση επί πλέον προϊόντων, που παράγονται από την οξείδωση. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη Spd με τρίτιο (Η3-Spd) ώστε να 

ανιχνευτούν τα επί πλέον προϊόντα. Με τη μέθοδο αυτή δείχθηκε ότι παράγεται ένα 

επί πλέον προϊόν του οποίου η φύση αναλύεται στη συνέχεια.  

 

Εικόνα 7. Ανάλυση των 

προιόντων οξείδωσης του 

ενζύμου AtPAO3 με ισοτοπική 

μέθοδο ανίχνευσης σημασμέ-

νου C14. Τα αποτελέσματα είναι 

ο μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα και οι 

κάθετες γραμμές αντιπροσω-

πεύουν το ±SE.  

 

 

Μονοαμινικά προϊόντα των οξειδωτικών αντιδράσεων 

Η μη παραγωγή του DAP υποδηλώνει ότι παράγεται ένα άλλο πιθανότατα 

μονοαμινικό προϊόν καθώς οι Spd (ή Spm) παρουσιάζουν ασυμμετρία ως προς το 

εσωτερικό άτομο αζώτου (Εικόνα 8). Προκειμένου να αναλυθούν τα επί πλέον 

προϊόντα των αντιδράσεων οξείδωσης, χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο AtPAO3. 

Ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης του ενζύμου AtPAO3 με TLC που 

αναπτύχθηκε ειδικά για την ανάλυση μονοαμινών, έδειξε την παραγωγή ενός επί 

πλέον αμινικού προϊόντος μετά από χρώση με νινυδρίνη. Μετά από αναγωγή του 

προϊόντος αυτού με NaBH4 δείχθηκε ότι έχει το ίδιο Rf με την 3-αμινοπροπανόλη και 
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επειδή προέρχεται από αναγωγή η αρχική ουσία είναι πιθανότατα η 3-

αμινοπροπανάλη (Εικόνα 9).  

 
Εικόνα 8. Μετατροπή της Spd σε Put. Σύμφωνα με τα βιοχημικά αποτελέσματα που δείχνουν τη μη 

παραγωγή του DAP, η θέση οξείδωσης είναι στο εσωτερικό άζωτο. Η επί πλέον ουσία που παράγεται 

είναι μία ένωση με τρεις άνθρακες και πλευρική ομάδα (εκτός του αζώτου) ένα οξυγόνο.  

 

Επί πλέον ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης με Η1-NMR έδειξε ότι η 

ουσία είναι όντως 3-αμινοπροπανάλη (μία αλδεΰδη) η οποία υφίσταται ταυτομερισμό 

προς αλκοόλη παρουσία του D2O. Το φασματικό πρότυπο της ουσίας είναι πολύ 

όμοιο, με αυτό που ήδη έχει περιγραφεί από τους Houen et al. (1994) για την 3-

αμινοπροπανάλη, η οποία έχει δειχθεί ότι είναι προϊόν οξείδωσης των ανώτερων PAs 

και σε κάποιες περιπτώσεις στα ζωϊκά κύτταρα (Houen et al. 1994). Τα επί πλέον 

φάσματα που παρατηρούνται οφείλονται στη μετατροπή της Spd σε Put, καθώς και 

στη παρουσία μαννιτόλης που χρησιμοποιείται κατά την απομόνωση του ενζύμου 

(βλ. Υλικά και Μέθοδοι).  
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Εικόνα 9. Ανάλυση των 

προϊόντων οξείδωσης από το 

ένζυμο AtPAO3 με 

χρωματογραφία λεπτής 

στιβάδος (TLC). - AtPAO3 

χωρίς Spd, +. AtPAO3 με Spd, 

Spd, Put και 3-ΑΡ, πρότυπες 

ουσίες Spd, Put και 3-

αμινοπροπανόλη, αντίστοιχα.   

 
 

 
 

 

Ανάλυση των βέλτιστων συνθηκών αντίδρασης των AtPAOs 

Το ιδανικό pH για τις αντιδράσεις οξείδωσης των AtPAOs ήταν 8 για το ένζυμο 

AtPAO1 και 7,5 για τα ένζυμα AtPAO2, AtPAO3 και AtPAO4, τα οποία διαφέρουν 

σημαντικά σε σχέση με τις μέχρι τώρα χαρακτηρισμένες PAO (π.χ. ZmPAO pH=6.5). 

Τα ένζυμα λειτουργούν σε μικρό εύρος pH καθώς σε pH>9.5 ή <6.5 δεν παρουσίασαν 

σημαντικές ενεργότητες (Εικόνα 10). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η 

περοξεισωματική PAO του ποντικού (Mus musculus) παρουσιάζει παρόμοια 

εξάρτηση από το pH (Wu et al. 2003). 
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Εικόνα 10. Ανάλυση των βέλτιστων 

συνθηκών οξείδωσης των ενζύμων AtPAOs 

(pH, θερμοκρασία) και οξείδωση των PAs σε 

σχέση με το χρόνο ενζυματικής αντίδρασης. 

Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από 

τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες 

γραμμές αντιπροσωπεύουν το ±SE.  

 

 

 H ιδανική θερμοκρασία ενεργότητας για όλα τα ένζυμα βρέθηκε ότι είναι οι 

37οC, παρόμοια με αυτή της PAO από τον άνθρωπο (Wang et al. 2003), ενώ σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες τα ένζυμα απενεργοποιούνται ταχύτατα (Εικόνα 10). Επί 

πλέον, ισομοριακές ποσότητες Spd και Put παράγονται από τις οξειδωτικές 

αντιδράσεις των AtPAOs (Εικόνα 10). Τα ένζυμα παρουσιάζουν μία σταδιακή 

μείωση της ενεργότητας τους σε σχέση με το χρόνο, πιθανότατα από αναστολή που 

προκαλείται από τα τελικά προϊόντα, είτε μέσω του Η2Ο2, είτε μέσω της Put ή ακόμη 

λόγο της παραγωγής της 3-αμινοπροπανάλης (Εικόνα 10).  
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Κινητικές παράμετροι 

Επειδή οι μέχρι τώρα γνωστές PAOs που εμπλέκονται στο back-conversion 

οξειδώνουν N1-acetyl παράγωγα με μεγαλύτερη συγγένεια από ότι τα μη 

ακετυλιωμένα (Wang et al. 2003), η ειδική ενεργότητα των AtPAOs προσδιορίστηκε 

όχι μόνο χρησιμοποιώντας τη Spd και τη Spm αλλά και την N1-AcSpm (Πίνακας 1). 

Όπως φαίνεται, η N1-AcSpm είναι επίσης υποστρώματα των PAOs, που τη 

μετατρέπουν στο αντίστοιχα ακετυλιωμένο παράγωγο (AcSpd ή AcPut). Παρ’ όλα 

αυτά, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, η N1-AcSpm οξειδώνεται σε πολύ μικρότερο 

βαθμό από τις AtPAOs, σε σχέση με τα μη ακετυλιωμένα παράγωγα. Τα 

προηγούμενα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι PAOs διαφέρουν σε σχέση με τα 

αντίστοιχα ζωϊκά ένζυμα.  

