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Περίληψη 
 
 
 
Δοµικές και λειτουργικές δράσεις των πολυαµινών στη φωτοανάπτυξη 

και φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 
 

Η φωτοσύνθεση και οι επιµέρους λειτουργίες στις οποίες συνίσταται, αποτελούν ένα 
ευρύ και διαρκώς ανοιχτό ερευνητικό πεδίο. Η τόσο σηµαντική αυτή λειτουργία για τη 
διαβίωση των φυτών, συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον, διότι σ΄ αυτή στηρίζεται, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα, η διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, αφού µέσω της φωτοσύνθεσης 
επιτυγχάνεται η είσοδος της ηλιακής ενέργειας στη ζώσα ύλη για την παραγωγή βιοµάζας. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης είναι, αφ’ ενός η ικανότητα 
της ανάπτυξης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, στη δοµική και λειτουργική οργάνωση του 
οποίου στηρίζεται η ίδια η φωτοσύνθεση, και αφ’ ετέρου η ικανότητα της προσαρµογής του 
στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η βέλτιστη εκµετάλλευση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών προς όφελος της φωτοσύνθεσης, αλλά και η προστασία του 
ίδιου του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και ως εκ τούτου η εξασφάλιση της εύρυθµης 
λειτουργίας του. Οι δύο αυτές επιµέρους διαδικασίες, η φωτοανάπτυξη και η 
φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, αποτέλεσαν αντικείµενο της παρούσας 
ερευνητικής εργασίας. 

Με δεδοµένη της ύπαρξη των τριών κύριων πολυαµινών (Put, Spd, Spm) στον 
χλωροπλάστη, και µάλιστα τη σύνδεσή τους µε υποσύµπλοκα του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού [Kotzabasis et al., 1993; Del Duca et al.,1994], αλλά και τις διαρκώς 
αυξανόµενες ενδείξεις για την ανάληψη δραστικότατων ρόλων από τις πολυαµίνες στη 
διατήρηση/τροποποίηση ζωτικών για το φωτοσυνθετικό µηχανισµό λειτουργιών 
(σταθεροποίηση πρωτεϊνών και χλωροφυλλών [Besford et al., 1993], αναστολή της 
φωτοανεξάρτητης µετατροπής του πρωτοχλωροφυλλιδίου [Beigbeder and Kotzabasis, 
1994]), η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στην αποσαφήνιση του ρόλου των πολυαµινών στις 
διαδικασίες της φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη και της φωτοπροσαρµογής του 
φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

 
Για τους σκοπούς της µελέτης χρησιµοποιήθηκε ο άγριος τύπος του µονοκύτταρου 

χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, καθώς και τα µεταλλαγµένα στελέχη αυτού, C-2A’ και 
C-6D, που από κοινού συνιστούν µια κλιµακούµενη διαφοροποίηση στο αναπτυξιακό στάδιο 
του χλωροπλάστη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως τo πρότυπο των ποιοτικών και ποσοτικών 
µεταβολών των πολυαµινών, και ειδικότερα της Put, που επάγονται, τόσο σε κυτταρικό, όσο 
και σε πλαστιδιακό επίπεδο, στο φως, κατά τη διαδικασία σχηµατισµού του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού, εµφανίζει µια ταλαντωτική πτώση, η οποία σηµατοδοτείται από τον ίδιο 
φωτοϋποδοχέα (ενεργό πρωτοχλωροφυλλίδιο) που ρυθµίζει  τη βιοσύνθεση των 
χλωροφυλλών και κατ’ επέκταση τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη. Η διερεύνηση της 
διαδικασίας φωτορύθµισης των πολυαµινών συνεχίστηκε µε τη διαλεύκανση του µονοπατιού 
µεταβίβασης του σήµατος, που ξεκινά από τον φωτοϋποδοχέα και καταλήγει να ρυθµίσει τα 
επίπεδα των πολυαµινών στον χλωροπλάστη, αλλά και σε ολόκληρο το κύτταρο. Οι µελέτες 
αυτές, ενέδειξαν τη συµµετοχή ετεροτριµερών G-πρωτεϊνών, κυκλικών νουκλεοτιδίων, 
κινασών, φωσφατασών, καλµοδουλίνης και ασβεστίου, στο εν λόγω σηµατοδοτικό µονοπάτι, 
το οποίο φάνηκε να έχει πολλές οµοιότητες µε τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που ρυθµίζουν τη 
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βιοσύνθεση των αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Έτσι, η ρύθµιση του 
επιπέδου των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, όπως προτείνεται, 
αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο στο συντονισµό της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης απ’ τη µια 
και των αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού απ’ την άλλη, διαδικασία 
απαραίτητη για τη σωστή δοµική και λειτουργική οργάνωση του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού.  

Παράλληλα, µε την εµφάνιση των πρώτων υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού, κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, όπως διαπιστώθηκε, 
σηµατοδοτούνται νέες ρυθµίσεις στα επίπεδα των πολυαµινών, αυτή τη φορά από το κέντρο 
αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ, που έχουν σαν στόχο την φωτοπροσαρµογή του 
φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε µια διαδικασία στην οποία εµπλέκονται δραστικά οι 
πολυαµίνες και κυρίως η διαµίνη Put και η τετραµίνη Spm. Ρόλο – κλειδί στην 
φωτοπροσαρµοστική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού παίζει το κύριο 
φωτοσυλλεκτικό σύµπλοκο του φωτοσυστήµατος ΙΙ, το LHCII, το οποίο έχει τη δυνατότητα 
να αυξοµειώνει το µέγεθός του, ανάλογα µε τις συνθήκες του φωτονιακού περιβάλλοντος 
(ένταση φωτισµού). Αύξηση λοιπόν της Put ή µείωση της Spm βρέθηκε να µειώνει 
σηµαντικά το µέγεθος του LHCII, προσοµοιώνοντας συνθήκες υψηλής έντασης φωτισµού, 
ενώ αντίστροφα, µείωση της Put αυξάνει σηµαντικά το µέγεθος του LHCII, 
προσοµοιώνοντας συνθήκες χαµηλής φωτονιακής ροής. Οι επιδράσεις αυτές των 
πολυαµινών και κυρίως της Put, στο λειτουργικό µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας 
LHCII, σχετίζονται άµεσα µε την αυτοπρωτεολυτική ενεργότητα του συµπλόκου, 
ρυθµίζοντας έτσι το επίπεδο πολυµερισµού/αποπολυµερισµού του LHCII και κατ’ επέκταση 
τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, ανεξάρτητα από το φωτονιακό 
περιβάλλον.  

Παράλληλες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί (σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 
GSF του Μονάχου) ή πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο Βιοχηµείας Φυτών και 
Φωτοβιολογίας, αποδεικνύουν την άµεση σχέση της ρύθµισης της φωτοσυλλεκτικής 
ικανότητας του LHCII, µέσω των πολυαµινών, µε τη φωτοσυνθετική απόκριση των φυτών 
σε διάφορες περιβαλλοντικές καταπονήσεις (όζον [Navakoudis et al., 2003], UVB [Lütz et 
al., υπό προετοιµασία; Sfichi et al., 2004], CO2 [Logothetis et al., 2004), και εποµένως 
αφήνουν να διαφαίνεται η δυνατότητα εξωγενούς χειρισµού της ευαισθησίας 
/ανθεκτικότητας των φυτών στις καταπονήσεις αυτές, µε στόχο τη βελτίωση της 
φωτοσυνθετικής τους απόδοσης και κατ’ επέκτασης της φυτικής παραγωγής. 
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Abstract 
 
 
 

Structural and functional dynamic effects of polyamines in both the 
photodevelepoment and photoadaptation of the photosynthetic apparatus  

 

 
Photosynthesis comprises nowadays a wide and most active research field. This 

incomparable plant process constitutes not only the primary basis for sustaining plant life, 
but also a primary source for supporting life earth wide, since  it comprises the only 
pathway for introducing the sunlight energy needed to the living organisms for biomass 
production. The processes of chloroplast photodevelopment, and photoadaptation of the 
photosynthetic apparatus are considered to be most important for the structural and 
functional integrity of the photosynthetic performance. The chloroplast photodevelopment 
is a dynamic process triggering the “building” of the photosynthetic apparatus and thus the 
basis for photosynthesis, whereas photoadaptation permits the fine tuning of the stucture 
and function of the developed photosynthetic apparatus, by both exploiting the 
environmental conditions the best way, and at the same time being able to protect itself 
from any putative harmfull environmental conditions. 

The three main polyamines (Put, Spd, Spm) were found to be localized in the 
chloroplast, whereas most importantly they were found to be attached to photosynthetic 
subcomplexes [Kotzabasis et al., 1993; del Duca et al., 1994]. Furthermore, their role in the 
chloroplast was associated with drastic prosseces, such as the stabilization of chlorophyll –
protein complexes [Besford et al., 1993] and the inhibition of the light-independent 
chlorophyll biosynthesis [Beigbeder and Kotzabasis, 1994]. Thus, the present dissertation 
aimed to the dissection of the role of polyamines in the dynamic processes of the 
photodevelopment and photoadaptation of the photosynthetic apparatus. 

 
For the purpose of the experimentation the wild type strain of the unicellular green 

alga (Chlorophycae) Scenedesmus obliquus was used and also its mutant strains C-2A’ and 
C-6D, since the three strains comprise different levels of the chloroplast developmental 
stage. The results showed that polyamines, and especially Put are readily being regulated 
by onset of light and this process promotes the gradual decline of both their intracellular 
and intraplastidal concentrations, beginning with an oscillatory pattern. The primary 
photoreceptor for this regulation was identified as the “active” Protochlorophyllide, which 
also comprises the primary photoreceptor for chlorophyll biosynthesis and chloroplast 
photodevelopment. Thus, polyamine regulation and chloroplast photodevelopment share 
the shame photoreceptor. Other components of the signaling pathway leading to the 
polyamine regulation by light are heterotrimeric G-proteins, cyclic nucleotides (cNMPs), 
protein kinases protein phosphatases, calmodulin and Ca2+. The studied pathway reveals 
similarity to the pathway leading to the photosynthetic gene expression. Thus, polyamines 
seem to play a central role in the pathway which coordinates the chlorophyll and 
appoprotein biosynthesis, for the concerted development of the photosynthetic constituents.  

In parallel, whereas the development of the photosynthetic apparatus is still ongoing, 
the newly assembled Photosystem II subcomplexes trigger a second regulation of 
polyamine levels, by means of increasing their bound levels to the major antenna complex 
of PSII, the LHCII. LHCII has a unique role in photoadaptation processes, by readily 
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adjusting its size, as a response to the changing light intensities. By externally manipulating 
the polyamine levels, an indisputable relation was found between the LHCII size and 
polyamine levels: low Put or increased Spm levels promote increase in the LHCII size, 
simulating low light conditions, whereas, increased Put concentration produces a smaller 
LHCII antenna size, an effect normally seen in high light conditions. Further dissection on 
the effect of polyamines in the polymerization/apopolymerization of LHCII, showed that 
Put and Spm affect the autoproteolytic properties of LHCII, thus modifying its size 
independently of the environmental light conditions 

Other studies performed in the laboratory of Plant Biochemistry and Photobiology 
(Univ. of Crete, dep. Biology) revealed the participation of the LHCII size regulation in 
plant photosynthetic responses to many different environmental stressors, such as high 
ozon concentration [Navakoudis et al., 2003] (study performed with the contribution of the 
GSF-Research Center (Munich), UVB radiation [Navakoudis et al., in preparation; Sfichi et 
al., 2004], high CO2 [Logothetis et al., 2004). In all these cases, externally manipulated 
polyamine concentrations were effective in reversing the sensitivity of the photosynthetic 
apparatus to the stressor. Thus, polyamines play a major role in regulating the LHCII size 
status and concomitantly the photosynthetic efficiency, thus increasing plant production 
under unfavourable environmental conditions. 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

 
 
 
Το φως είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των φυτών. Τα φυτά 

χρησιµοποιούν το φως και σαν πηγή ενέργειας για τη φωτοσύνθεσή τους, αλλά και σαν 

πηγή πληροφορίας για την αντίληψη του περιβάλλοντος και εποµένως την προσαρµογή 

τους στις εκάστοτε συνθήκες µε τρόπο ώστε να εκµεταλλεύονται στο έπακρο τις 

δυνατότητές τους για ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Επειδή άλλωστε η φωτοσύνθεση είναι 

ο µόνος σηµαντικός µηχανισµός για την εισαγωγή ενέργειας στις τροφικές αλυσίδες του 

πλανήτη, η σηµασία όλων των παραγόντων που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα της 

διαδικασίας αυτής είναι πραγµατικά ανεκτίµητη.  

Η εξέλιξη της φωτοσύνθεσης µε την δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και την 

απελευθέρωση οξυγόνου κατέστησε δυνατή τη ζωή στη γη όπως την ξέρουµε σήµερα. Η 

ικανότητα αυτή, της φωτοσυνθετικής διαδικασίας µε απελευθέρωση οξυγόνου, έχει 

κληροδοτηθεί στα φύκη και στα ανώτερα φυτά από ένα (ή περισσότερα) 

ενδοσυµβιωτικό(ά) γεγονός(-τα) που µετέτρεψε ένα κυανοβακτήριο σε υποκυτταρικό 

οργανίδιο, τον χλωροπλάστη [Margulis, 1975; Palmer, 2003, Pfannschmidt 2003]. Ο 

φωτοσυνθετικός µηχανισµός και στα κυανοβακτήρια και στους χλωροπλάστες εντοπίζεται 

στα θυλακοειδή. Χάρη στην  ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δοµή των θυλακοειδών, οι 

χλωροπλάστες και τα κυανοβακτήρια µπορούν να µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 

χηµική και µάλιστα µε µια τέτοια απόδοση που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από 

οποιοδήποτε τεχνητό φωτοβολταϊκό σύτηµα που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος [Hillier 

and Babcock, 2001]. Συνεπώς, η δυνατότητα του κυττάρου να χτίζει εξαρχής 

(φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη) αλλά και να µεταβάλλει κατάλληλα τη µοριακή δοµή 

και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 
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µηχανισµού), για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ενέργειας, είναι θεµελιώδους 

σηµασίας όχι µόνο για την ανάπτυξη του φυτού αλλά και για τη βιόσφαιρα συνολικά. 