 
Πίνακας 1. Κινητικές παράμετροι των ενζύμων AtPAOs 

 AtPAO1 AtPAO2 AtPAO3 AtPAO4 AtPAO5 
  Km Kcat Km Kcat Km Kcat Km Kcat Km Kcat 
Put 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Spd 0 0 0,212 3,6 0,204 3,4 0 0 0 0 
Spm 0,028 2,7 0,57 3,3 0,58 1,7 0,6 1,8 0 0 
N1-
AcSpm 0,2 0,2 2 0,2 2 0,2  0,1 0 0 
 

 Επί πλέον, οι σταθερές αναστολής από δυο γνωστούς αναστολείς των PAO, 

της guazatine και της aminoguanidine, προσδιορίστηκαν με χρήση της Spd ως 

υπόστρωμα (Bacchi et al., 2004; Tavladoraki et al., 2006). Η guazatine αναστέλλει τις 

PAO πολύ ισχυρά, με Ki ~0.028 µM. Η aminoguanidine αναστέλλει τις PAO αλλά σε 

πολύ μικρότερο βαθμό Ki ~1.08 µM. Επί πλέον, η Put, που αποτελεί το τελικό προϊόν 

των ενζύμων AtPAOs (συγκεκριμένα των AtPAO2, AtPAO3 και της AtPAO4), 

καθώς και η N8-AcSpd (η οποία δεν οξειδώνεται από τις AtPAOs), ανέστειλε την 

ειδική ενεργότητα των ενζύμων (Ki
 = 61.5 µM και Ki = 40.8 µM, αντίστοιχα). H Put 

επίσης ανέστειλε τις ειδικές ενεργότητες όταν χρησιμοποιήθηκαν η Spm και N1-

AcSpm ως υποστρώματα (Ki = 60.1 και 40.9 µM, αντίστοιχα). 

In vivo εντοπισμός των πρωτεϊνών AtPAOs 

Οι πρωτείνες AtPAO2, AtPAO3 και AtPAO4 περιέχουν στο καρβοξυτελικό τους 

άκρο ένα σήμα εντοπισμού στα περοξεισώματα τύπου 1, το οποίο αποτελείται από 



Ser, Arg, και ένα κατάλοιπο Met (ή Leu) (SRM sequence; αμινοξέα 486–488), που 

έχει δειχθεί ότι είναι το υπεύθυνο σήμα για τον εντοπισμό (sorting) στα 

περοξεισώματα των φυτών (Reumann et al. 2004).  

 Προκειμένου να διευκρινιστεί ο in vivo εντοπισμός των πρωτεϊνών, τα cDNA 

των γονιδίων συντήχθηκαν τόσο αμινοτελικά (35S:GFP:PAO3) όσο και 

καρβοξυτελικά (35S:PAO3:GFP) με τo cDNA, που κωδικοποιεί την πράσινη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP). Παροδική έκφραση του 35S:PAO1:GFP και 

35S:GFP:PAO1 έδειξε ότι ο φθορισμός της GFP εντοπίζεται κοντά στη πλασματική 

μεμβράνη, αποτέλεσμα σύμφωνο με το πεπτίδιο σήμα που βρίσκεται στο αμινοτελικό 

άκρο της πρωτεΐνης (περιοχή πρόσδεσης του FAD; Tavladoraki et al. 2006).  

 
Εικόνα 11. In vivo εντοπισμός των πρωτεϊνών AtPAOs σε μεσόφυλλο από φυτά Nicotiana 

benthamiana.  

 

Παροδική έκφραση μέσω του συστήματος μόλυνσης Agrobacterium των 

35S:GFP:PAO2, 35S:GFP:PAO3, 35S:GFP:PAO4 σε μεσόφυλλο του φυτού N. 
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benthamiana έδειξε ότι ο φθορισμός της GFP παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό 

κοκκώδες πρότυπο εντοπισμού σε όλο το κυτταρόπλασμα (Εικόνα 11). Αντίθετα, 

όταν η GFP τοποθετήθηκε στο καρβοξυτελικό άκρο της AtPAO3 (35S:PAO3:GFP) ο 

φθορισμός της GFP εντοπίστηκε στο κυτταρόπλασμα (Εικόνα 11), προτείνοντας ότι η 

σύντηξη των δύο πρωτεϊνών με αυτό τον τρόπο προκαλεί αναστολή του σωστού 

εντοπισμού. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι πρωτείνες της δεύτερης 

ομάδας περιέχουν την πληροφορία για εντοπισμό σε οργανίδια και ότι το σήμα του 

εντοπισμού καταστέλλεται όταν η GFP συντήκεται με το καρβοξυτελικό άκρο της 

πρωτεΐνης. 

Παροδική έκφραση μέσω του συστήματος μόλυνσης Agrobacterium σε φύλλα 

του φυτού N. benthamiana της πρωτεΐνης 35S:PAO5:GFP και 35S:GFP:PAO5 έδειξε 

ότι ο φθορισμός της GFP εντοπίζεται κοντά στη κυτταροπλασματική μεμβράνη και 

στο κυτταρόπλασμα αλλά και στον πυρήνα (Εικόνα 11). Προκειμένου λοιπόν να 

διευκρινιστεί περαιτέρω που εντοπίζονται αυτές οι πρωτείνες, πραγματοποιήθηκαν 

μελέτες in vivo συνεντοπισμού με χρήση φορέων, που κωδικοποιούν για φθορίζουσες 

πρωτείνες γνωστού εντοπισμού διαφορετικού χρώματος από τη GFP, ώστε να 

διευκρινιστεί η φύση των οργανιδίων που εντοπίζονται οι PAOs της δεύτερης 

ομάδας. Συγκεκριμένα, χρήση της yellow fluorescent protein (YFP) και Cherry οι 

οποίες εντοπίζονται σε διάφορα οργανίδια, με ταυτόχρονη μόλυνση με τους φορείς 

35S:GFP:PAO2, 35S:GFP:PAO3, 35S:GFP:PAO4, έδειξε ότι το πρότυπο που 

παρατηρείται  (d35S:YFP:SKL, d35S:mCherry:SKL για τα περοξεισώματα και 

d35S:mYFP για μιτοχονδριακό εντοπισμό; Nelson et al. 2007; Εικόνα 12) είναι 

χαρακτηριστικό των περοξεισωμάτων. Χρήση του συστήματος παροδικής μόλυνσης 

Agrobacterium των 35S:GFP:PAO2, 35S:GFP:PAO3, 35S:GFP:PAO4 σε φύλλα του 

φυτού N. benthamiana με ταυτόχρονη μόλυνση με τους φορείς d35S:mCherry:SKL 

(Εικόνα 12, πάνω), ή του d35S:YFP:SKL (Εικόνα 12, κάτω) έδειξε ότι τα σήματα 

παρουσίαζαν συνεντοπισμό (Εικόνα 12). Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκε 

συνεντοπισμός με άλλα οργανίδια (αποτελέσματα δεν δείχνονται). 



  

 
 

Εικόνα 12. In vivo συνεντοπισμός της πρωτεΐνης GFP:AtPAO3 AtPAOs με τα περοξεισώματα με 

παροδική έκφραση σε μεσόφυλλο από φυτά Nicotiana benthamiana.  

Έκφραση των γονιδίων των AtPAOs 

Ανάλυση με ημιποσοτική RT-PCR έδειξε ότι τα γονίδια AtPAO2-5 εκφράζονται σε 

όλους τους ιστούς (αποτελέσματα δεν δείχνονται). Ειδικά τα γονίδια της δεύτερης 

ομάδας εκφράζονται κυρίως στα άνθη και στους καρπούς. Το AtPAO1 δεν ήταν 

ανιχνεύσιμο υπό τις ίδιες συνθήκες.  