 

 

Χλωροπλάστες – «Μηχανές» µετατροπής φωτονιακής ακτινοβολίας σε 

χηµική ενέργεια 

 

Για πρώτη φορά ο χλωροπλάστης περιγράφηκε το 1848 από τον Unger απλά σαν µια 

«δοµή που δεσµεύει χλωροφύλλη». Η πολυσύνθετη δοµή του χλωροπλάστη, όπως τη 

γνωρίζουµε σήµερα, άρχισε να αποκαλύπτεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, µε τη 

χρήση του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Εντούτοις, παρά την έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα που συνεχίζει να υπάρχει ακόµη και σήµερα, όσον αφορά τη δοµή αλλά και 

τη λειτουργία του χλωροπλάστη, τα ερωτήµατα που παραµένουν αναπάντητα είναι πολλά. 

Οι χλωροπλάστες προκύπτουν από απλά, αδιαφοροποίητα πλαστίδια, τα 

προπλαστίδια, οργανίδια που υπάρχουν σε όλα τα φυτικά κύτταρα. Τα προπλαστίδια είναι 

µικρά σφαιρικά οργανίδια, µε δύο στοιχειώδεις µεµβράνες, µια εξωτερική και µια 

εσωτερική οι οποίες συνιστούν τον πλαστιδιακό φάκελλο. Τα προπλαστίδια αυτά 

περιέχουν πολύ λίγες µεµβράνες εσωτερικά, οι οποίες έχουν τη µορφή κυστιδίων ή µικρών 

ασκοειδών δοµών. Συχνά οι µεµβρανικοί αυτοί σχηµατισµοί στο εσωτερικό του πλαστιδίου 

φαίνονται να προεκτείνονται από την εσωτερική µεµβράνη του φακέλου [Τσέκος, 2000]. 

Κάποια από αυτά τα προπλαστίδια, απουσία φωτός µετατρέπονται σε ωχροπλάστες 

(etioplasts) οι οποίοι ενώ περιέχουν εσωτερικά πολύ λίγες µεµβράνες τα προθυλακοειδή 

(prothylakoids, PTs), διαθέτουν όµως ένα χαρακτηριστικό προελασµατοειδές σωµάτιο 

(prolamellar body, PLB). Το προελασµατοειδές σωµάτιο είναι µια παρακρυσταλλική δοµή, 

σαν πλέγµα [Williams et al., 1998], που αποτελείται από λιπίδια (κυρίως MGDG) και 

κυρίως µία πρωτεΐνη (90%), την NADPH – εξαρτώµενη προτοχλωροφυλλιδική 

οξειδοαναγωγάση (NADPH-dependent protochlorophyllide oxidoreductase, POR,  Ε.C 

1.3.1.33). Το πυρηνικής προέλευσης ένζυµο που καταλύει το µοναδικό φωτοεξαρτώµενο 

βήµα στη διαδικασία βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης [Franck et al., 2000; Aronsson et al., 

2003; Bruce, 1998] (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 5 και 6). Η ανάπτυξη των προπλαστιδίων σε 

φωτοχηµικά ενεργούς χλωροπλάστες σταµατά σ’ αυτό το ενδιάµεσο στάδιο του 

ωχροπλάστη όσο τα φυτά βρίσκονται στο σκοτάδι [Aronsson et al., 2003].  
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Σχεδόν αµέσως µετά την έναρξη του φωτισµού το προελασµατοειδές σωµάτιο αρχίζει 

να διαλύεται και στη θέση του να δηµιουργούνται τα θυλακοειδή. Υπερλεπτές τοµές 

πλαστιδίων έχουν δείξει πως κατά τη διαδικασία της φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη ένα 

εκτεταµένο µεµβρανικό σύστηµα «χτίζεται» βαθµιαία : αρχικά σχηµατίζονται επιµήκεις 

µεµβράνες (lamella), οι οποίες λίγο αργότερα συµπληρώνονται µε τη δηµιουργία  

µικρότερων δισκοειδών µεµβρανικών δοµών, των θυλακοειδών καθώς παράλληλα 

δηµιουργείται ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός [Vothknecht and Westhoff, 2001; Kutik, 

1998]. Οι θυλακοειδείς µεµβράνες, που ως προς τη µορφή τους θυµίζουν ασκούς (απ’ όπου 

και το όνοµά τους), συνδυάζονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας στοιβάδες που ονοµάζονται 

grana (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 4). Ταυτόχρονα, ο χλωροπλάστης αρχίζει να αποκτά το τυπικό 

του φακοειδές σχήµα. Τελικά, ο ώριµος χλωροπλάστης διαθέτει στο εσωτερικό του ένα 

περίπλοκο σύστηµα από διαπλεκόµενες µεταξύ τους µεµβράνες, τα θυλακοειδή των grana 

και ορισµένες θυλακοειδείς µεµβράνες οι οποίες συνδέουν τα grana µεταξύ τους και που 

ονοµάζονται θυλακοειδή στρώµατος. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 η ύπαρξη των 

θυλακοειδών είχε γίνει γνωστή και η διερεύνηση των διαδικασιών που συνιστούν τη 

βιογένεσή τους είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτή η έρευνα συνεχίζεται και σήµερα, καθώς, ενώ 

πολλά ερωτήµατα έχουν σ’ αυτό το διάστηµα απαντηθεί, εξίσου πολλά νέα έχουν επίσης 

γεννηθεί. [Vothknecht and Westhoff  2001; Franck et al., 2000].  

 

 Η διπλή µεµβράνη του χλωροπλάστη ονοµάζεται φάκελος. Καθεµιά από τις 

µεµβράνες του φακέλου έχει πάχος περίπου 5,6 nm, ενώ ο µεταξύ τους χώρος έχει πλάτος 

περίπου 10 nm. Μεταξύ των µεµβρανών του φακέλου υπάρχουν περιοχές που πιθανότατα 

αποτελούν σηµεία επαφής τους. Οι µεµβράνες είναι λιπιδικές διπλοστοιβάδες που 

αποτελούνται κυρίως από γαλακτόσυλ-γλυκερίδια και φωσφατιδυλ-χολίνη [Vothknecht 

and Westhoff  2001; Joyard et al., 1998]. Η σύσταση των δύο αυτών µεµβρανών δεν είναι 

ίδια, όπως ούτε και η λειτουργία τους είναι άλλωστε ίδια. Η εξωτερική, κυτοπλασµατική 

µεµβράνη επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο ουσιών σε πολλές περιπτώσεις (λόγω της 

ύπαρξης πορινών σ’ αυτή), ενώ η εσωτερική µεµβράνη είναι εξαιρετικά εκλεκτική 

[Vothknecht and Westhoff  2001]. Μάλιστα, επιτρέπει την είσοδο ορισµένων µόνο 

διαλυτών υλικών µε τη χρήση ειδικών ενζυµικών συστηµάτων – µεταφορέων 

(translocators) [Küchler and Soll, 2001].  

Το θεµελιώδες υλικό του χλωροπλάστη µεταξύ του φακέλου και των θυλακοειδών 

ονοµάζεται στρώµα. Στο στρώµα διακρίνονται διάφοροι κόκκοι και σωµατίδια, πολλά από 

τα οποία αποτελούνται από πρωτεΐνες (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 6). Το ένζυµο καρβοξυλάση 
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της διφωσφορικής ριβουλόζης (ribulose biphosphate carboxylase, Rubisco) είναι η 

κυριότερη από τις διαλυτές πρωτεΐνες. Επίσης στο στρώµα διακρίνονται συσσωρευµένα 

φωτοσυνθετικά προϊόντα, όπως π.χ. οι αµυλόκοκκοι, ή σφαιρίδια λιπιδίων και 

πλαστοκινόνης. Τέλος στο στρώµα υπάρχει και το DNA που ευθύνεται για την έκφραση 

κάποιων από τα συστατικά του πλαστιδίου, καθώς και RNA. [Lawror, 1993]. Τα πλαστίδια 

περιέχουν µέχρι και µερικές εκατοντάδες αντίγραφα ενός κυκλικού µορίου DNA µε 

µέγεθος µεταξύ 120 και 220 kb [Vothknecht and Westhoff  2001]. Στον χλωροπλάστη 

εδράζονται περίπου 2000 – 5000 πρωτεΐνες, οι περισσότερες από τις οποίες όµως 

κωδικοποιούνται από το πυρηνικό γονιδίωµα. Μόνο περίπου 200 πλαστιδιακές πρωτεΐνες 

κωδικοποιούνται αποκλειστικά από το πλαστιδιακό γονιδίωµα [Vothknecht and Westhoff  

2001; Pfannschmidt 2003; Küchler and Soll, 2001; van Wijk, 2000]. Οι υπόλοιπες 

συντίθενται από το πυρηνικό γονιδίωµα και διαθέτουν στο αµινοτελικό τους άκρο ένα 

πεπτίδιο – (δια-)µεταφορέα, το οποίο θα κατευθύνει το πολυπεπτίδιο στη σωστή του θέση 

µέσα στο πλαστίδιο [Motohashi et al., 2003]. 

Τα θυλακοειδή που εκτείνονται στο εσωτερικό του πλαστιδίου και, που διακρίνονται 

είτε στοιβαγµένα  σε grana ή σαν θυλακοειδή στρώµατος, συνιστούν ένα τεράστιο δίκτυο 

αλληλοσυνδεόµενων µεµβρανών, µε το εσωτερικό τους να συνιστά τελικά µια µεγάλη 

ενιαία κοιλότητα, γνωστή ως µικροχώρος (lumen). Τα θυλακοειδή είναι λιπιδικές 

διπλοστοιβάδες µε µια σύσταση µοναδική µεταξύ των µεµβρανικών συστηµάτων του 

κυττάρου. Αποτελούνται κατά µεγάλο ποσοστό από γλυκερολιπίδια. Περίπου το 70 – 80% 

είναι γαλακτόσυλ – διγλυκερίδια. Επίσης στα φυτά, η µονογαλακτόσυλ- διαγλυκερόλη 

(MGDG) και η διγαλακτόσυλ – διαγλυκερόλη (DGDG) είναι λιπίδια που βρίσκονται 

αποκλειστικά στις πλαστιδιακές µεµβράνες [Vothknecht and Westhoff 2001; Jarvis et al., 

2000; Bruce, 1998]. Άλλα λιπίδια στις θυλακοειδείς µεµβράνες είναι η 

φωσφατιδυλογλυκερόλη  και η σουλφοκινόσυλ – διαγλυκερόλη [Joyard et al., 1998 Hagio 

et al., 2000; Vothknecht and Westhoff 2001]. Μεγάλη ασυµµετρία παρατηρείται στη 

σύσταση των δύο λιπιδικών  στοιβάδων της µεµβράνης, η οποία, ενώ δεν είναι γνωστό πως 

επιτυγχάνεται, θεωρείται ότι έχει µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της µεµβράνης κα 

µάλιστα πιθανολογείται η συµµετοχή των λιπιδίων στη σταθερότητα της δοµής των 

οργανωµένων συµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχνισµού [Reinsberg et al., 2000; Hagio 

et al., 2000; Jarvis et al., 2000; Duchêne et al., 2000; Vothknecht and Westhoff 2001].  

Στις µεµβράνες των θυλακοειδών βρίσκονται ενσωµατωµένες οι πρωτεΐνες του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, οργανωµένες σε τέσσερα µεγάλα σύµπλοκα 

χρωστικών/πρωτεϊνών. Τα κύρια σύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού είναι το 
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φωτοσύστηµα ΙΙ (PSII) µε το φωτοσυλλεκτικό του σύµπλοκο LHCII (Light Harvesting 

antenna Complex of PSII), το φωτοσύστηµα Ι  (PSI), το σύµπλοκο του κυτοχρώµατος b6f 

(Cytb6f) και η  ΑTP συνθάση (ATPase) (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 7). Οι θυλακοειδείς 

µεµβράνες είναι ασύµµετρες και ως προς την πρωτεϊνική τους σύσταση, µε το σύµπλοκο 

διάσπασης του νερού να αντικρύζει τον µικροχώρο του θυλακοειδούς, το φωτοσύστηµα ΙΙ 

το κυτόχρωµα b6f και τη φωτοσυλλεκτική κεραία του φωτοσυστήµατος ΙΙ  να διαπερνούν 

τη µεµβράνη και προς τη µεριά που επικοινωνεί µε το στρώµα να βρίσκονται διάσπαρτα µε 

το φωτοσύστηµα Ι και τέλος, τα ένζυµα για τη σύνθεση του ATP να αντικρύζουν το 

στρώµα του χλωροπλάστη [Lawlor, 1993]. Επίσης ασυµµετρία εµφανίζεται και στη 

διασπορά των συµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στο δίκτυο των θυλακοειδών. 

Αν και τα δύο φωτοσυστήµατα λειτουργούν σε σειρά, εντούτοις στο χώρο βρίσκονται 

διαζευγµένα. Ενώ το φωτοσύστηµα Ι πλεονάζει στα θυλακοειδή του στρώµατος, αλλά και 

στις περιφερειακές, µη-στοιβαγµένες µεµβράνες των grana (δηλ. στις περιοχές των 

µεµβρανών των grana που είναι εκτεθειµένες προς το στρώµα του χλωροπλάστη), µαζί µε 

την ΑTP συνθάση, το φωτοσύστηµα ΙΙ βρίσκεται στα στοιβαγµένα θυλακοειδή των grana 

και το Cytb6f βρίσκεται διάσπαρτο σχεδόν παντού [Albertsson, 2001; Allen and Forsberg, 

2001] (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 7).  

 

Οι ευκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί οργανισµοί περιλαµβάνουν τα ανώτερα φυτά και τα 

φύκη. Τα φύκη αποτελούν µια εκτενή οµάδα οργανισµών. Ενώ όµως διαφέρουν πολύ 

µεταξύ τους και στη δοµή και στη σύστασή τους σε χρωστικές, εντούτοις όλα έχουν 

χλωροπλαστικό φάκελο και θυλακοειδή. Γενικότερα, η δοµή των χλωροπλαστών και των 

θυλακοειδών τους είναι αρκετά όµοια µε αυτή των ανώτερων φυτών [Lowlor, 1993, 

Hoober and Egging 1999]. Aπό όλες τις οµάδες φυκών, αυτά που έχουν τη µεγαλύτερη 

οµοιότητα όσον αφορά το φωτοσυνθετικό µηχανισµό τους (σε επίπεδο πολυπεπτιδικής 

οµολογίας αλλά και χρωστικών) είναι τα πράσινα φύκη (Chlorophycae, χλωροφύκη). Σε 

γενικές γραµµές, τα πράσινα φύκη διαθέτουν περίπου τον ίδιο αριθµό πολυπεπτιδίων και 

τον ίδιο βαθµό πολυπλοκότητας στη δοµή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού αλλά και 

ολόκληρου του χλωροπλάστη. Έτσι, ανώτερα φυτά και πράσινα φύκη οµαδοποιούνται σε 

µια κοινή οµάδα τα  χλωρόφυτα (Chlorophyta) [Bhattacharya and Medlin, 1998; Green and 

Durnford, 1996]. 
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Μοριακή δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

 Τα κύρια χλωροφυλλοπρωτεϊνικά σύµπλοκα  που αποτελούν τον φωτοσυνθετικό 

µηχανισµό είναι το φωτοσύστηµα Ι, το φωτοσύστηµα ΙΙ, το κυτόχρωµα b6f και η ATP 

συνθάση, Στα σύµπλοκα των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ όµως, συγκαταλέγονται και οι 

φωτοσυλλεκτικές κεραίες [Light Harvesting Complex of photosystem I (LHCI) and II 

(LHCII)] (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 7). Όλα τα σύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

συνιστούν συνήθως ολιγοµερή από 4 – 6, έως και περισσότερα από 20 πολυπεπτίδια και 

προσδένουν µια ποικιλία από συµπαράγοντες και χρωστικές (χλωροφύλλες, καροτενοειδή, 

φαιοφυτίνη, κινόνες, αίµη, µαγγάνιο, σίδηρο και σιδηρο-θειϊκές οµάδες) [Choquet and 

Vallon, 2000]. 

 

Το φωτοσύστηµα ΙΙ 

Το φωτοσύστηµα ΙΙ καταλύει τη φωτόλυση του νερού και ως εκ τούτου είναι αυτό 

που υποστηρίζει την αερόβια ζωή στον πλανήτη. Συνολικά απαρτίζεται από 25 

διαφορετικά πολυπεπτίδια και το µοριακό του βάρος υπολογίζεται στα 890 kDa [Stoylova 

et al., 2000]. Ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ (Core Complex, CCII), όπως διαφαίνεται 

από τα µοντέλα που έχουν προταθεί µετά την κρυστάλλωσή του σε ανάλυση 8 Å, φαίνεται 

πως είναι ένα διµερές [Miller and Jacob, 1991]. Άλλες µελέτες όµως υποστηρίζουν πως 

οργανώνεται και σε ανώτερα επίπεδα πολυµερισµού (π.χ. τετραµερή), ενώ κάποιες άλλες 

υποστηρίζουν την εκδοχή της µονοµερούς µορφής του συµπλόκου [Stoylova et al., 2000; 

Boekema et al., 1999].  Πάντως, το PSII στην τυπική του µορφή (ανώτερα φυτά) 

περιλαµβάνει περισσότερες από 20 πολυπεπτιδικές υποµονάδες, 200 – 250 µόρια 

χλωροφύλλης ανά P680 ενώ η αναλογία Chla/Chlb είναι µεταξύ 2 και 3 [Green and 

Durnford, 1996; Wollman et al., 1999]. 

Καθένα από τα µονοµερή CCII αποτελείται από: 1) το Κέντρο Αντίδρασης (Reaction 

Center, RC), όπου συµβαίνει ο πρωτογενής διαχωρισµός των φορτίων, 2) δύο πρωτεΐνες, 

τις CP47 και CP43, που συνιστούν την εσωτερική κεραία συλλογής φωτός, 3) το Κέντρο 

Παραγωγής Οξυγόνου (OEC, Oxygen Evolving Center), 4) το κυτόχρωµα b559 µαζί µε 

κάποιες άλλες µικρότερες υποµονάδες (PsbI, PsbK, PsbL, PsbT, PsbW). 

Το Κέντρο Αντίδρασης, συνίσταται από δύο πολυπεπτίδια, την D1 και την D2, στα 

οποία εντοπίζεται το Ρ680, ο πρωτογενής δότης ηλεκτρονίων, που αποτελείται από 4 

µονοµερή χλωροφύλλης α, τοποθετηµένα σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους [Barber and 
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Archer, 2001]. Επίσης υπάρχουν άλλα 2 περιφερειακά µόρια χλωροφύλλης α (ChlZ και 

ChlD,), δύο φαιοφυτίνες α, µία πλαστοκινόνη, ένα άτοµο σιδήρου (εκτός αίµης), και 1-2 β-

καροτένια. Τα D1 και D2 πολυπεπτίδια, τα οποία έχουν το καθένα πέντε διαµεµβρανικές α-

έλικες διαθέτουν δύο τυροσίνες, την τυροσίνη  YZ (Tyr161) της D1 που παίζει το ρόλο του 

δευτερογενή δότη ηλεκτρονίων και την τυροσίνη YD  της D2 που παίζει το ρόλο του 

εναλλακτικού δότη ηλεκτρονίων. Και τα δύο υπολείµµατα τυροσίνης βρίσκονται προς στην 

περιοχή της κοιλότητας των θυλακοειδών. Τα υπόλοιπα πολυπεπτίδια, τα οποία διαθέτουν 

µόνο µία διαµεµβρανική έλικα το καθένα τους, είναι οι α και β υποµονάδες (PsbE και PsbF 

αντίστοιχα) του κυτοχρώµατος b559 και άλλες δύο υποµονάδες στην, προς τον µικροχώρο, 

επιφάνεια του θυλακοειδούς, τις PsbR και PsbT. Κάποιες άλλες µικρού µοριακού βάρους 

υποµονάδες, οι PsbI-N, PsbT, PsbW, και PsbX, περιτριγυρίζουν το όλο σύµπλοκο 

καλύπτοντας ουσιαστικά το Κέντρο Αντίδρασης [Hankhamer et al., 2001; Gogdell and 

Lindsay, 2000; Wolman et al., 1999; Choquet and Vallon, 2000; Hillier and Babcock, 2001; 

Barber and Kühlbrandt, 1999].  Η πιθανή στοιχειοµετρία του Cytb559  ανά RC δεν έχει 

διευκρινιστεί αλλά πιστεύεται ότι υπάρχει σε ένα αντίγραφο. Επίσης, ο ρόλος του 

παραµένει άγνωστος, ωστόσο πιθανολογείται η εµπλοκή του στη φωτοπροστασία του 

Κέντρου Αντίδρασης [Hankhamer et al., 2001].  

Η πυρηνική κεραία του PSII, αποτελείται από τις υποµονάδες CP47 και CP43, οι 

οποίες διαθέτουν από 6 διαµεµβρανικές περιοχές και προσδένουν η καθεµιά περίπου 20 

µόρια χλωροφύλλης a, και 4-5 β-καροτένια. Εκτός από τις φωτοσυλλεκτικές τους 

ιδιότητες, τα υποσύµπλοκα αυτά φαίνεται να παίζουν ρόλο και στη διάσπαση του µορίου 

του νερού, διαµορφώνοντας το πρωτεϊνικό περιβάλλον του µηχανισµού αυτού, που 

αποτελεί τµήµα του CCII [Green and Durnford, 1996]. Καθεµιά από τις πρωτεΐνες της 

εσωτερικής κεραίας βρίσκεται σε µονοµερή µορφή, ενώ και  η στοιχειοµετρία της ίδιας της 

κεραίας αυτής µε το CC ΙI είναι 1:1 [Wolman et al., 1999]. 

Το  κέντρο παραγωγής οξυγόνου (Oxygen Evolving Center, OEC) αποτελεί τµήµα 

του CCII και βρίσκεται στη µεριά της κοιλότητας των θυλακοειδών. Στο τµήµα αυτό 

γίνεται η διάσπαση του µορίου του νερού (φωτόλυση) µε τον συνακόλουθο διαχωρισµό 

των φορτίων (Η+ και e-) και την παραγωγή οξυγόνου. Στα ανώτερα φυτά και τα πράσινα 

φύκη αποτελείται από τρεις υποµονάδες τις O, P και Q (33, 23 και 17 kDa αντίστοιχα) σε 

στοιχειοµετρία 1:1:1, ενώ πιθανότατα υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο ανά RC [Wollman et 

al., 1999; Hankhamer et al., 2001; Rutherford and Faller, 2001]. 

 

 

 11



Η φωτοσυλλεκτική κεραία του φωτοσυστήµατος ΙΙ (LHCII) 

Η δυνατότητα συλλογής φωτός του PSII αυξάνεται µε τη σύνδεση του 

φωτοσυστήµατος µε το σύµπλοκο της περιφερειακής (εξωτερικής) κεραίας του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ, το LHCII. Συγκεκριµένα, η λειτουργία του LHCII συνίσταται στη 

δέσµευση των φωτονίων µέσω των χρωστικών τους και στη διοχέτευση αυτής της 

ενέργειας διέγερσης, µέσω της πυρηνικής κεραίας CP47 και CP43, τελικά στο Κέντρο 

Αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ.  

Η φωτοσυλλεκτική κεραία του φωτοσυστήµατος ΙΙ είναι το πιο άφθονο σύµπλοκο 

στα θυλακοειδή των ανώτερων φυτών και των πράσινων φυκών (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 8). 

Περίπου το 50-70% της ποσότητας των χλωροφυλλών των θυλακοειδών βρίσκεται στο 

σύµπλοκο αυτό (12 µόρια χλωροφύλλης ανά πολυπεπτίδιο), ενώ επίσης το ένα τρίτο των 

συνολικών πρωτεϊνών στα θυλακοειδή αποδίδεται στο ίδιο σύµπλοκο [Wollman et al., 

1999]. Η σχέση χλωροφύλλης a/b είναι περίπου 1,4. Επίσης, περιέχει καροτένια, αλλά και 

τη µεγαλύτερη συγκέντρωση ξανθοφυλλών (3-4 µόρια ανά πολυπεπτίδιο, λουτεΐνη, 

νεοξανθίνη και βιολαξανθίνη) [Green and Durnford, 1996; Wollman et al., 1999; Croce et 

al., 1999; Nayak et al., 2002]. Η παρουσία πολλών διαφορετικών χρωστικών διασφαλίζει 

τη βέλτιστη χρησιµοποίηση του ηλιακού φωτός από τον φωτοσυνθετικό µηχανισµό, αφού 

έτσι καλύπτεται µεγαλύτερο εύρος ακτινοβολιών που µπορούν να απορροφηθούν [Ruf et 

al., 2000].  Έτσι, το LHCII αποτελεί ταυτόχρονα και την κυρίαρχη και σηµαντικότερη, 

κεραία συλλογής φωτός για ολόκληρο τον φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Πάραυτα και ενώ 

αρκετή ερευνητική δραστηριότητα εντοπίζεται σήµερα γύρω από το LHCII, πολλά θέµατα 

που αφορούν στη βιογένεση, τον πολυµερισµό, την αναδιοργάνωσή του, αλλά και τις 

λειτουργίες του, παραµένουν άγνωστα [Ruf et al., 2000]. Η δοµή του έχει αναλυθεί στα 3,4 

Å [Kühlbrandt et al., 1994; Green and Durnford, 1996] (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 8 και 9). 

Σχηµατίζεται από τριµερείς υποµονάδες µε δυνατότητα πολυµερισµού / αποπολυµερισµού 

αυτών, δηλαδή από 2 έως και 8 τριµερή πιστεύεται πως συνιστούν τη λειτουργική κεραία 

[Dekker et al., 1999]. Εκτός όµως από τα κύρια δοµικά του πολυπεπτίδια φαίνεται πως 

υπάρχουν και κάποια άλλα, µικρότερα, τα οποία ίσως συµµετέχουν στη συγκρότηση του 

συµπλόκου ή/και στη διατήρηση της σταθερής δοµής τους [Ruf et al., 2000]. Μελέτες 

δείχνουν πως το LHCII οργανώνεται αρχικά σαν µονοµερές µε την πρόσδεση των 

χρωστικών του και µετατρέπεται στην τριµερή του µορφή µόνο εφόσον η οργάνωση των 

θυλακοειδών πλησιάζει στο τελικό της ώριµο στάδιο. Μάλιστα, ένα συντηρηµένο µοτίβο 

WYGPDR παίζει ρόλο σ’ αυτόν τον  πολυµερισµό, ενώ επίσης σηµαντική για τη 

διαδικασία αυτή είναι και η παρουσία της φωσφατιδυλογλυκερόλης (PG) [Green and 
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Durnford, 1996]. Το ποσοστό πολυµερισµού του LHCII είναι αντιστρόφως ανάλογο προς 

την ένταση του φωτός που δέχεται το σύµπλοκο στις εκάστοτε συνθήκες. Αυτή η 

εξαιρετική πλαστικότητα που εµφανίζει το LHCII και η οποία σχετίζεται µε την 

προσαρµοστικότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε διαφορετικές συνθήκες 

φωτισµού, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, που διενεργείται µε τη συνδυασµένη δράση 

πολλών επιµέρους µηχανισµών και η οποία µελετάται γενικότερα στα πλαίσια της 

φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.  