 Καθώς οι υποκινητές των γονιδίων περιέχουν πολλά ρυθμιστικά στοιχεία 

αποκρίσεων στις καταπονήσεις και ειδικά στο ΑΒΑ εξετάστηκε η αφθονία του 

mRNA των γονιδίων υπό διάφορες καταπονήσεις. Συγκεκριμένα, τα πρότυπα 

έκφρασης των γονιδίων AtPAO1, AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4, και AtPAO5 

εκτιμήθηκαν μετά από χορήγηση διαφόρων χημικών ουσιών ή εφαρμογή 

καταπονήσεων σε φυτά  Arabidopsis 10 d για χρονικό διάστημα 24 h (Εικόνα 13). Το 

γονίδιο AtPAO1 δεν ήταν δυνατόν να ανιχνευτεί τόσο με RT-PCR όσο και με 

ανάλυση κατά Νorthern υπό τις διάφορες δοκιμές.  
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Εικόνα 13. Αφθονία των mRNAs των γονιδίων AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4, και AtPAO5 1, 6 και 24 h 

μετά την εκάστοτε μεταχείριση (κάθε πηγάδι περιέχει 10 µg ολικού RNA και με χρόνο έκθεσης 48 h). 

Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα που επαναλήφθηκε δύο φορές με παρόμοια αποτελέσματα. 

 

 Από τις διάφορες εφαρμογές, το ABA επάγει τη συσσώρευση των AtPAO2 

και AtPAO3 mRNA 1 h μετά την εφαρμογή, ενώ η επαγωγή του AtPAO4 

παρατηρείται αργότερα (6 h). Από την άλλη, η αφθονία mRNA του AtPAO5 

μειώθηκε ελαφρά μετά τη χορήγηση ABA. Τα επίπεδα mRNA του γονιδίου AtPAO3 

μειώθηκαν στα αρχικά επίπεδα μετά από 24 h στα φυτά τα οποία χορηγήθηκε το ABA 

(Εικόνα 13, ABA). Τα φυτά στα οποία χορηγήθηκε JA παρουσίασαν μία σημαντική 

και παροδική αύξηση του AtPAO3 mRNA, συνεχώς έως τις 6 h και ακολούθως 

μειώθηκε στις 24 h, ενώ το mRNA του AtPAO2 συσσωρεύτηκε μόνο μετά τη 1 h μετά 

τη μεταχείριση. Αντίθετα, η εφαρμογή του JA δεν προκάλεσε σημαντικές αλλαγές 

στην αφθονία των mRNAs των AtPAO4 και AtPAO5 σε όλα τα χρονικά σημεία που 

εξετάστηκαν (Εικόνα 13; JA). Η εφαρμογή του SA οδήγησε σε επαγωγή της 

αφθονίας των mRNAs των AtPAO3 και AtPAO4 6 h μετά τη μεταχείριση, ενώ το 

AtPAO2 παρουσίασε μία μικρή αύξηση 24 h μετά την εφαρμογή. Το  AtPAO5 

επαρκώς συσσωρεύτηκε μετά τις 24 h, κατά την εφαρμογή 0,1 mM SA (Εικόνα 13, 
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SA). Τα γονίδια AtPAO2, AtPAO3, και AtPAO4 συσσωρεύτηκαν ταχέως σε φυτά που 

είχαν υποστεί μηχανικό τραυματισμό (wounding) κατά τη 1 h και επέστρεψαν στα 

αρχικά τους επίπεδα 6 h και μετέπειτα. Επί πλέον, φυτά που είχαν υποστεί εφαρμογή 

της flagellin 22, elicitor από παθογόνα που ενεργοποιεί τη βασική άμυνα των φυτών 

(basal defence), είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή των γονιδίων AtPAO2 και AtPAO3 

μετά το χρονικό σημείο των 6 h , με συνεχή αύξηση μέχρι τις  24 h, ενώ η AtPAO4 

επάχθηκε 1 h μετά την εφαρμογή, ενώ στη συνέχεια μειώθηκε στα αρχικά επίπεδα 

προ-επαγωγής 24 h και μετά (Εικόνα 13, flagellin). Αντίθετα, η αφθονία του mRNA 

του AtPAO5 παρουσίασε σημαντική μείωση. 

 

Ιστοχημικές χρώσεις γλουκουρονιδάσης (GUS) σε ΓΤΦ που εκφράζουν τους 
υποκινητές των γονιδίων AtPAO1, AtPAO2 και AtPAO5 

Προκειμένου να τεκμηριωθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ Arabidopsis, 

που είχαν τροποποιηθεί με τη σύντηξη του γονιδίου uidA (GUS) με τους υποκινητές 

των γονιδίων AtPAO1, AtPAO2, και AtPAO5 (συγκεκριμένα 2000-bp άνωθεν του 

σημείου εκκίνησης ATG της πρωτεϊνοσύνθεσης; Moschou, Tavladoraki et al., 

αδημοσίευτα αποτελέσματα). Η γενιά T2 των φυτών αυτών χρησιμοποιήθηκε για 

εφαρμογή ABA. Συγκεκριμένα, σε φυτά 10 d χορηγήθηκαν εξωγενώς 10 μm ΑΒΑ 

για χρονικό διάστημα 1 h (Εικόνα 14). Ιστοχημική χρώση για τον έλεγχο των 

επιπέδων ενεργότητας της πρωτεΐνης GUS έδειξε ότι αυξάνει δραματικά για τα ΓΤΦ 

που εκφράζουν τους υποκινητές των γονιδίων promoterAtPAO1:gus, 

promoterAtPAO2:gus αλλά όχι για τα ΓΤΦ που εκφράζουν τον υποκινητή AtPAO5. 

Τα προηγούμενα δείχνουν ότι η έκφραση των γονιδίων των AtPAOs ελέγχεται από το 

ΑΒΑ, από cis ρυθμιστικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτούς. 

 

 

 

 



 
Εικόνα 14. Ιστοχημική χρώση GUS σε ΓΤΦ των υποκινητών των γονιδίων AtPAO1, AtPAO2 και 

AtPAO5 με μεταχείριση με 10 μM ΑΒΑ για 1 h.  

 

In vivo μελέτη της επαγωγής του μονοπατιού αλληλομετατροπής των πολυαμινών 
στο φυτό Arabidopsis thaliana  

Προκειμένου να μελετηθεί η μετατροπή των ανώτερων PAs σε Put μέσω των 

οξειδασών των PAs, χορηγήθηκαν εξωγενώς Spd και Spm σε φυτά Col-0 15 d. 

Προσθήκη 1 mM εξωγενούς Spd είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της σε Put σε 

μικρό βαθμό μετά από 24 h (Εικόνα 15). Παρουσία όμως ΑΒΑ, που προηγουμένως 

δείχθηκε ότι επάγει τη συσσώρευση mRNAs των γονιδίων των AtPAOs που in vitro 

καταλύουν το back-conversion των PAs, είχε ως αποτέλεσμα την επί πλέον 

συσσώρευση Put (4-φορές επί πλέον) (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15. Μετατροπή της Spd σε Put σε φυτά Col-0 και στα μεταλλάγματα abi1-1, abi4-1 (Col-0) 

και aba1-101 (Landsberg Erecta). Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα που επαναλήφθηκε δύο 

φορές με παρόμοια αποτελέσματα. 

 

Χορήγηση εξωγενούς Spd σε ομόζυγα μεταλλαγμάτα (knock-out mutans) για 

γονίδια που σχετίζονται με την αντίληψη και σηματοδότηση των γεγονότων, που 

επάγονται από το ABA, είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συσσώρευση Put τόσο σε 

φυτά που δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το σήμα του ΑΒΑ (abi1-1, abi4-1) όσο 

και σε αυτά που δε μπορούν να βιοσυνθέσουν ABA (aba1-101) (Εικόνα 15). 

 Τα προηγούμενα αποτελέσματα δείχνουν ότι in vivo λειτουργεί το μονοπάτι 

της αλληλομετατροπής των PAs, το οποίο είναι μάλιστα και επαγόμενο από το ABA. 