Οι πρωτεΐνες του LHCII ανήκουν στην οικογένεια των CAB πρωτεϊνών (Chlorophyll 

a/b binding proteins) και κωδικοποιούνται από το πυρηνικό γονιδίωµα, ενώ η 

συναρµολόγησή του γίνεται στον χλωροπλάστη κατά τη διαδικασία σχηµατισµού των 

θυλακοειδών. Τρία αρκετά όµοια πολυπεπτίδια συµµετέχουν στο σχηµατισµό του 

τριµερούς συµπλόκου, τα Lhcb1, Lhcb2 και Lhcb3, τα οποία εκφράζονται από αντίστοιχες 

πολυγονιδιακές οικογένειες (ανάλογα µε το είδος του οργανισµού υπάρχουν µέχρι και 16 

γονίδια Lhcb1, ενώ από 4 γονίδια υπάρχουν σε καθένα από τα Lhcb2 και Lchb3) [Wolman 

et al., 1999] και µάλιστα σε στοιχειοµετρία, η οποία διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες ή το 

αναπτυξιακό στάδιο του φυτού (10-20 Lhcb1 : 3 Lhcb2 : 1 Lhcb3). Η µόνη πρωτεΐνη της 

οποίας η δοµή έχει αναλυθεί σχεδόν σε ατοµικό επίπεδο, είναι η LHCIIb [Paulsen, 2001]. 

Άλλα τρία πολυπεπτίδια, τα Lhcb4, Lhcb5 και Lhcb6, γνωστά επίσης και σαν CP29, CP26 

και CP24, υπάρχουν ως µονοµερή, προσδένουν λιγότερη χλωροφύλλη b, συνιστούν τη 

λεγόµενη «µικρή κεραία του PSII» και πιστεύεται πως λειτουργούν σαν κανάλι µεταφοράς 

της ενέργειας διέγερσης από τα τριµερή του LHCII στο RC µέσω των CP47 και CP43 

[Barber and Kühlbandt, 1999; Hankhamer et al., 2001; Montané and Kloppstech, 2000]. Το 

µονοµερές του LHCII (25-28 kDa) προσδένει 7 χλωροφύλλες a,  5 χλωροφύλλες b και δύο 

µόρια ξανθοφύλλης, συνηθέστερα λουτεΐνη [Hoober and Egging, 1999; Hankhamer et al., 

2001]. Οι περισσότερες χλωροφύλλες φαίνονται να αλληλεπιδρούν µέσω του ατόµου Mg 

µε τις πλευρικές οµάδες των αµινοξέων της πρωτεΐνης [Wollman et al., 1999]. 

 

Το φωτοσύστηµα Ι 

  Το φωτοσύστηµα Ι συνεργάζεται µε το PSII διευκολύνοντας την τελική 

µεταφορά των ηλεκτρονίων στο NADP+. Η δοµή του φωτοσυστήµατος Ι, καθόσον έχει 

εξακριβωθεί µέσα από βιοχηµικές και κρυσταλλογραφικές µελέτες (ανάλυση στα 4 Å, από 

το κυανοβακτήριο Synechococcus elongatus), φαίνεται να µοιάζει αρκετά µε αυτή του 

φωτοσυτήµατος ΙΙ [Hillier and Babcock, 2001; Barber and Kühlbrandt, 1999]. 

Περιφερειακά αποτελείται από την κεραία του φωτοσυστήµατος Ι (LHCI) για τη συλλογή 
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του φωτός και εσωτερικά από έναν πυρήνα (CC I) ο οποίος επιτελεί τις φωτοχηµικές 

αντιδράσεις. Αυτός ο πυρήνας περιλαµβάνει το σύµπλοκο CPI (core protein I), στο κέντρο 

αντίδρασης του οποίου υπάρχει ένα διµερές χλωροφύλλης, το Ρ700, που φωτοοξειδώνεται 

κατά τις φωτοχηµικές αντιδράσεις. Ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος Ι αποτελείται από 

υποµονάδες που κωδικοποιούνται από το χλωροπλαστικό γονιδίωµα. Αυτές είναι οι 

µεγάλες εσωτερικές υποµονάδες PsaA και Β οι οποίες προσδένουν χλωροφύλλη a, καθώς 

και πολλούς από τους συµπαράγοντες της ηλεκτρονιακής µεταφοράς, και η υποµονάδα 

PsaC η οποία διαθέτει δύο σιδηροθειϊκές οµάδες (Fe-S). Το κέντρο αντίδρασης 

περιλαµβάνει πολλές µικρότερες υποµονάδες, από τις οποίες άλλες κωδικοποιούνται από 

το χλωροπλαστικό (PsaF, G, H, K, L) και άλλες από το πυρηνικό (PsaI, J, M) γονιδίωµα. 

Επιπλέον, τρία περιφερειακά πολυπεπτίδια, τα οποία κωδικοποιούνται από τον πυρήνα, 

βρίσκονται είτε προς την επιφάνεια του στρώµατος (PsaD και E) και εξυπηρετούν την 

πρόσδεση της φερρεδοξίνης και την αναγωγάσης της φερρεδοξίνης (ferredoxin-NADP-

reductase) είτε προς την επιφάνεια του µικροχώρου του θυλακοειδούς (PsaN). Συνολικά 

υπάρχουν 34 διαµεµβρανικές περιχές και 9 επιφανειακές έλικες. Οι συµπαράγοντες της 

µεταφοράς των ηλεκτρονίων βρίσκονται γύρω από έναν κεντρικό άξονα συµµετρίας που 

δηµιουργείται µεταξύ των πολυπεπτιδίων PsaΑ και Β και µεταξύ PsaD και Ε, ενώ το 

πολυπεπτίδιο PsaC βρίσκεται στη µέση αντικρύζοντας την επιφάνεια του στρώµατος. Το 

ίδιο το CC I έχει προταθεί ότι υπάρχει σαν τριµερές ή και σαν µονοµερές [Wollman et al., 

1999]. Συνολικά, το όλο-PS Ι, αποτελούµενο από το CCI και τo LHCI, στα ανώτερα φυτά 

και τα φύκη περιλαµβάνει: 17 υποµονάδες, 100 – 200 µόρια χλωροφύλλης ανά Ρ700 και η 

αναλογία χλωροφύλλης a προς χλωροφύλλη b (Chl a/b) είναι µεγαλύτερη από 5 [Wollman 

et al., 1999].  

Η κεραία του φωτοσυστήµατος Ι (LHCI) βρίσκεται σε µορφή διµερών και όπως έχει 

προταθεί, 4 διµερή συνδέονται στο CCI. Η κεραία αυτή προσδένει χλωροφύλλες a και b, σε 

αναλογία περίπου 4:1. Τα πολυπεπτίδιά της δε, κωδικοποιούνται από 4 οικογένειες 

γονιδίων (Lhca1 – 4), καθεµιά από τις οποίες περιλαµβάνει από ένα έως δύο γονίδια 

[Wolman et al., 1999]. 

Κατά τη βιογένεση του φωτοσυστήµατος Ι (φωτοανάπτυξη του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού) πιστεύεται πως οι υποµονάδες PsaΑ και Β παίζουν έναν κεντρικό ρόλο 

σχηµατίζοντας έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται οι υπόλοιπες 

υποµονάδες [Choquet and Vallon, 2000]. 

 

 

 14



Το σύµπλοκο του κυτοχρώµατος b6f 

  Το σύµπλοκο αυτό είναι το απλούστερο από τα σύµπλοκα του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, από άποψη σύστασης. Περιλαµβάνει επτά υποµονάδες σε 

στοιχειοµετρία 1:1, από τις οποίες 4 είναι οι κύριες υποµονάδες: το κυτόχρωµα f το οποίο 

είναι τύπου c, κωδικοποιείται από το γονίδιο petA και προσδένει σαν προσθετική οµάδα 

µια αίµη τύπου c, το κυτόχρωµα b6, το οποίο κωδικοποιείται από το γονίδιο petB και 

προσδένει δύο αίµες τύπου b, την υποµονάδα IV (κωδικοποιείται από το γονίδιο petD), η 

οποία δεν έχει προσθετικές οµάδες, αλλά συµµετέχει στο σχηµατισµό της θέσης πρόσδεσης 

της κινόνης µαζί µε το κυτόχρωµα b6 και την πρωτεΐνη Rieske και τέλος την πρωτεΐνη 

Rieske που είναι µια σιδηροθειοπρωτεΐνη (προσδένει µια οµάδα [2Fe-2S]) και 

κωδικοποιείται από το γονίδιο petC. Οι υπόλοιπες τρεις υποµονάδες είναι µικρού µοριακού 

βάρους (~4 kDa) και είναι τα προϊόντα των γονιδίων petG, petM και  petL, υπάρχουν δε, 

µόνο στα ανώτερα φυτά και τα πράσινα φύκη [Wollman et al., 1999; Choquet and Vallon, 

2000] Πιθανολογείται ότι το cyt b6f είναι διµερές in vivo. 

Λειτουργικά, καταλύει την αναγωγή της πλαστοκυανίνης, κατά την οξείδωση της 

πλαστοκινόλης, δηλ. µεταφέρει ηλεκτρόνια από τις ανηγµένες  πλαστοκινόνες σε έναν 

διαλυτό µεταφορέα ηλεκτρονίων στον µικροχώρο των θυλακοειδών (είτε την 

πλαστοκυανίνη που περιέχει Cu2+ ή σε ένα κυτόχρωµα τύπου c). Αυτή η µεταφορά 

ηλεκτρονίων µέσω του κυτοχρώµατος b6f συνοδεύεται από εκτόπιση των πρωτονίων κατά 

µήκος της µεµβράνης του θυλακοειδούς και έτσι συµµετέχει στο σχηµατισµό της 

βαθµίδωσης πρωτονίων στον µικροχώρο, η οποία είναι η κινητήρια δύναµη της ΑΤΡ 

συνθάσης, για την παραγωγή του ΑΤΡ [Wollman et al., 1999; Choquet and Vallon, 2000; 

de Vitry and Vallon, 1999]. 

 

ATP συνθάση 

 Η ΑΤΡ συνθάση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ανήκει στις ΑΤΡάσες που 

χρησιµοποιούν πρωτόνια (Η+) σαν ενεργειακή δύναµη. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί τη 

βαθµίδωση πρωτονίων που παράγεται κατά την αλυσίδα µεταφοράς των ηλεκτρονίων για 

τη σύνθεση του ΑΤΡ, από ADP και µια φωσφορική ρίζα (Pi). Το ολοένζυµο του 

χλωροπλάστη αποτελείται από δύο υποσύµπλοκα τα CF1 και CF0. Παροµοιάζοντας το 

τµήµα CF0 µε έναν κινητήρα, αυτό αποτελείται από τον στάτορα (stator), που σχηµατίζεται 

από από την υποµονάδα IV  και τις οµόλογες υποµονάδες Ι και ΙΙ, και τον ρότορα (rotor) 

του κινητήρα που σχηµατίζεται από έναν δακτύλιο από την εξαιρετικά υδρόφοβη 

υποµονάδα ΙΙΙ, η οποία χαρακτηρίζεται και ως «πρωτεολιπίδιο». Η στοιχειοµετρία των 
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υποµονάδων αυτών στο σύµπλοκο είναι 1:1:1:9-12. Το τµήµα CF1 αποτελείται από 5 

υποµονάδες, τις α, β, γ, δ και ε, σε στοιχειοµετρία 3:3:1:1:1. Οι υποµονάδες α και β 

σχηµατίζουν ένα ετεροδιµερές αβ και τρία ετεροδιµερή συνιστούν ένα εξαµερές (αβ)3, στο 

οποίο προσδένεται η γ υποµονάδα και στη συνέχεια η ε. Κατά τη διάρκεια της καταλυτικής 

δράσης της ΑΤΡάσης τα πρωτόνια που συσσωρεύονται στην περιοχή του µικροχώρου, 

αφού έλθουν σε επαφή µε ένα υπόλειµµα Asp στην υποµονάδα ΙΙΙ, στη συνέχεια 

διοχετεύονται προς την πλευρά του στρώµατος µέσω ενός καναλιού που σχηµατίζει η 

υποµονάδα IV. Έτσι προκαλείται περιστροφή του δακτυλίου των υποµονάδων ΙΙΙ και του 

συµπλόκου γ/ε που είναι προσδεδεµένο σ’ αυτόν. Τελικά, η περιστροφή της υποµονάδας γ 

προκαλεί δοµικές αλλαγές στον πυρήνα του εξαµερούς (αβ)3 επιτρέποντας έτσι τη σύνθεση 

του ΑΤΡ [Wollman et al., 1999; Choquet and Vallon, 2000]. 

Από το όλο σύµπλοκο µόνο τα γονίδια των υποµονάδων γ (AtpC) και δ (AtpD) του 

CF1 και  της υποµονάδας ΙΙ (AtpG) του CF0 είναι πυρηνικά. Οι υπόλοιπες υποµονάδες 

(CF1α, CF1β, CF1ε, CF1I, CF1III) κωδικοποιούνται από γονίδια  που εδράζονται στο 

γονιδίωµα του χλωροπλάστη (atpA, atpB, atpE, atpF, atpH, αντίστοιχα), όπου µάλιστα 

οργανώνονται σε δύο οµάδες γονιδίων Atp, µια µεγάλη και µια µικρότερη [Wollman et al., 

1999]. 

 

 

Φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης 

 

Η δέσµευση της ηλιακής ακτινοβολίας και η µετατροπή της από τη µορφή της 

ελεύθερης ενέργειας σε εκµεταλεύσιµη χηµική ενέργεια περιλαµβάνει µια σειρά από 

αντιδράσεις που συµβαίνουν στα φωτοσυνθετικά κέντρα των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ. 

Αµέσως µετά την δέσµευση του φωτός από τις χρωστικές των κεραιών τα φωτόνια 

µεταφέρονται στις χρωστικές των RC όπου προξενούν το διαχωρισµό και τη 

σταθεροποίηση του φορτίου κατά  µήκος της φωτοσυνθετικής µεµβράνης. Συνοπτικά, οι 

διαδικασίες αυτές, που συνιστούν τις λεγόµενες «φωτεινές αντιδράσεις» της φωτοσύνθεσης 

(βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 7), έχουν ως εξής:   

Τα ενεργειακά φορτία των φωτονίων (κβάντα) που δεσµεύονται από τις χλωροφύλλες 

του LHCII, του κυρίου φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου, διοχετεύονται στο Ρ680. Καθεµιά 

από τις χλωροφύλλες που συνιστούν το Ρ680 συγκεντρώνει την ενέργεια των φωτονίων, 

αποκτώντας έτσι ένα ισχυρό αναγωγικό δυναµικό της τάξης του 1-1,2 V (ικανό να 
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προκαλέσει τη διάσπαση δύο µορίων νερού) και στη συνέχεια ανάγει ένα µόριο 

φαιοφυτίνης δίνοντας ένα ηλεκτρόνιο, µέσα σε διάστηµα περίπου 20 ps. Μέσα στα 

επόµενα 200-300 ps η φαιοφυτίνη ανάγει µε τη σειρά της ένα µόριο πλαστοκινόνης (QA) 

µέσω της µεταφοράς ενός ηλεκτρονίου. Η QA βρίσκεται σταθερά συνδεδεµένη σε 

κατάλληλη θέση στην D2 πρωτεΐνη. Ο επόµενος αποδέκτης ηλεκτρονίων είναι µια δεύτερη 

πλαστοκινόνη, το QΒ, το οποίο όµως για την αναγωγή του απαιτεί δύο ηλεκτρόνια και 

ανάγεται σε χρονικό διάστηµα περίπου 200 µs (έως και ms). Στη συνέχεια, το QΒ 

προσλαµβάνει και δύο πρωτόνια από το στρώµα και µετατρέπεται στην πλήρως ανηγµένη 

του µορφή, την πλαστοκινόλη, η οποία αποδεσµεύεται από την αρχική της θέση στο RC 

του PSII και µεταφερόµενη διαµέσου των λιπιδίων της µεµβράνης καταλήγει στο cytb6f για 

να οξειδωθεί απ’ αυτό. Η πλαστοκινόλη, κατά την οξείδωσή της, οπότε γίνεται και 

ιδιαίτερα λιπόφιλη, µε το ένα της ηλεκτρόνιο ανάγει το κυτόχρωµα b6, ενώ το δεύτερο 

ηλεκτρόνιο µεταφέρεται και ανάγει την πλαστοκυανίνη, µε τη διαµεσολάβηση της 

πρωτεΐνης Rieske και του κυτοχρώµατος f.  Ταυτόχρονα µε την οξείδωση της 

πλαστοκινόλης στο σύµπλοκο του cytb6f, ένα νέο µόριο QΒ, προερχόµενο από το απόθεµα 

τροφοδοσίας (pool) που υπάρχει στο λιπιδικό στρώµα της µεµβράνης, θα πάρει τη θέση 

του πρώτου για να συνεχιστεί ο ίδιος κύκλος. Εντωµεταξύ, το φορτισµένο Ρ680+ ανάγεται 

σε διάστηµα 10 ns παίρνοντας τα ηλεκτρόνια από ένα δραστικό, οξειδοαναγωγικά, 

υπόλειµµα Tyr (Tyr161 της πρωτεΐνης D1), το οποίο στη συνέχεια οξειδώνει ένα από τα 

ιόντα Mn που αποτελούν το σύµπλεγµα (Mn)4
 στο Oxygen Evolving Center του PSII. Αυτή 

η διαδικασία οξειδοαναγωγής πρέπει να επαναληφθεί τέσσερις φορές ώστε να διεγερθεί 

κατάλληλα το σύµπλεγµα (Mn)4 και να προκαλέσει την διάσπαση δύο µορίων νερού µε την 

συνακόλουθη παραγωγή ενός µορίου οξυγόνου (Ο2) και τεσσάρων πρωτονίων (Η+) [Barber 

and Archer, 2001; Barber and Kühlbrandt, 1999; Gogdell and Lindsay, 2000; Hankhamer et 

al., 2001; de Vitry and Vallon, 1999]. Όλες αυτές οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις  τελικά 

προκαλούν έναν διαχωρισµό φορτίων κατά µήκος της µεµβράνης του θυλακοειδούς, µε 

τους δότες ηλεκτρονίων (Ρ680, ΥΖ και Mn4) και τους δέκτες ηλεκτρονίων (Phe, QA,και  

QB) να εδράζονται προς τον µικροχώρο (εσωτερική επιφάνεια) και το στρώµα (εξωτερική 

επιφάνεια) του θυλακοειδούς, αντίστοιχα [Barber and Kühlbrandt, 1999]. Επίσης 

δηµιουργείται και µια διαβάθµιση πρωτονίων, η οποία αποτελεί την κινητήριο δύναµη για 

την παραγωγή ΑΤΡ από την ΑΤΡάση. 

Οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, της µη κυκλικής µεταφοράς ηλεκτρονίων, που 

συµβαίνουν στο PSI έχουν ως εξής: Το διµερές χλωροφύλλης Ρ700 διεγείρεται όταν φτάσει 

σ’ αυτό η φωτεινή ενέργεια που έχει δεσµευτεί από την κεραία του φωτοσυστήµατος. 
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Μέσα σε 2-4 ps µετά τη διέγερση του Ρ700 συµβαίνει ο διαχωρισµός του φορτίου 

σχηµατίζοντας Ρ700+ Α0
- (ο αποδέκτης Α0

- είναι πιθανότατα µια χλωρίνη). Έτσι ξεκινά η 

µεταφορά των ηλεκτρονίων που καταλήγει µέσα σε 20-50 ps στον επόµενο αποδέκτη Α1, 

που είναι µια φυλλοκινόνη και στη συνέχεια στο πρώτο σύµπλεγµα Fe/S, το Fx, µέσα σε 

200 ns. Με διαδοχική µεταφορά µέσω των επόµενων συµπλεγµάτων FA και FB, τα 

ηλεκτρόνια καταλήγουν στη φερεδοξίνη την οποία οξειδώνουν σε τελικό χρόνο 100µs µετά 

την διέγερση του Ρ700. Το οξειδωµένο Ρ700+ τελικά επανα-ανάγεται προσλαµβάνοντας τα 

ηλεκτρόνια που φτάνουν σ’ αυτό από το φωτοσύστηµα ΙΙ µέσω της πλαστοκυανίνης 

[Gogdell and Lindsay, 2000]. Η φερρεδοξίνη µε τη σειρά της ανάγει το NADP+ σε 

NADPH, το οποίο µαζί µε το ΑΤΡ που παράγεται από την ΑΤΡάση χρησιµοποιούνται στον 

κύκλο του Calvin (σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης), για τη µετατροπή του 

ανόργανου άνθρακα (CO2) σε οργανική ύλη. 
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ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ 
 
 
 
Οι πολυαµίνες και ο ρόλος τους στους φυτικούς οργανισµούς 
 

Ο όρος «πολυαµίνες» περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό οργανικών µορίων µε 

περισσότερες της µιας αµινοµάδες. Πρόκειται για µια σηµαντική και πολύ ενδιαφέρουσα 

οµάδα πολυκατιονικών, αζωτούχων, αλειφατικών οργανικών ενώσεων µικρού µοριακού 

βάρους. Έχουν βρεθεί σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς (ανώτερα και κατώτερα 

φυτά, θηλαστικά, µύκητες, βακτήρια)  και εµπλέκονται σε πολλές και σηµαντικές 

κυτταρικές λειτουργίες, όπως η κυτταρική διαίρεση, η πρωτεϊνοσύνθεση, η αντιγραφή και 

µεταγραφή του DNA, καθώς και σε πολλές από τις αποκρίσεις των φυτών σε βιοτικές και 

αβιοτικές καταπονήσεις [Bais and Ravishankar, 2002; Igarashi and Kashiwagi, 2000].  

Όσον αφορά στα φυτά, αν και από νωρίς προτάθηκε ο χαρακτηρισµός τους σαν φυτικές 

ορµόνες, λόγω της πολυδιάστατης δράσης τους, εντούτοις, τόσο η συγκέντρωσή τους (σε 

επίπεδο mΜ) στα κύτταρα, όσο και ο τρόπος δράσης τους, διαφέρουν από τις άλλες 

ορµόνες (αυξίνες, γιββερελίνες, κυτοκινίνες, αιθυλένιο). Έτσι, σωστότερα αναφέρονται 

σήµερα σαν µια ιδιαίτερη κατηγορία φυτικών αναπτυξιακών παραγόντων, παρά σαν 

ορµόνες καθεαυτό. 

Η διαµίνη πουτρεσίνη (Put: 1,4-butanediamine), η τριαµίνη σπερµιδίνη [Spd : N1-(3-

aminopropyl)-1,4-butanediamine] και η τετραµίνη σπερµίνη  [Spm: N1,N4-bis(3-

aminopropyl)-1,4-butanediamine], είναι αυτές που αναφέρονται συνηθέστερα, λόγω της 

παρουσίας τους σχεδόν σε όλους τους οργανισµούς [Kumar et al., 1997], αν και κάποια 

τάξα διαθέτουν διαφορετικές πολυαµίνες. Σε γενικές γραµµές πάντως, τα προκαρυωτικά 

κύτταρα περιέχουν σχετικά µεγάλες ποσότητες Put, µικρές ποσότητες Spd και καθόλου ή 

ελάχιστη Spm, ενώ τα ευκαρυωτικά περιέχουν λίγη Put, περισσότερη Spd και σε 

σηµαντική ποσότητα Spm [Bais and Ravishankar, 2002]. Εκτός απ’ αυτές τις τρεις κύριες 

πολυαµίνες, στα κύτταρα επίσης βρίσκονται και κάποιες άλλες (π..χ καδαβερίνη, 

διαµινοπροπάνιο,  καλδίνη, θερµίνη, καλδοπενταµίνη, κ.ά) ή παράγωγα των πολυαµινών 

που προκύπτουν από τη σύνδεσή τους µε µικρά µόρια, όπως πεπτίδια, αντιβιοτικά, 

αµινοξέα, οξέα (π.χ οξικό οξύ) και φαινολικά οξέα (στα φυτά συνηθέστερα πρόκειται για 

υδροξυκινναµικά οξέα: κουµαρικό, φερουλικό, καφεϊκά οξέα, κ.ά.), ενώ συνδέονται και µε 

µεγαλύτερα µόρια, όπως πρωτεΐνες και DNA [Martin-Tangui, 2001; Tiburcio et al., 1997].  
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Η πολυκατιοντική τους φύση είναι µια από τις ιδιότητες στις οποίες οφείλεται η 

βιολογική δράση των πολυαµινών (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 2). Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι 

προσδένονται κυρίως σε αρνητικά φορτισµένα µόρια, όπως DNA, πρωτεΐνες, 

φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες των µεµβρανών, καθώς και σε πηκτινικούς πολυσακχαρίτες 

[Martin-Tangui, 2001; Ohishi et al., 2002]. Εµπλέκονται σε πρωτεϊνικές φωσφορυλιώσεις, 

µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις και στις δοµικές µεταβολές του DNA [Basu et al., 1990; 

Igarashi and Kashiwagi, 2000], αλλά  παίζουν ρόλο και σε διαδικασίες µοριακής 

σηµατοδότησης κατά την προσβολή των φυτών από παθογόνα [Martin-Tangui, 2001; 

Walters, 2003]. H χρήση αναστολέων της βιοσύνθεσής τους, αλλά και µοριακές και 

γενετικές τεχνικές, όπως η ανάλυση µεταλλαγµάτων, έχουν βοηθήσει σηµαντικά στην 

αποσαφήνιση του ρόλου των πολυαµινών σε πολλές από τις λειτουργίες των φυτών [Bais 

and Ravishankar, 2002; Martin-Tangui, 2001; Kumar et al., 1997]. Για παράδειγµα, έχει 

δειχθεί ότι µείωση των πολυαµινών παρεµποδίζει δραστικά την εξέλιξη του κυτταρικού 

κύκλου στο στάδιο της G-φάσης. Η δράση των πολυαµινών επίσης κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική στις διαδικασίες που εµπλέκονται στη σωµατική εµβρυογένεση σε καλλιέργειες 

κυττάρων ή ιστών, όπου µάλιστα η ίδια η Put  φέρεται να ρυθµίζει τόσο το επίπεδο των 

άλλων πολυαµινών όσο και τη βιοσύνθεση του αιθυλενίου. Οι πολυαµίνες συµµετέχουν 

ενεργά, τόσο στην έναρξη της ριζογένεσης όσο και στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των 

φυτών, ενώ ανάλογες πληροφορίες έχουν αναφερθεί και για το ρόλο των πολυαµινών στην 

άνθιση, καθώς και στη βλαστικότητα της γύρης, την ανάπτυξη των καρπών και των 

σπερµάτων, σε διαδικασίες µορφογένεσης, όπως η κονδυλογένεση στην πατάτα και η 

αναγεννητική ικανότητα των κάλων ρυζιού, σε διαδικασίες αύξησης, όπως η επιµήκυνση 

του κολεοπτίλου του ρυζιού, και η συµµετοχή τους σε µεταβολικές διαδικασίες του 

κυτταρικού τοιχώµατος, όπου επηρρεάζουν το µέγεθος και τη στερεότητα του πρωτογενούς 

κυτταρικού τοιχώµατος [Bais and Ravishankar, 2002; Martin-Tangui, 2001; Walden et al., 

1997]. Τέλος, σηµαντική είναι και η συµµετοχή τους στα φαινόµενα γηρασµού, καθώς 

εµφανίζονται να αντισταθµίζουν τη δράση του αιθυλενίου, συνήθως επιβραδύνοντας τις 

διαδικασίες γηρασµού, ενώ η µείωσή τους φαίνεται πως είναι ένα απαραίτητο βήµα για την 

έναρξη του γηρασµού [Besford et al., 1993; Bais and Ravishankar, 2002].  