Από την άλλη πλευρά, εξωγενής χορήγηση Spm στα αντίστοιχα φυτά δεν είχε ως 

αποτέλεσμα τη μετατροπή της σε Put, όπως αναμενόταν, καθώς επέφερε τοξικότητα 
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όταν χορηγήθηκε εξωγενώς στο φυτό Arabidopsis, η οποία εκφράστηκε ως 

ιστολογική κατάρρευση (αποτελέσματα δεν δείχνονται).  

Κατασκευή ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τα γονίδια AtPAO1, AtPAO3 και AtPAO5 

Προκειμένου να διευκρινιστεί o φυσιολογικός ρόλος του μονοπατιού back conversion 

στο φυτό Arabidopsis thaliana, κατασκευάστηκαν ΓΤΦ Arabidopsis thaliana Col-0, 

που υπερεκφράζουν τα γονίδια AtPAO1, AtPAO3 και AtPAO5. Συγκεκριμένα, για τα 

γονίδια AtPAO1 και  AtPAO3 κατασκευάστηκαν ΓΤΦ, είτε μόνο με το cDNA των 

PAOs, είτε με σύντηξη με τη GFP, υπό τον έλεγχο του υποκινητή 35S (35S:AtPAO1, 

35S:GFP:AtPAO1 και 35S:AtPAO3, 35S:GFP:AtPAO1 και 35S:AtPAO5, 35S: 

GFP:AtPAO5, Παρούσα διατριβή και Moschou and Tavladoraki, αδημοσίευτα 

αποτελέσματα).  

 Μοριακή ανάλυση των φυτών έδειξε ότι συσσωρεύουν υψηλότερα επίπεδα 

των αντιστοίχων mRNA (Εικόνα 16). Συγκεκριμένα, οι σειρές υπερέκφρασης των 

φυτών, που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO1, παρουσιάζουν ανιχνεύσιμα επίπεδα 

mRNA του γονιδίου κάτι που δεν ισχύει για τα αντίστοιχα φυτά Col-0 που 

αναπτύχθηκαν στις ίδιες συνθήκες (Εικόνα 16). Ειδικά οι σειρές 6.1 (GFP:AtPAO1) 

και 9.11 (AtPAO1) παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης. Σημαντικά 

αυξημένα επίπεδα έκφρασης παρατηρήθηκαν για όλες τις σειρές ΓΤΦ, που 

υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3. Συγκεκριμένα, η αύξηση των μεταγράφων ήταν 

πολύ σημαντική στα ΓΤΦ σε σχέση με τα αντίστοιχα φυτά Col-0, ενώ οι σειρές 6 και 

56 (GFP:AtPAO3) και 2 και 5 (AtPAO3) παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα 

έκφρασης. Στη περίπτωση των ΓΤΦ AtPAO5, επίσης παρατηρήθηκαν σημαντικές 

αυξήσεις στα επίπεδα των μεταγράφων τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα φυτά Col-0, 

ενώ στη περίπτωση αυτή κατασκευάστηκαν μόνο δύο σειρές, μία για κάθε φορέα 

(GFP:AtPAO5) και (AtPAO5).  

 



 
Εικόνα 16. Φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή ΓΤΦ Arabidopsis thaliana με τα γονίδια 

AtPAOs ή AtPAOs σε σύντηξη με το γονίδιο gfp (Α) και ανάλυση κατά northern (10 µg RNA/πηγάδι) 

των επιπέδων έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων στα ΓΤΦ (Β).   

Εντοπισμός της έκφρασης της πρωτεΐνης GFP:PAO στα ΓΤΦ  

Προκειμένου να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα της παροδικής έκφρασης στα φύλλα 

των φυτών N. benthamiana, αναλύθηκε ο εντοπισμός των πρωτεϊνών GFP:PAOs στα 

ΓΤΦ με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ΓΤΦ 

15 d για την ανάλυση σε φύλλα ή ρίζες. Η σειρά AtPAO1 παρουσίασε τον ίδιο 

εντοπισμό που είχε παρατηρηθεί και με τη παροδική έκφραση. Το ίδιο ισχύει και για 

τα ΓΤΦ του γονιδίου AtPAO3, ενώ στη περίπτωση της υπερέκφρασης της AtPAO5 

δεν εντοπίστηκε η GFP στον πυρήνα όπως στη περίπτωση της αντίστοιχης παροδικής 

έκφρασης.  
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Εικόνα 17. Εντοπισμός της GFP φθορίζουσας πρωτεΐνης στα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τα γονίδια 

AtPAO1, AtPAO3, AtPAO5 σαν σύντηξη με τη GFP. Για την AtPAO1 και AtPAO5 παρουσιάζονται 

αποτελέσματα από φύλλα, ενώ για την AtPAO3 παρουσιάζονται αποτελέσματα από ρίζα.  

 

 Επί πλέον, τα επίπεδα της ανοσοενεργούς πρωτεΐνης στα φυτά υπερέκφρασης 

του γονιδίου AtPAO3, εκτιμήθηκαν με ανάλυση κατά Western (Εικόνα 17). 

Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη στις συνθήκες, που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν ανιχνεύσιμη 

μόνο στα ΓΤΦ, ενώ δεν ήταν ανιχνεύσιμη στα αντίστοιχα φυτά Col-0. Τα ΓΤΦ της 

σειράς 6 (S6) δεν παρουσιάζουν έκφραση της πρωτεΐνης μόνο GFP:PAO3 αλλά και 

PAO3, αποτέλεσμα που οφείλεται σε μη ειδική διάσπαση πιθανότατα in vivo ή κατά 

τη διαδικασία της κατεργασίας των δειγμάτων (Εικόνα 17). Να σημειωθεί επίσης, ότι 

η περιοχή του συνδέσμου του GFP με τη PAO3 είναι περιοχή, που δεν έχει κάποια 

συγκεκριμένη δομή και πολλές φορές οι περιοχές αυτές είναι ευαίσθητες σε μη ειδική 

πρωτεόλυση.   

 
Εικόνα 17. Ανάλυση κατά Western της ανοσοενεργής πρωτεΐνης PAO με χρήση πολυκλωνικού 

αντισώματος, που παρασκευάστηκε εναντίον της πρωτεΐνης MBP:PAO3. Οι σειρές 4.2.5 και S6 

αντιπροσωπεύουν τις σειρές 5 (35S:PAO3) και 6 (35S:GFP:PAO3), αντίστοιχα. Τα φυτά SKL19 

αντιπροσωπεύουν τα ομόζυγα μεταλλάγματα του γονιδίου AtPAO3. 
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Ειδική ενζυματική ενεργότητα των πρωτεϊνών AtPAOs στα ΓΤΦ που 
υπερεκφράζουν τα γονίδια AtPAO1, AtPAO3 και AtPAO5 

H εκτίμηση της ειδικής ενεργότητας των PAOs από φυτικά εκχυλίσματα δεν ήταν 

δυνατή με κάποιο από τα φασματομετρικά πρωτόκολλα, που ήδη περιγράφηκαν, 

καθώς δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων γενοτύπων. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ειδική ενεργότητα των AtPAOs, χορηγήθηκαν εξωγενείς 

PAs σε ΓΤΦ 15 d και εκτιμήθηκε η ικανότητα να αλληλομετατρέπουν τις PAs. 

Συγκεκριμένα, στα ΓΤΦ AtPAO1 και AtPAO3 χορηγήθηκαν αντίστοιχα Spm και Spd, 

ενώ στα ΓΤΦ AtPAO5 χορηγήθηκαν η Spm και Spd. Χορήγηση εξωγενούς Spm δεν 

είχε σαν αποτέλεσμα αύξηση της ενδογενούς ποσότητας της Spd όπως αναμενόταν, 

εξ αιτίας πιθανόν και των δυσμενών αποτελεσμάτων, που είχε η Spm στο 

μεταβολισμό του φυτού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.  Αντίθετα, εξωγενής 

χορήγηση Spd είχε ως αποτέλεσμα την δραματική αύξηση της Put στα ΓΤΦ 

υπερέκφρασης AtPAO3 (Εικόνα 18). Χορήγηση των αναστολέων guazatine και 

aminoguanidine, που προηγουμένως στο παρόν κεφάλαιο δείχθηκε ότι προκαλεί την 

αναστολή της ενεργότητας της PAO3 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής 

Put (Εικόνα 18).  