Επίσης καλά τεκµηριωµένη είναι και η εµπλοκή των πολυαµινών σε καταστάσεις 

αντιµετώπισης αβιοτικών καταπονήσεων, όπως η οσµωτική καταπόνηση [Borrell et al., 

1995], η ξηρασία [Philipps and Kuehn, 1991], η έλλειψη θρεπτικών (Κ+) [Watson and 

Malmberg, 1996], η επίδραση του όζοντος [Navakoudis et al., 2003], η UVB ακτινοβολία 

[Lütz et al., in preparation; Sfichi et al., 2004]. Πολυάριθµες µελέτες πιστοποιούν την 
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αύξηση του επιπέδου των πολυαµινών ή κάποιων από τις πολυαµίνες (π.χ. Put) σε 

καταστάσεις καταπόνησης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όµως δεν είναι γνωστή η 

φυσιολογική ερµηνεία του φαινοµένου, ενώ υποθέσεις διατυπώνονται σχετικά µε τη 

γενικότερη σταθεροποιητική δράση των πολυαµινών σε µόρια όπως το DNA και οι 

πρωτεΐνες, αλλά ακόµα και σε οργανωµένες δοµές όπως οι µεµβράνες [Bais and 

Ravishankar, 2002]. Εξίσου σηµαντική είναι άλλωστε η δράση των πολυαµινών και στις 

βιοτικές καταπονήσεις, όπως οι µολύνσεις από παθογόνους µικροοργανισµούς [Walters, 

2003].  

Ενώ όµως η συµµετοχή των πολυαµινών έχει µελετηθεί σε αρκετές κυτταρικές και 

φυσιολογικές διαδικασίες των φυτικών οργανισµών, εντούτοις στις περισσότερες των 

περιπτώσεων δεν είναι γνωστός ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η δράση. [Bais 

and Ravishankar, 2002; Walden et al., 1997; Kumar et al., 1997]. Κάποια από τα πιο καίρια 

ερωτήµατα που παραµένουν ανοιχτά σήµερα και αφορούν στο γενικότερο πεδίο δράσης 

των πολυαµινών, σχετίζονται µε το κατά πόσον η δράση τους, σε οποιαδήποτε από τις 

λειτουργίες που έχουν µελετηθεί στους οργανισµούς, είναι άµεση ή έµµεση.  Επίσης, 

σχεδόν τίποτε δεν είναι ακόµα γνωστό για το αν υφίσταται κάποιο/α µονοπάτι/α µεταφοράς 

σήµατος τα οποία ενδεχοµένως µεσολαβούν για τη δράση των πολυαµινών στις διάφορες 

λειτουργίες. Αυτά, και άλλα ερωτήµατα, εφόσον απαντηθούν, ενδεχοµένως να 

καταστήσουν δυνατή την επιλεκτική τροποποίηση των µονοπατιών που ελέγχουν τις 

επιµέρους αποκρίσεις.  

 

 

Βιοχηµεία και µεταβολισµός των πολυαµινών 

 

Τα επίπεδα των πολυαµινών στα κύτταρα ρυθµίζονται µε µεγάλη ευαισθησία, µέσω 

ενός δικτύου ρυθµιστικών µηχανισµών που περιλαµβάνουν τη βιοσύνθεση των 

πολυαµινών την αποδόµησή τους, αλλά και τη µετακίνησή τους διαµέσου της πλασµατικής 

µεµβράνης [Martin-Tanguy, 2001]. 

Η βιοσύνθεση των πολυαµινών στα φυτά (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ. 3) παρουσιάζει 

οµοιότητες µε τα βακτήρια, διότι συνίσταται σε δύο επιµέρους βιοσυνθετικά µονοπάτια, 

αυτό της ορνιθίνης µέσω του ενζύµου αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης (ornithine 

decarboxylase, ODC; EC 4.1.1.17) και αυτό της αργινίνης, µέσω του ενζύµου 

αποκαρβοξυλάση της αργινίνης (arginine decarboxylase, ADC; EC 4.1.1.19). Στους 
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ζωϊκούς οργανισµούς υφίσταται µόνο το µονοπάτι της ορνιθίνης, µολονότι τελευταία 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για µικρή συµµετοχή και του µονοπατιού της ADC στα ζώα 

[Malmberg et al., 1998; Tiburcio et al., 1997]. Συγκεκριµένα, από την αποκαρβοξυλίωση 

της ορνιθίνης  προκύπτει άµεσα η διαµίνη Put, ενώ η αποκαβοξυλίωση της αργινίνης 

παράγει αγµατίνη (agmatine) και µέσω αυτής παράγεται η Put. Οι άλλες δύο πολυαµίνες 

Spd και Spm προκύπτουν από την Put µε τη δράση των (του) ενζύµων(-ου) συνθάση της 

σπερµιδίνης (SPD synthase; EC 2.5.1.16) και συνθάση της σπερµίνης (SPM synthase; EC 

2.5.1.22) αντίστοιχα και την ενσωµάτωση µιας αµινοπροπυλικής οµάδας κάθε φορά, η 

οποία προκύπτει από την αποκαρβοξυλίωση της S-adenosylmethionine (SAM) µέσω του 

ενζύµου αποκαρβοξυλάση της S-αδενοσυλµεθειονίνης (SAMDC; EC 4.1.1.50). 

Εναλλακτικά, η SAM µεταβολίζεται προς 1-aminocyclopropyl-1-carboxylic acid (ACC) 

και µέσω αυτού σε αιθυλένιο, την ορµόνη γήρανσης των φυτών [Bais and Ravishankar, 

2002; Tiburcio et al., 1997; Kumar et al., 1997]. Όµως, επειδή η συγκέντρωση των 

πολυαµινών είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του αιθυλενίου, αλλαγές στο επίπεδο των 

πολυαµινών είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλαγές στη συγκέντρωση του αιθυλενίου, ενώ 

το αντίστροφο δεν συµβαίνει [Walden et al., 1997]. Σε ορισµένα φυτά λειτουργούν και 

κάποια εναλλακτικά µονοπάτια σύνθεσης πολυαµινών που ξεκινούν µε την 

αποκαρβοξυλίωση άλλων αµινοξέων, π.χ. λυσίνη (βιοσύνθεση καδαβερίνης) ή κιτρουλίνη 

(το µονοπάτι αυτό είναι υπό αµφισβήτηση) [Bais and Ravishankar, 2002]. Τέλος, έχει 

αναφερθεί και στα φυτά, όπως στα ζώα η αλληλοµετατροπή των πολυαµινών, µε τη Put να 

παράγεται από την Spd και αυτή από την Spm, αν και αυτός ο µεταβολισµός συµβαίνει σε 

πολύ µικρό ποσοστό [Tiburcio et al., 1997]. 

Ο καταβολισµός των πολυαµινών εκτελείται από οξειδάσες των διαµινών  (DAO) 

(ένζυµα µε χαλκό σαν συµπαράγοντα) και οξειδάσες των πολυαµινών (PAO), 

φλαβοπρωτεΐνες που φέρονται να έχουν ευρύ πεδίο υποστρωµάτων (και έναντι διαµινών) 

[Šebela et al., 2001]. Η Put κατά την οξείδωσή της παράγει άµεσα Η2Ο2, ΝΗ3 και 

πυρρολίνη (pyrroline), ενώ οι άλλες δύο πολυαµίνες (Spd, Spm) οξειδώνονται σε 

πυρρολίνη ή 1,5 diazabicyclonane αντίστοιχα, καθώς και Η2Ο2 και 1,3-διαµινοπροπάνιο 

(DAP) [Martin-Tanguy, 2001; Tiburcio et al., 1997; Šebela et al., 2001; Hillary and Pegg, 

2003]. Το DAP στη συνέχεια µπορεί να µεταβολιστεί προς β-αλανίνη, ενώ η πυρρολίνη σε 

γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA), το οποίο κατόπιν υφίσταται τρανσαµίνωση και οξείδωση 

και το προϊόν αυτής της µετατροπής παράγει ηλεκτρικό οξύ, το οποίο συµµετέχει στον 

κύκλο του Krebs. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ανακύκλωση του άνθρακα και του 

αζώτου [Tiburcio et al., 1997], καταλήγοντας στην προσφορά αµινοµάδων για τη σύνθεση 
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χλωροφυλλών και πρωτεϊνών. Τόσο η  PAO, όσο και η DAO φαίνεται να είναι 

φωτορυθµιζόµενα ένζυµα [Šebela et al., 2001; Andreadakis and Kotzabasis, 1996]. Για την 

PAO έχει δειχτεί ότι τόσο η µεταγραφή της, όσο και η ενεργότητά της, αυξάνονται µε την 

επίδραση του φωτισµού. Μάλιστα, η φωτορύθµιση της ενεργότητας του ενζύµου κατά τη 

διάρκεια της αποχλώρωσης του φυτού ελέγχεται από το φυτόχρωµα [Šebela et al., 2001].  

Παράλληλα, οι πολυαµίνες χρησιµεύουν και ως πρόδροµα µόρια για τη σύνθεση 

αλκαλοειδών (π.χ. νικοτίνη). ∆εδοµένου του φαρµακολογικού ενδιαφέροντος για τη µελέτη 

της σύνθεσης των αλκαλοειδών, η έρευνα σ’ αυτό το θεµατικό πεδίο είναι έντονη, γεγονός 

που έχει επιτρέψει την ανακάλυψη εκατοντάδων αλκαλοειδών  σε τουλάχιστο 30 

οικογένειες φυτών και ζώων [Martin-Tanguy, 2001; Tiburcio et al., 1997]. 

Ένα µεγάλο µέρος του αποθέµατος των ελεύθερων πολυαµινών του κυττάρου 

δεσµεύεται σε πρωτεΐνες. Η σύνδεση αυτή, εκτός από ηλεκτροστατικής, είναι και 

οµοιοπολικής φύσης, οπότε και καταλύεται από ένζυµα που είναι γνωστά ως 

τρανσγλουταµινάσες (TGases, EC 2.3.2.13). Τρανσγλουταµινάσες έχουν ανιχνευτεί σε 

όλους σχεδόν τους οργανισµούς, µεταξύ αυτών και σε ανώτερα και κατώτερα φυτά. Τα 

ένζυµα αυτά εντοπίζονται τόσο ενδοκυτταρικά όσο και εξωκυτταρικά (π.χ. στο κυτταρικό 

τοίχωµα) [Martin-Tangui, 2001; Tiburcio et al., 1997; Votyakova et al., 1999]. Η 

ενεργότητά τους εξαρτάται από το Ca2+, ενώ έχουν αναφερθεί και τρανσγλουταµινάσες 

ανεξάρτητες του  Ca2+ [Serafini-Fracassini et al., 1995]. Η πρόσδεση του µορίου της 

πολυαµίνης µε την πρωτεΐνη γίνεται µε τη συµµετοχή είτε µιας εκ των πρωτοταγών 

αµινοµάδων σε ένα υπόλειµµα γλουταµικού οξέος στο µόριο της πρωτεΐνης, σχηµατίζοντας 

µονο-(γ-γλουταµύλ) παράγωγα, είτε και µε τις δύο πρωτοταγείς αµινοµάδες σε γλουταµικά 

υπολείµµατα που ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 

σχηµατίζοντας δι-(γ-γλουταµύλ) παράγωγα [Serafini-Fracassini et al., 1995; Tiburcio et al., 

1997].  