 Τα ΓΤΦ υπερέκφρασης του AtPAO5 δεν παρουσίασαν σημαντικές 

αλλαγές ούτε με χορήγηση εξωγενούς Spd ή Spm σε σχέση με τα φυτά Col-0. 

 



 
Εικόνα 18. Ανάλυση της αλληλομετατροπής των PAs (μετατροπή Spd σε Put) στα ΓΤΦ 

υπερέκφρασης του AtPAO3. Οι σειρές 4.2.5 και S6 αντιπροσωπεύουν τις σειρές 5 (35S:PAO3) και 6 

(35S:GFP:PAO3), αντίστοιχα. Τα φυτά SKL19 αντιπροσωπεύουν τα ομόζυγα μεταλλάγματα του 

γονιδίου AtPAO3. Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα που επαναλήφθηκε δύο φορές με παρόμοια 

αποτελέσματα. 

. 

Επίπεδα PAs στα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν τα γονίδια AtPAO1, AtPAO3 και 
AtPAO5 

Τα επίπεδα των PAs εκτιμήθηκαν σε ολόκληρα ΓΤΦ φυτά ηλικίας 15 d ΄Ολες οι 

σειρές ΓΤΦ για το γονίδιο AtPAO1, που εξετάστηκαν, δεν παρουσίασαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Col-0. Αντίθετα, τα ΓΤΦ AtPAO3 παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα Put, όπως αναμενόταν, ενώ παρουσίασαν μη στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα Spd και Spm (Εικόνα 19). Συγκεκριμένα, τα 
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επίπεδα Put αυξήθηκαν κατά 3-φορές στα ΓΤΦ 4.2.5 και S6 (σειρές 5 και 6 των 

35S:PAO3 και 35S:PAO3:GFP) σε σχέση με τα αντίστοιχα φυτά Col-0. 

 
Εικόνα 19. Ενδογενή επίπεδα των PAs σε φυτά Col-0 και ΓΤΦ που υπερκεφράζουν το γονίδιο 

AtPAO3. Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα, που επαναλήφθηκε δύο φορές με παρόμοια 

αποτελέσματα. 

 

Τα επίπεδα των PΑs επίσης δεν βρέθηκαν αλλαγμένα στα ΓΤΦ υπερέκφρασης του 

AtPAO5 σε σχέση με τα φυτά Col-0. 

Βιοσύνθεση των PAs στα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 

Καθώς τα επίπεδα Spd στα ΓΤΦ υπερέκφρασης του AtPAO3 δεν βρέθηκαν 

σημαντικά διαφοροποιημένα, εξετάστηκαν τα επίπεδα των ειδικών ενεργοτήτων των 

PΑs στα οποία πιθανόν να οφείλεται η συμπλήρωση των χαμένων επιπέδων Spd, που 

μετατρέπονται σε Put. Στο Κεφ. 2 περιγράφηκε ένας ανάλογος αναδραστικός 

μηχανισμός για τα S-pao φυτά.  
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 Ανάλυση των ειδικών ενεργοτήτων των βιοσυνθετικών γονιδίων των PAs 

έδειξε ότι τα επίπεδα των ADC και SPDS ήταν σημαντικά διαφοροποιημένα στα ΓΤΦ 

των σειρών 4.2.5 και S6 (σειρές 5 και 6 των 35S:PAO3 και 35S:PAO3:GFP), ενώ η 

SAMDC βρέθηκε μειωμένη σε σχέση με τα φυτά Col-0 (Εικόνα 20).  



 
Εικόνα 20. Επίπεδα των ειδικών ενεργοτήτων ADC, SAMDC και SPDS σε φυτά Col-0 και ΓΤΦ που 

υπερκεφράζουν το γονίδιο AtPAO3. Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα, που επαναλήφθηκε δύο 

φορές με παρόμοια αποτελέσματα. 

 

 Ειδικότερα, τα επίπεδα της ADC στη σειρά 4.2.5 ήταν κατά περίπου 20% 

αυξημένα, ενώ στη σειρά S6 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 50%. Η SAMDC μειώθηκε 

κατά 20% στα ΓΤΦ 4.2.5, ενώ κατά τρεις φορές στα ΓΤΦ S6 (Εικόνα 20). Αντίθετα, 

η SPDS αυξήθηκε κατά 3-φορές και 2-φορές στα ΓΤΦ 4.2.5 και S6 αντίστοιχα. Η 

SPMS δεν ήταν ανιχνεύσιμη σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο. 

Ειδική ενεργότητα της οξειδάσης των πολυαμινών AtPAO3 στα περοξεισώματα 
ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το  AtPAO3 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ειδική ενεργότητα της AtPAO3 δεν ήταν 

ανιχνεύσιμη στα ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν το AtPAO3 και για αυτό το λόγο 

απομονώθηκαν περοξεισώματα στα οποία μετρήθηκε η ειδική ενεργότητα μετά από 

τη λύση τους.  Περοξεισώματα, που απομονώθηκαν από φύλλα ΓΤΦ, παρουσίασαν 

σημαντικά αυξημένη ειδική ενεργότητα της AtPAO3, σε σχέση με τα φυτά Col-0. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η σειρά S6 φυτών υπερέκφρασης, από την οποία 

λήφθησαν καθαρά περοξεισώματα των οποίων εκχυλίστηκαν οι πρωτείνες. Οι 

πρωτείνες των περοξεισωμάτων χρησιμοποιήθηκαν για το προσδιορισμό της ειδικής 
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ενεργότητας της AtPAO, όπου βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα in vitro ενζυμικής 

ενεργότητας κατά περίπου 2-φορές στα περοξεισώματα των ΓΤΦ S6 σε σχέση με τα 

αντίστοιχα φυτά Col-0 (Εικόνα 21). 

 
Εικόνα 21. Σχετικά επίπεδα της ειδικής ενζυματικής ενεργότητας του ενζύμου AtPAO3 από 

περοξεισώματα σε φυτά Col-0 (WT) και ΓΤΦ (σειρά S6). Τα αποτελέσματα προέρχονται από ένα 

πείραμα, που επαναλήφθηκε δύο φορές με παρόμοια αποτελέσματα. 

Φαινότυπος των ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 υπό συνθήκες 
καταπονήσεων 

Στα προηγούμενα Κεφ. δείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της οξείδωσης των PAs υπό 

συνθήκες καταπονήσεων. Συγκεκριμένα, η αποπλασματική PAO, που παράγει DAP, 

είναι σε θέση να ελέγχει ως ένα βαθμό τη μοριακή και φυσιολογική απόκκριση των 

φυτών στις αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Προκειμένου λοιπόν να εξεταστεί ο 

ρόλος των PAOs που εμπλέκονται στην αλληλομετατροπή των PAs, στο φυτό 

Arabidopsis χρησιμοποιήθηκαν τα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 τα 

οποία μεταχειρίστηκαν με διαφόρων τύπων καταπονήσεις.  

 Συγκεκριμένα, υψηλές συνθήκες φωτισμού (1000 μmol m-2 cm-1) σε φυτά in 

vitro ηλικίας 15 d, αυξάνουν την υπεροξείδωση των λιπιδίων περισσότερο στα ΓΤΦ 

από τι στα αντίστοιχα φυτά Col-0 (Εικόνα 22). H υπεροξείδωση των λιπιδίων 
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χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπέδων ROS στα φυτά αυτά (βλ. και Κεφ. 

1).  

 
Εικόνα 22. Σχετικά 

επίπεδα υπεροξείδωσης 

των λιπιδίων (επίπεδα 

MDA) σε Col-0 και ΓΤΦ 

που υπερεκφράζουν το 

γονίδιο AtPAO3 υπό 

συνθήκες υψηλού 

φωτισμού. Τα 

αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα 

και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το 

±SE.  
 

 

  

Αντίθετα, η καταπόνηση από ψύχος (4οC) έχει ως αποτέλεσμα σημαντική 

μείωση της βιομάζας στα ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 (Εικόνα 23).  

 

 

 

Εικόνα 23. Σχετική βιομάζα (% βάση του φυτού που 

δεν υπέστη καταπόνηση) σε Col-0 και ΓΤΦ που 

υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 υπό συνθήκες 

ψύχους. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος από 

τρία ανεξάρτητα πειράματα και οι κάθετες γραμμές 

αντιπροσωπεύουν το ±SE. 
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 Αντίθετα, στην ωσμωτική καταπόνηση τα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το 

AtPAO3 παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα, όπως παρατηρείται από την 

αυξημένη βιομάζα στα 300 mM mannitol (Εικόνα 24). Αντίθετα, το αποτέλεσμα αυτό 

δεν παρατηρήθηκε κατά τις καταπονήσεις σε αλατότητα από 75 mM NaCl, όπου 

αμελητέες διαφορές μεταξύ των ΓΤΦ και των φυτών Col-0 παρατηρούνται (Εικόνα 

24).  
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Εικόνα 24. Φαινότυπος των 

Col-0 και ΓΤΦ που 

υπερεκφράζουν το γονίδιο 

AtPAO3 υπό συνθήκες 

ψύχους σε οσμωτική (300 

mM mannitol) και 

καταπόνηση από υψηλή 

αλατότητα (75 mM NaCl). 

  

 Το αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε στην ωσμωτική καταπόνηση, 

επαναλήφθηκε και με χρήση εξωγενούς σακχαρόζης (Εικόνα 25). Συγκεκριμένα, σε 

4% σακχαρόζη τα ΓΤΦ υπερέκφρασης της AtPAO3 αναπτύσσονται με πολύ πιο 

ικανοποιητικό ρυθμό. Να σημειωθεί ότι ως πείραμα ελέγχου δε χρησιμοποιήθηκε η 

απουσία σακχαρόζης καθώς τα φυτά σε in vitro συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να 

αναπτυχθούν απουσία της. 

 



 
Εικόνα 25. Φαινότυπος των Col-0 και ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3 υπό ωσμωτική 

(4% Sucrose). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η οξείδωση των PΑs μέχρι τώρα πιστευόταν ότι έχει εξελιχθεί ανεξάρτητα σε φυτά 

και σε ζώα, σε αντίθεση με τη βιοσύνθεση των PAs, η οποία εθεωρείτο ότι είναι μία 

συντηρημένη διαδικασία μεταξύ των δύο βασιλείων (Kaur-Sawhney et al. 2003; 

Kusano et al. 2007). Από την άλλη πλευρά, ο καταβολισμός στα θηλαστικά ιστορικά 

είχε κερδίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων καθώς εμπλέκεται με κάποιο τρόπο 

στην ογκογένεση (Toninello et al. 2006). Μόλις πρόσφατα ο καταβολισμός των PAs 

στα φυτά άρχισε να κερδίζει το ενδιαφέρον των ερευνητών, ως συνέπεια δύο κυρίως 

παραγόντων, της πλήρους ανάλυσης των μονοπατιών βιοσύνθεσης των PAs και της 

συσχέτισής του με τον PCD (Tiburcio et al. 1994; Yoda et al. 2003, 2006; Rea et al. 

2004; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis 2005b; Paschalidis et al. 2009a,b). Σε 

μία προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα γνώσης μεταξύ της διαδικασίας του 

καταβολισμού σε φυτά και ζώα, πραγματοποιήθηκε μία ενδελεχής μελέτη του 

γονιδιώματος του φυτού Arabidopsis thaliana, με σκοπό την αναγνώριση πιθανών 

γονιδίων, που θα μπορούσαν λειτουργικά να είναι παρόμοια με αυτά των ζώων, τόσο 

στην αντίδραση, που καταλύουν όσο και στον εντοπισμό των πρωτεϊνών τους.  

Στηριζόμενοι σε in silico δεδομένα ανάλυσης, τα οποία προέβλεπαν την 

ύπαρξη πέντε πιθανών γονιδίων AtPAOs, απομονώσαμε τα πέντε αυτά γονίδια. Τα 

γονίδια αυτά διαχωρίστηκαν σε τρεις παραφυλετικές ομάδες, βάση των εξελικτικών 

τους σχέσεων με άλλα γνωστά και χαρακτηρισμένα γονίδια που κωδικοποιούν PAOs. 

Κατά αυτό τον τρόπο προέκυψε η ομάδα Ι, στην οποία εντάσσεται το γονίδιο 

AtPAO1, η ομάδα ΙΙ στην οποία εντάσσονται τα γονίδια AtPAO2, AtPAO3 και 

AtPAO4 και η ομάδα ΙΙΙ στην οποία εντάσσεται τo γονίδιο AtPAO5. Οι πρωτείνες των 

γονιδίων περιέχουν τέσσερις κοινές περιοχές, που είναι χαρακτηριστικές για 

πρωτεΐνες, που έχουν λειτουργία AO.  

Το cDNA των γονιδίων απομονώθηκε και εκφράστηκε σε ένα ετερόλογο 

σύστημα έκφρασης πρωτεϊνών, αυτό της E. coli και οι πρωτείνες απομονώθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν βιοχημικά. Η βιοχημική ανάλυση έδωσε ένα απροσδόκητο 

αποτέλεσμα, το οποίο ήταν η μη ύπαρξη ανάμεσα στα ένζυμα αυτά κάποιου, που να 

καταλύει τον τελικό καταβολισμό των ανώτερων PΑs. ΄Ολες οι πρωτείνες, που 

χαρακτηρίστηκαν, εκτός από μία (AtPAO5), εμπλέκονται στο μονοπάτι της 

αλληλομετατροπής των ανώτερων PAs. Συγκεκριμένα, τα ένζυμα AtPAO1 και 
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AtPAO4 καταλύουν τη μετατροπή της Spm σε Spd, τα ένζυμα AtPAO2 και AtPAO3 

καταλύουν τη μετατροπή της Spm σε Spd και της Spd σε Put, ενώ η AtPAO5 δεν 

βρέθηκε να οξειδώνει κάποια από αυτές τις PAs. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι, 

όπως και τα ζώα, έτσι και τα φυτά έχουν ένα μονοπάτι αλληλομετατροπής.  

Μία πολύ ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων είναι η 

εξειδίκευση, που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα ένζυμα, που προέρχονται από τα φυτά 

και τα ζώα. Ειδικότερα, στα θηλαστικά, η Spd/Spm N1-acetyltransferase(SSAT) είναι 

το υπεύθυνο ένζυμο για την ακετυλίωση της Spd και της Spm και τα αντίστοιχα 

ακετυλιωμένα παράγωγα διευθετούνται προς το καταβολισμό τους στα 

περοξεισώματα όπου η di-acetyl-Spm και η N1-acetyl-Spd αποτελούν τα ιδανικότερα 

υποστρώματα για τις PAOs (εξαρτώμενος από τον SSAT καταβολισμό). Σε αντίθεση, 

τα ένζυμα που περιγράφονται εδώ, δείχνουν ισχυρή συγγένεια για τις μη 

ακετυλιωμένες PAs Spd και Spm, υποδεικνύοντας ότι οι AtPAOs δεν εξαρτώνται από 

κάποιου είδους ένζυμο όπως η SSAT (μη εξαρτώμενη οξείδωση από τα ένζυμα 

SSAT).  