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στη µελέτη των πολυαµινών, αφορά στη διακίνησή τους 

τόσο στο φυτικό σώµα όσο και σε επίπεδο κυττάρου. Φαίνεται λοιπόν πως τα κύτταρα 

διαθέτουν ένα πολύ αποτελεσµατικό σύστηµα διακίνησης των πολυαµινών. ∆εν είναι όµως 

γνωστό αν πρόκειται για ξεχωριστά συστήµατα µεταφορέων για καθεµιά πολυαµίνη ή για 

έναν µόνο µεταφορέα ικανό να διακινεί διάφορες πολυαµίνες. Η µεταφορά διαµέσου τόσο 

της πλασµατικής µεµβράνης όσο και της µεµβράνης του µιτοχονδρίου έχει δειχτεί ότι είναι 

ενεργειακή και εξαρτάται από το δυναµικό της µεµβράνης [Martin-Tanguy, 2001; Tiburcio 

et al., 1997; Votyakova et al., 1999]. Μάλιστα, στην περίπτωση της πρόσληψης εξωγενών 

πολυαµινών, έχει βρεθεί ότι η µεταφορά της Put στο κύτταρο εξαρτάται από το Ca2+ και 
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στη διαδικασία εµπλέκεται ένα µονοπάτι που περιλαµβάνει καλµοδουλίνη, κινάση και 

φωσφατάση. Όσο για τη διακίνηση των πολυαµινών στο φυτικό σώµα, αυτή γίνεται µέσω 

των αγγείων του ξυλώµατος και εξαρτάται από το ρυθµό διαπνοής [Martin-Tanguy, 2001; 

Tiburcio et al., 1997]. 

 

 

Ρύθµιση του κυτταρικού επιπέδου των πολυαµινών 

 

Υποκυτταρικά οι πολυαµίνες εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα, στο χυµοτόπιο, τα 

µιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες. [Borell et al., 1995 ; Kotzabasis et al., 1993 ; Martin-

Tanguy, 2001; Kumar et al., 1997]. Επίσης η ύπαρξη δύο εναλλακτικών µονοπατιών 

βιοσύνθεσης στα φυτά εξηγείται µε τη διαµερισµατοποίησή τους. Πράγµατι, το µονοπάτι 

της ODC λειτουργεί στο κυτταρόπλασµα και τον πυρήνα, ενώ αυτό της ADC στον 

χλωροπλάστη [Borell et al., 1995; Martin-Tanguy, 2001; Malmberg et al., 1998; Kumar et 

al., 1997; Voigt et al., 2000]. Ο κύκλος ανασύνθεσης (turnover) της ODC είναι πολύ 

σύντοµος, µε χρόνο ηµιζωής του ενζύµου να διαρκεί 30-75 min γεγονός που υποδεικνύει 

και την ανάγκη για  αυστηρό έλεγχο της δράσης του ενζύµου. Ο έλεγχος αυτός εντοπίζεται 

σε µεταγραφικό, µεταφραστικό και µετα-µεταφραστικό επίπεδο [Martin-Tanguy, 2001]. 

Σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της ενεργότητας του ενζύµου παίζει το λεγόµενο 

«αντιένζυµο» της ODC [Hayashi et al., 1996; Hascilowicz et al., 2002], ενώ και οι ίδιες οι 

πολυαµίνες πιθανολογείται ότι ασκούν ρυθµιστικό έλεγχο σε κάποιες περιπτώσεις µε απλό 

µηχανισµό αναστολής από το προϊόν. Επίσης για την ADC είναι γνωστό ότι αυτή υπόκειται 

σε ρύθµιση στο στάδιο της µετάφρασης, αλλά και σε µετα-µεταφραστική ρύθµιση µε την 

πρωτεολυτική διάσπαση του πρόδροµου πολυπεπτιδίου (66 kDa) σε δύο υποµονάδες των 

42 και 24 kDa, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς δεσµούς. Το 

λειτουργικό ένζυµο σχηµατίζεται τελικά σαν ένα διµερές, αποτελούµενο από δύο τέτοια 

ετεροδιµερή [Hanfrey et al., 2001]. H ενεργότητα του ενζύµου έχει παρατηρηθεί ότι 

ρυθµίζεται από το φυτόχρωµα, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά (ανάλογα µε τον ιστό ή 

το φυτικό όργανο) και αυτή η ρύθµιση είναι φωτοαντιστρεπτή [Bais and Ravishankar, 

2002].  Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί και αναστολή της πρωτεολυτικής 

ωρίµανσης της ADC κυρίως από την Spm και λιγότερο από την Spd. Επίσης και ο χρόνος 

ηµiζωής για την ADC έχει υπολογιστεί στα 30-40 min περίπου [Tiburcio et al., 1997; 
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Yoshida and Hirasawa, 1998]. Τόσο η ODC, όσο και η ADC είναι ένζυµα που 

χρησιµοποιούν φωσφορική πυριδοξάλη σαν συµπαράγοντα. [Malmberg et al., 1998].  

Παρόµοιοι µηχανισµοί ρύθµισης έχουν αναφερθεί και για την SAMDC, η οποία 

συντίθεται στη µορφή προενζύµου, υφίσταται πρωτεολυτική διάσπαση σε δύο υποµονάδες. 

Αυτές συνιστούν το λειτουργικό ένζυµο, το οποίο επίσης φέρεται να έχει χρόνο ηµιζωής 30 

min. Οι πολυαµίνες και σ’ αυτή την περίπτωση δρούν ανασταλτικά έναντι του ενζύµου 

[Tiburcio et al., 1997]. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της SAMDC, η οποία εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασµα, είναι και το γεγονός ότι η έκφρασή της σε επίπεδο mRNA ακολουθεί 

κιρκαδικό ρυθµό [Walden et al., 1997]. Λιγότερα δε είναι γνωστά σχετικά µε τη ρύθµιση 

των αµινοπροπυλτρανσφερασών, των ενζύµων που καταλύουν τη σύνθεση της Spd και 

Spm, αφού cDNA κλώνοι των γονιδίων αυτών δεν έχουν αποµονωθεί ακόµα από τα φυτά 

[Tiburcio et al., 1997].  

 

 

Συµµετοχή των πολυαµινών  στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό 

 

Εκτός από την παρουσία τους στο κυτταρόπλασµα, τον πυρήνα, τα χυµοτόπια και τα 

µιτοχόνδρια, οι πολυαµίνες έχουν ανιχνευτεί και στον χλωροπλάστη. Σε αποµονωµένα 

υποσύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού βρέθηκαν και οι τρεις κύριες πολυαµίνες, 

ενώ το κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ (RCII) περιέχει κυρίως Spm 

[Kotzabasis et al., 1993]. Επιπλέον, σε επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσµάτων, βρέθηκε 

ότι κάποιες από τις αποπρωτεΐνες του συµπλόκου των χλωροφυλλών a/b που συνιστούν τη 

φωτοσυλλεκτική κεραία (LHCII, CP24, CP26, CP29), όπως και η µεγάλη υποµονάδα της 

Rubisco αποτελούν υποστρώµατα µιας πλαστιδιακής τρανσγλουταµινάσης στον Helianthus 

tuberosus [Del Duca et al., 1994]. Η τρανσγλουταµινάση αυτή ενεργοποιείται σε µικρές 

συγκεντρώσεις Ca2+ (0.2-0.3mM), ενώ σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 5µΜ 

αναστέλλεται, αν και ενδείξεις υπάρχουν για την παρουσία περισσότερων της µιας TGase 

στον χλωροπλάστη [Del Duca et al., 2000]. Ενεργότητα τρανσγλουταµινάσης έχει 

ανιχνευτεί όχι µόνο στους χλωροπλάστες πολλών ανώτερων φυτών, αλλά και στο 

µονοκύτταρο φύκος Dunaliella salina και έχει δειχθεί ότι ενεργοποιείται από το φως 

[Serafini-Fracassini et al., 1995; Tiburcio et al., 1997]. Oι Besford και συν. (1993) 

διαπίστωσαν ότι οι εξωγενώς προστιθέµενες πολυαµίνες καθυστερούν την αποδόµηση των 

πρωτεϊνών και τον εκφυλισµό της χλωροφύλλης, ενώ σταθεροποιούν τις µεµβράνες των 
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θυλακοειδών, κατά τη διάρκεια της οσµωτικής καταπόνησης στα φύλλα της βρώµης. Οι 

Beigbeder και Kotzabasis (1994) διαπίστωσαν ότι µικρές συγκεντρώσεις εξωγενώς 

παρεχόµενης Spm σε κύτταρα αγρίου τύπου (wt) του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus  

που αναπτύσσονται στο σκοτάδι (διαθέτουν ώριµους χλωροπλάστες) αναστέλλουν τη 

βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, αυξάνοντας το επίπεδο του PChlide. Το γεγονός αυτό 

αποδόθηκε στην αναστολή της φωτοανεξάρτητης µετατροπής του PChlide σε Chlide, που 

πραγµατοποιείται από το ένζυµο οξειδοαναγωγάση του πρωτοχλωροφυλλιδίου (POR). Σε 

συνθήκες φωτισµού, η Spm µειώνει επίσης δραµατικά τη συγκέντρωση των χλωροφυλλών, 

χωρίς όµως ιδιαίτερη µεταβολή στο επίπεδο του PChlide. Οι Andreadakis και Kotzabasis 

(1996) αποµόνωσαν πλαστιδιακές µεµβράνες από ωχροπλάστες, χλωροπλάστες και 

πλαστίδια ενδιάµεσων αναπτυξιακών σταδίων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 

ωχροπλάστες περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις και των τριών κύριων πολυαµινών, αλλά 

και υψηλές ενεργότητες των βιοσυνθετικών ενζύµων ODC και ADC, ενώ ανύπαρκτη ήταν 

η ενεργότητα του καταβολικού ενζύµου DAO.  Με την έκθεση στο φως και τη 

διαφοροποίηση του πλαστιδίου παρουσιάστηκε έντονη πτώση των πλαστιδιακών 

πολυαµινών σε δύο φάσεις, µια πρώτη ταχύτατη πτώση στις πρώτες 3 ώρες φωτισµού, εκ 

παραλλήλου µε την πτώση τους και σε κυτταρικό επίπεδο και µια δεύτερη πιο βαθµιαία σε 

µεγάλη διάρκεια φωτισµού (µέχρι και 16 µέρες). Μάλιστα, η δεύτερη φάση της µείωσης 

των πολυαµινών ήταν ένα καθαρά ενδοπλαστιδιακό φαινόµενο, αφού παράλληλα τα 

επίπεδα των πολυαµινών σε ολόκληρα κύτταρα παρέµειναν πρακτικά σταθερά.  Το ίδιο 

ακριβώς πρότυπο µείωσης εµφάνισαν και οι ενεργότητες των ενζύµων ODC και ADC, ενώ 

αντίθετα η DAO εµφάνισε µια δραµατική αύξηση τις πρώτες ώρες της φωτοανάπτυξης του 

πλαστιδίου.  

Εκτός από την περίπτωση της ADC και της TGase που ρυθµίζονται από το φως, 

φαίνεται πως το φως επιδρά και στην ενεργότητα της ΡΑΟ: στον φλοιό και στον 

επιδερµικό ιστό µεσοκοτυλίου καλαµποκιού, τόσο το mRNA όσο και η ενεργότητα της 

ΡΑΟ επάγονται µε την επίδραση του φωτός. Μάλιστα, στους εξωτερικούς ιστούς του 

µεσοκοτυλίου η έκφραση του γονιδίου της ΡΑΟ αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 

αποχλώρωσης (φωτοανάπτυξη του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη) και η διαδικασία αυτή 

ελέγχεται από το φυτόχρωµα [Šebela et al., 2001]. Τέλος, ένα άλλο φαινόµενο που 

λειτουργεί στον ώριµο χλωροπλάστη και φαίνεται να εµπλέκει ενεργά τη ρύθµιση του 

επιπέδου των πολυαµινών είναι και αυτό της φωτοαναστολής. Οι Kotzabasis και 

Dörnemann (1998) έδειξαν ότι κατά την επίδραση υψηλού φωτισµού στο χλωροφύκος 
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Scenedesmus obliquus και την πρόκληση του φαινοµένου της φωτοαναστολής στο 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, οι πολυαµίνες αυξάνουν σηµαντικά και ιδιαίτερα η Put.  

 

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα υποδεικνύουν µια πιθανή σχέση µεταξύ των πολυαµινών 

και της λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού [Kotzabasis, 1996]. 

Όµως, οι µέχρι τώρα µελέτες για τη δράση των πολυαµινών στον χλωροπλάστη αφορούν 

περισσότερο στον οργανωµένο φωτοσυνθετικό µηχανισµό, αφού έχουν πραγµατοποιηθεί 

σε πράσινα φυτά (ανώτερα και κατώτερα). Πράγµατι, πολύ λίγα είναι γνωστά για τη 

ρύθµιση των πολυαµινών αλλά και τη δράση τους κατά τη βιογένεση του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, αλλά και το ρόλο τους στην πλαστικότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, 

κατά την προσαρµογή του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στη διερεύνηση του ρόλου 

των πολυαµινών, στις δύο σηµαντικότατες για τη φωτοσύνθεση διαδικασίες της 

φωτοανάπτυξης και της φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην εξακρίβωση της πιθανότητας / δυνατότητας «διαχείρισης» των διαδικασίων 

αυτών διαµέσου των πολυαµινών. 
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Βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

 Στα ανώτερα φυτά η βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, δηλ. η ανάπτυξη 

του χλωροπλάστη, ξεκινά από το στάδιο του ωχροπλάστη, µόνο εφόσον το κύτταρο βρεθεί 

σε συνθήκες φωτισµού. Με την έναρξη του φωτισµού αλλάζει η εσωτερική δοµή του 

ωχροπλάστη, καθώς αρχίζει να διαλύεται το προελασµατοειδές σωµάτιο και στη θέση του 

να εµφανίζονται τα θυλακοειδή. Αυτό συµβαίνει καθώς τα πρώτα πολυπεπτίδια (είτε 

πυρηνικής είτε πλαστιδιακής προέλευσης) που θα σχηµατίσουν το φωτοσυνθετικό 

µηχανισµό προσεγγίζουν το στρώµα του χλωροπλάστη και  ταυτόχρονα συνδέονται µε 

χλωροφύλλες, οι οποίες επίσης εµφανίζονται µε την έναρξη του φωτισµού. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται τελικά µε την συναρµολόγηση των επιµέρους πολυπεπτιδίων και τη 

δηµιουργία των λειτουργικών συµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.  