Υψηλά επίπεδα του ενζύμου PAO στα θηλαστικά, μπορεί να αναστείλει τη 

μεταφορά των N1-acetyl-Spm και N1-acetyl-Spd από τα κύτταρα και να αυξήσει τα 

επίπεδα της Spd και Put, συνεπώς της συνολικής ποσότητας των PAs (Wu et al. 

2003). Από την άλλη, αυτά τα ανάλογα των PAs στα φυτά δεν έχουν κάποια γνωστή 

λειτουργία και μπορούν να βρεθούν σε ίχνη στο φυτό Arabidopsis, ενώ στο φυτό H. 

tuberosum σχετικά υψηλά επίπεδα της N1-acetyl-Spd βρέθηκαν σε χλωροπλάστες 

μετά από εξωγενή προσθήκη Put (Del Duca et al. 1995; Tassoni et al. 2000). Επί 

πλέον, οι Del Duca et al. (1995) υπέθεσαν ότι η εξωγενής προσθήκη της Put προκαλεί 

αναστολή του ενζύμου PAO, που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της Spd σε Put. 

Tα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται τώρα από τα δικά μας αποτελέσματα, με τα οποία 

δείχθηκε ότι η Put, που είναι το τελικό προϊόν οξείδωσης των PAs, όντως έχει τέτοια 

δράση. Βιοχημικές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός μονοπατιού αλληλομετατροπής στο 

πολυετές φυτό H. tuberosus δείχνει ότι το συγκεκριμένο μονοπάτι δεν περιορίζεται 

στο φυτό Arabidopsis, αλλά είναι κοινό τουλάχιστον στα δικοτυλήδονα.  

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι τα γονίδια AtPAO1, AtPAO2, 

AtPAO3 και AtPAO4 δείχνουν σημαντικές διαφορές στα αντίστοιχα mRNAs. 

Ειδικότερα, τα γονίδια AtPAO2, AtPAO3 και AtPAO4 εκφράζονται συνεχώς σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα στους φυτικούς ιστούς, ενώ το γονίδιο AtPAO1 δεν 
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εκφράζεται στον ίδιο βαθμό. Στα θηλαστικά, η PAO που εντοπίζεται στα 

περοξεισώματα επίσης εκφράζεται συνεχώς σε υψηλά επίπεδα, ενώ η SMO είναι 

κατά βάση ένα επαγόμενο γονίδιο (Pledgie et al. 2005). Η ομοιότητα αυτή μπορεί να 

υποδεικνύει ένα τρόπο ρύθμισης του μονοπατιού της αλληλομετατροπής χωρίς 

γνωστό ρόλο ακόμη, τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα. Επί πλέον, όπως συμβαίνει και 

στα ζώα, οι AtPAOs παράγουν Η2Ο2.  

Οι πιο πολλές γνωστές PAOs εντοπίζονται στα περοξεισώματα. Στα φυτά οι 

AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4 εντοπίζονται στα περοξεισώματα επίσης, όντας το 

δεύτερο παράδειγμα PAOs στα φυτά που εντοπίζονται στα περοξεισώματα, ενώ η 

πρώτη ήταν η PAO της βρώμης (Cervelli et al. 2004). O εντοπισμός των υπολοίπων 

PAOs είναι κυτταροπλασματικός. Επι πλέον, τα αποτελέσματα αυτά δίνουν ένα 

καινούργιο ρόλο στα περοξεισώματα, που είναι ο καταβολισμός των PAs.  

H ύπαρξη του ενζύμου στα περοξεισώματα μπορεί να έχει φυσιολογική 

σημασία καθώς το Η2Ο2, που παράγεται από τη δράση τους μπορεί εύκολα να 

αποσβεστεί από την CAT, που εντοπίζεται κυρίως εκεί (έως 80% της ολικής 

πρωτεΐνης του περοξεισώματος). Σε αντίθεση, η αποπλασματική PAO (βλ. 

προηγούμενα κεφάλαια) εντοπίζεται σε ένα μέρος με χαμηλή αντιοξειδωτική 

ικανότητα. Επί πλέον, ο μη οργανιδικός εντοπισμός της AtPAO1, που λειτουργικά 

είναι ομόλογη με το ένζυμο SMO, μπορεί να αποτελεί επαγόμενο σύστημα οξείδωσης 

παρόμοιο με αυτό της SSAT.  

Η ισχυρή επαγωγή των γονιδίων από το JA, τη μηχανική καταπόνηση, το SA, 

και τη flagellin-22 υποδεικνύει τη συσχέτιση των ενζύμων με τις καταπονήσεις αυτές 

(Alvarez et al. 1998; Asai et al. 2000). Το Η2Ο2 που παράγεται από τη δράση των 

AtPAOs μπορεί να δρα ως δευτερογενές σήμα, που σηματοδοτεί τις δευτερογενείς 

αποκκρίσεις υπό συνθήκες καταπονήσεων (Orozco-Cardenas et al. 2001; Takahashi 

et al. 2004; Vacca et al. 2004; Sasaki-Sekimoto et al. 2005; Skopelitis et al. 2006). 

Επίσης, οι PAs έχουν εμπλακεί στην αντίδραση στη μηχανική καταπόνηση στο φυτό 

Arabidopsis (Perez-Amador et al. 2002).  

Στα θηλαστικά επίσης η 3-αμινοπροπανάλη έχει δειχθεί ότι συμμετέχει στη 

καταστροφή των ιστών (Wu et al. 2003). Αξίζει να σημειωθεί ότι η flagellin-22, 

προκαλεί συνεχή αύξηση και όχι παροδική, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις αβιοτικής 

καταπόνησης. Το προηγούμενο υποδεικνύει ότι κάποιο διαφορετικό σήμα επάγει την 

έκφραση των γονιδίων μεταξύ αβιοτικής και βιοτικής καταπόνησης. Στην περίπτωση 
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της αβιοτικής καταπόνησης το Η2Ο2 μπορεί να σηματοδοτεί αμυντικές αποκκρίσεις, 

ενώ σε συνθήκες βιοτικής καταπόνησης μπορεί να σχετίζεται με την απευθείας άμυνα 

(π.χ. αντιμικροβιακή δράση), είτε μέσω του Η2Ο2 ή μέσω της 3-αμινοπροπανάλης.  

Το μονοπάτι της αλληλομετατροπής ενεργοποιείται in vivo από το ΑΒΑ ώστε 

να παράγει πιθανόν 3-αμινοπροπανάλη, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε β-αλανίνη 

μέσω της δράσης της αλδεϋδικής αφυδρογονάσης, όπου η β-αλανίνη μετατρεπόμενη 

σε β-αλανίνη μπεταΐνη δρα ως συμβατός ωσμολύτης. ΓΤΦ, που υπερεκφράζουν το 

γονίδιο AtPAO3, είναι κατά συνέπεια πιο ανθεκτικά στην ωσμωτική καταπόνηση, 

κάτι που δεν παρατηρείται για άλλων τύπων καταπονήσεις. Τα ΓΤΦ, που 

υπερεκφράζουν το γονίδιο AtPAO3, παρουσιάζουν επίσης αυξημένα επίπεδα Put, που 

οφείλονται στη δράση του ενζύμου AtPAO3, ενώ δε δείχνουν μειωμένη Spd, γεγονός 

το οποίο οφείλεται στην επαγωγή των ενζύμων της βιοσύνθεσης των ΡΑς ADC και 

SPDS.  

Συνολικά, τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου αυτού δείχνουν ότι τα φυτά έχουν 

ένα επαγόμενο από καταπονήσεις μονοπάτι αλληλομετατροπής, η οποία εξαρτάται 

από τέσσερα ένζυμα, τρία εκ των οποίων εκφράζονται συστατικά. Το μονοπάτι αυτό 

παράγει Η2Ο2 και 3-αμινοπροπανάλη, που είναι πρόδρομο μόριο της β-αλανίνης. 

Συμπερασματικά, τα φυτά και τα ζώα μοιράζονται πολλά κρίσιμα σημεία ομοιότητας 

ως προς τον καταβολισμό των PAs. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Προηγούμενα αποτελέσματα του εργαστηρίου μας έχουν υποδείξει τη σημαντικότητα 

της οξειδωτικής καταπόνησης τόσο στην αναγεννησιμότητα των πρωτοπλαστών 

(Papadakis 2000) όσο και κατά την επίδραση αυξημένης αλατότητας (Skopelitis et al. 

2006). Στη παρούσα διατριβή μελετήθηκε ο ρόλος ενός οξειδωτικού συστήματος, της 

PAO. Η PAO in vitro καταλύει την οξειδωτική απαμίνωση των ανώτερων PAs 

παράγοντας H2O2. Το H2O2 είναι ένα πολύ σημαντικό μόριο για την οξειδωτική 

καταπόνηση. Η εργασία περιλάμβανε τη μελέτη του ρόλου της οξείδωσης των 

ανώτερων πολυαμινών τόσο υπό φυσιολογικές συνθήκες, όσο και υπό συνθήκες 

καταπόνησης. Η έκφραση της PAO συσχετίστηκε επίσης με την έκφραση 

αντιοξειδωτικών ενζύμων όπως η POX, η APX και η CAT, ενώ παράλληλα 

εκτιμήθηκαν και τα ενδογενή επίπεδα των PAs. Επί πλέον, στο τελευταίο μέρος της 

εργασίας αναζητήθηκαν PAOs που δεν καταλύουν απλά την τελική οξείδωση των 

πολυαμινών, αλλά συμμετέχουν σε μονοπάτια αλληλομετατροπής τους. Τα 

βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής: 

1. H αυξημένη οξείδωση των PAs στον αποπλάστη, σε φυτά που υπερεκφράζουν 

το αποπλαστικό ένζυμο PAO συνοδεύεται από ταύτοχρονη επαγωγή της 

αντιοξειδωτικής μηχανής ώστε να αποσβεστούν τα επί πλέον ROS που 

παράγονται. Η επαγωγή είναι αναγκαία καθώς καταστολή του 

αντιοξειδωτικού μηχανισμού έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση PCD. Επί 

πλέον, η επαγμένη αντιοξειδωτική μηχανή στα ΓΤΦ που υπερεκφράζουν το 

PAO δεν είναι σε θέση να καλύψει τις αντιοξειδωτικές ανάγκες του κυττάρου 

υπό συνθήκες καταπονήσεων.  

2. Το αποπλαστικό ένζυμο PAO, σε συνθήκες καταπόνησης από αλατότητα, έχει 

αρνητική επίδραση καθώς φυτά που το υπερεκφράζουν παρουσιάζουν 

αυξημένη ευαισθησία, ενώ το αντίθετο ισχύει σε φυτά που καταστέλλουν την 

έκφρασή του.  

3. Υπό συνθήκες καταπονήσεων, η βιοσύνθεση των PAs αναπροσαρμόζεται 

ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε PAs, ενώ η Spd μεταφέρεται στον 

αποπλάστη όπου και οξειδώνεται. Η οξείδωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη 

τοπική παραγωγή ROS, που αναλόγως με τα επίπεδά τους επάγουν είτε 

αμυντικές αποκρίσεις είτε τον PCD. Κατά συνέπεια, η αποπλαστική οξείδωση 
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των PAs κατέχει ένα πολύ σημαντικό σηματοδοτικό ρόλο υπό συνθήκες 

καταπονήσεων. 

4. Η επίλογή της έκφρασης αμυνιτκών γονιδίων ή του PCD δεν εξαρτάται μόνο 

από την αποπλαστική οξείδωση, αλλά επηρεάζεται και από το ρυθμό 

βιοσύνθεσης των PAs. ΓΤΦ καπνού που υποεκφράζουν το γονίδιο samdc ήταν 

πιο ευαίσθητα σε συνθήκες καταπονήσεων, ενώ παρουσίαζαν τα ίδια επίπεδα 

οξείδωσης των PAs με τα φυτά WT. Το προηγούμενο σημαίνει ότι υψηλός 

λόγος PA αναβολισμού/καταβολισμού αναστέλλει τον PCD που επάγεται από 

την αποπλαστική οξείδωση των PAs.  

5. Σε συνθήκες βιοτικής καταπόνησης, η υπερέκφραση της αποπλαστικής PAO 

έχει πολύ σημαντική συνεισφορά, καθώς τα ΓΤΦ που την υπερεκφράζουν 

δείχνουν μέχρι και ανοσία σε συνθήκες καταπονήσεων από συγκεκριμένα 

παθογόνα.  

6. Η αυξημένη προστασία που παρέχει η PAO σε συνθήκες βιοτικής 

καταπόνησης, σχετίζεται με δομικές αλλαγές του κυτταρικού τοιχώματος που 

κάνουν τα φυτά λιγότερο ευπρόσβλητα, καθώς και με γονιδιακές 

ανακατατάξεις που σχετίζονται με την άμυνα απέναντι στα παθογόνα.  

7. Η οξείδωση των PAs δε συμβαίνει μόνο στον αποπλάστη, αλλά και εντός του 

κυττάρου, στο κυτταρόπλασμα και στα περοξεισώματα. Συγκεκριμένα, 

απομόνωση των πέντε οξειδασών του φυτού Arabidopsis thaliana έδειξε ότι 

δεν εντοπίζονται στον αποπλάστη όπως οι μέχρι τώρα γνωστές οξειδάσες. 

8. Οι PAOs του Arabidopsis συμμετέχουν στη μετατροπή της Spm σε Put, 

λειτουργία που για πρώτη φορά αναφέρεται σε φυτικούς οργανισμούς, καθώς 

εθεωρείτο ότι το μονοπάτι απουσιάζει από τα φυτά και απαντάται μόνο στα 

ζώα και στους μύκητες.  

9. Οι PAOs αυτές παράγουν επί πλέον 3-αμινοπροπανάλη (όπως συμβαίνει και 

με τις αντίστοιχες ζωικές) που μπορεί να μετατρέπεται σε β-αλανίνη, 

προσδίδωντας με αυτό τον τρόπο ανθεκτικότητα στις αβιοτικές καταπονήσεις.  

10. Επί πλέον, οι ξειδάσες αυτές επάγονται από τις καταπονήσεις και η επαγωγή 

αυτή ελέγχεται από cis ρυθμιστικά στοιχεία των υποκινητών των αντίστοιχων 

γονιδίων. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι οξειδάσες των PAs είναι 

σημαντικά ένζυμα που ελέγχουν ως ένα βαθμό τις αμυντικές αποκρίσεις εναντίων 

των καταπονήσεων. 

 

Προτείνεται: 

1. Η επίδραση της έκφρασης των γονιδίων pao στην έκφραση άλλων γονιδίων 

με χρήση γενωματικής ανάλυσης (microarrays). 

2. Η περαιτέρω διευκρίνιση του φυσιολογικού ρόλου του μονοπατιού της 

αλληλομετατροπής των PAs. 

3. H μελέτη της κυτταροειδικής έκφρασης των PAOs με τη χρήση των ΓΤΦ που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της έκφρασης των υποκινητών. 
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