Η βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού προϋποθέτει τη συντονισµένη 

διεξαγωγή και των τριών επιµέρους διαδικασιών, δηλαδή, α) της βιοσύνθεσης των 

συστατικών (πρωτεΐνες και χρωστικές) των υποµονάδων και των συµπαραγόντων τους, β) 

την µετάβασή τους στις µεµβράνες των θυλακοειδών και γ) την συναρµολόγησή τους σε 

ολοκληρωµένα, λειτουργικά σύµπλοκα, διαδικασίες οι οποίες συµβαίνουν παράλληλα, 

υπακούοντας σε πολυάριθµους µηχανισµούς ρύθµισης και συντονισµού τους [Wollman et 

al., 1999; Küchler and Soll, 2001]. 
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Η βιοσύνθεση των συστατικών των υποσυµπλόκων αποτελεί µια άριστα 

συντονισµένη λειτουργία, καθώς οι διάφορες υποµονάδες, οι χρωστικές και οι 

συµπαράγοντές τους φαίνεται πως συντίθενται σε στοιχειοµετρικές ποσότητες. Σ’ αυτή την 

άποψη συνηγορεί το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί, για κανένα απ’ αυτά τα 

συστατικά, η ύπαρξή του σε συσσωρευµένες ποσότητες έτσι ώστε να λειτουργεί σαν 

τροφοδότης (pool) [Wollman et al., 1999; Webber and Baker 1996].  

Η ρύθµιση της µεταγραφής και της µετάφρασης των γονιδίων του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού εξασφαλίζεται µε τον συντονισµένο έλεγχο τόσο του αναπτυξιακού σταδίου 

του πλαστιδίου όσο και των συνθηκών φωτισµού. Συγκεκριµένα, ο µηχανισµός της 

αλυσίδας µεταφοράς του σήµατος µέσω της οποίας το φως επάγει την έκφραση γονιδίων 

είναι αντικείµενο µελέτης σχεδόν από δεκαετίας [Neuhaus et al., 1993; Webber and Baker, 

1996]. Τελικά, ενώ για κάποιες από τις πρωτεΐνες του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

συµβαίνει και η µεταγραφή και η µετάφρασή τους στον ωχροπλάστη (δηλ. απουσία 

φωτισµού), για κάποιες άλλες η σύνθεση σταµατά στο επίπεδο της µεταγραφής, δηλ. η 

έκφρασή τους ρυθµίζεται σε επίπεδο µεταγραφικό ή και µετα-µεταγραφικό (π.χ. 

σταθερότητα των µεταγράφων έναντι  νουκλεασών) [Webber and Baker, 1996]. Τέτοια 

είναι και η περίπτωση των CAB γονιδίων του PSII που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες του 

LHCII : η έκφρασή τους στο σκοτάδι σταµατά στο επίπεδο του mRNA. Μάλιστα, τα CAB 

γονίδια που εδράζονται στον πυρήνα, υπόκεινται σε κοινό µετα-µεταγραφικό έλεγχο από 

κάποιον παράγοντα πυρηνικής προέλευσης, όπως αποδεικνύεται από πειράµατα όπου τα 

συγκεκριµένα µετάγραφα δεν καταφέρνουν να συγκεντρωθούν στο πυρηνικό µετάλλαγµα 

Cen του χλωροφύκους Chlamydomonas reinhardtii [Wollman et al., 1999]. 

Όλες αυτές οι ρυθµίσεις τελικά επιτρέπουν την παραγωγή των πρωτεϊνών του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού µόνο εφόσον οι κατάλληλες χρωστικές είναι διαθέσιµες. 

Εποµένως, η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για τη 

δηµιουργία λειτουργικών φωτοσυνθετικών συµπλόκων. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη 

θεωρία για την εξήγηση αυτής της ρυθµιστικής εξάρτησης των αποπρωτεϊνών από τις 

χλωροφύλλες, µε την πρόσδεση των χλωροφυλλών σταθεροποιούνται ταχύτατα τα 

πολυπεπτίδια [Webber and Baker, 1996].  

Όµως, µια άλλη ρύθµιση που είναι απαραίτητη σ’ αυτό το στάδιο, είναι η 

συντονισµένη έκφραση µεταξύ των πυρηνικών και των πλαστιδιακών γονιδίων. ∆εδοµένου 

ότι καθένα από τα σύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού αποτελεί  µια ετερογενή 

δοµή από πυρηνικά και πλαστιδιακά πολυπεπτίδια,  το ευκαρυωτικό κύτταρο καλείται να 

συντονίσει την έκφραση των δύο γονιδιωµάτων. Πράγµατι, ένας τέτοιος συντονισµός 
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περιλαµβάνει ρύθµιση σε επίπεδο µεταγραφικό και µεταφραστικό ακόµα και 

µεταµεταφραστικό. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των πλαστιδιακών µεταγράφων 

είναι το γεγονός ότι πρόκειται για µετάγραφα µε µεγάλη συνήθως διάρκεια ζωής. Η µελέτη 

επτά διαφορετικών πλαστιδιακών µεταγράφων έδειξε ότι η διάρκεια ζωής τους ποίκιλε 

µεταξύ 6 και 40 ωρών [Wollman et al., 1999].  

 

 

Βιοσύνθεση χρωστικών  

 

Χλωροφύλλες: Στα φυτά, τα φύκη, τα κυανοβακτήρια και ορισµένα βακτήρια το 5-

αµινολεβουλινικό οξύ που είναι πρόδροµο του Pchlide συντίθεται µέσω του C5-µονοπατιού 

από το γλουταµικό, το οποίο µέσω µιας λιγάσης συνδέεται στο tRNAGlu (βλ. Παράρτηµα Ι). 

Περαιτέρω, στο βιοσυνθετικό µονοπάτι των χλωροφυλλών, από το αµινολεβουλινικό, µε 

σταδιακή συµπύκνωση 8 µορίων µετατρέπεται τελικά, στην πρώτη πορφυρίνη του 

µονοπατιού, το uroporphyrinogen III, το οποίο στη συνέχεια, µέσω άλλων ενδιαµέσων και 

ενσωµάτωση ενός ατόµου Mg, θα δώσει την protoporphyrin IX. Από την protoporphyrin 

IX µέσω µιας µεθυλίωσης αρχικά, στην προπιονική πλευρική αλυσίδα του C13  και κατά 

δεύτερον µιας κυκλοποίησης, µε τη συµµετοχή NADPH και Ο2 παράγεται το Pchlide. Στο 

σκοτάδι, για τα ανώτερα φυτά, η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης σταµατά σ’ αυτό το 

επίπεδο [Rüdiger, 1997; Vavilin and Vermaas, 2002]. Η αναγωγή του Pchlide σε Chlide, 

που πραγµατοποιείται µε το ένζυµο LPOR, είναι και το µοναδικό βήµα που απαιτεί φως. 

Μάλιστα, η ποσότητα του Pchlide που συγκεντρώνεται στο σκοτάδι στα PLB, ελέγχεται 

κυρίως µέσω µιας ανάδροµης αρνητικής ρύθµισης που ασκεί το ίδιο το Pchlide στο ένζυµο 

λιγάση του tRNA του γλουταµικού, διακόπτοντας την παραγωγή του αµινολεβουλινικού 

[Dörnemann et al., 1989; Kumar et al., 1996; Vavilin and Vermaas, 2002].  

Η αναγωγή του πρωτοχλωροφυλλιδίου a (PChlide) σε χλωροφυλλίδιο a είναι η 

αντίδραση – κλειδί που σηµατοδοτεί την ανάπτυξη του χλωροπλάστη (βλ. Παράρτηµα Ι, εικ 

5 και 6). Η πρωτοχλωροφυλλιδική αναγωγάση (POR, ΕC 1.3.1.33) είναι το ένζυµο που στα 

ανώτερα φυτά, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια καταλύει την αναγωγή του διπλού δεσµού 

στον D δακτύλιο  της πορφυρίνης.  Το στάδιο αυτό στη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών 

είναι και το µοναδικό που εξαρτάται από το φως στα ανώτερα (αγγειόσπερµα) φυτά. Τα 

φυτά αυτά διαθέτουν το ένζυµο LPOR του οποίου η δράση  εξαρτάται από το φως. Γι’ 

αυτό, στα φυτά αυτά η βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και κατ’ επέκταση και η ίδια η 
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ανάπτυξη του χλωροπλάστη είναι διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µόνο παρουσία 

φωτός. Μάλιστα, η LPOR υπάρχει σε τρεις ισοµορφές, τις PORA, PORB και PORC, των 

οποίων η έκφραση είναι φωτοεξαρτώµενη και ρυθµίζεται από το φωτόχρωµα [Suzuki et al., 

2001; Oosawa et al., 2000]. Αντίθετα, στα γυµνόσπερµα, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια 

υπάρχει και ένα δεύτερο ένζυµο, αρκετά διαφορετικό από το πρώτο [σε σύσταση 

(αποτελείται  από τρεις υποµονάδες) σε καταλυτική ενεργότητα και σε γονιδιακή έκφραση 

(κωδικοποιείται από το πλαστιδιακό γονιδίωµα)] η DPOR, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα 

από το φως. Έτσι οι οργανισµοί αυτοί, έχουν την ικανότητα της βιοσύνθεσης των 

χλωροφυλλών και της ανάπτυξης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ακόµα και στο σκοτάδι 

[Franck et al., 2000; Lebedev and Timko, 1998; Schoefs, 2001].  

Το ένζυµο LPOR, είναι πυρηνικής προέλευσης και αποτελεί την πλέον άφθονη 

πρωτεΐνη στα PLB του ωχροπλάστη, ενώ συµµετέχει και στον σχηµατισµό των µεµβρανών 

και των προελασµατοειδών σωµατίων του ωχροπλάστη [Franck et al., 2000; Aronsson et 

al., 2003]. Η µορφή του ενζύµου προβλέπεται πως είναι σφαιρική µε έναν υδρόφοβο 

πυρήνα στο εσωτερικό ενώ στην περιφέρεια του µορίου υπάρχουν φορτισµένα και 

υδρόφιλα αµινοξέα [Aronsson et al., 2003]. Το ένζυµο υφίσταται ρύθµιση σε µεταγραφικό 

και µετα-µεταγραφικό επίπεδο.  

Το υπόστρωµά του, το PChlide βρίσκεται σε πλεόνασµα στον ωχροπλάστη, ενώ στον 

χλωροπλάστη υπάρχει σε ελάχιστη ποσότητα, ακόµα και στο σκοτάδι. Μάλιστα 

παρατηρούνται αρκετές διαφορετικές φασµατικές µορφές του Pchlide, διότι µέρος αυτού 

βρίσκεται στα PLB σε σύµπλοκο µε το ένζυµο και τον οξειδοαναγωγικό παράγοντα 

NADPH (φωτοενεργό σύµπλοκο: Pchlide-NADPH-POR), και εµφανίζει χαρακτηριστικά 

µέγιστα απορρόφησης και φθορισµού στα 650 και 657 nm αντίστοιχα σαν διµερές, ενώ στα 

638 και 645 nm αντίστοιχα σαν συσσωµατώµατα των 16 τουλάχιστο συµπλόκων), ενώ ένα 

άλλο µέρος του δεν είναι φωτοενεργό και εντοπίζεται επίσης στα PLB (PChlide636-657) και 

στα PT (Pchlide628-633) [Yahubyan et al., 2001; Shoefs et al., 2000; Schoefs, 2001]. Πότε 

και πού ακριβώς γίνεται η σύνδεση ενζύµου – υποστρώµατος δεν είναι ακόµα γνωστό. Η 

σύνθεση όµως του Pchlide πιστεύεται πως γίνεται στον πλαστιδιακό φάκελο και έτσι 

υποτίθεται πως η είσοδος του κυτοπλασµατικά συντιθέµενου ενζύµου POR στο πλαστίδιο, 

διαµέσου του φακέλου, ρυθµίζεται από τα επίπεδα του ίδιου του υποστρώµατός του 

[Aronsson et al., 2003; Lebedev and Timko, 1998]. 

Σε συνθήκες σκοταδιού, το ένζυµο εισερχόµενο στον πλαστιδιακό φάκελλο στην 

πρόδροµη µορφή του (pPOR) συνδέεται µε NADPH και το υπόστρωµά του, το 

πρωτοχλωροφυλλίδιο συνιστώντας ένα σύµπλοκο, το λεγόµενο «ενεργό 
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πρωτοχλωροφυλλίδιο» (χαρακτηριστικά φασµατικά µέγιστα απορρόφησης 430 και 650 

nm). Μετά την πρωτεολυτική ωρίµανσή του, που συµβαίνει στο στρώµα, το σύµπλοκο 

συνενώνεται αρχικά σε διµερείς µορφές και στη συνέχεια σχηµατίζει ολιγοµερή σύµπλοκα 

τα οποία περιέχουν περίπου 6-9 µόρια POR και 18 µόρια Pchlide. Κάθε µόριο του ενζύµου 

όµως, διαθέτει µόνο µια καταλυτική θέση στην οποία προσδένει ένα µόριο υποστρώµατος, 

ενώ τα υπόλοιπα µόρια Pchlide βρίσκονται ελεύθερα. Το τρίπτυχο Pchlide:NADPH:POR, 

που είναι ιδιαίτερα σταθερό στο σκοτάδι, βρίσκεται σε τέτοια ετοιµότητα που µε την 

απορρόφηση των πρώτων φωτονίων από τη χρωστική (ακόµα και διάρκεια φωτός 1 ms 

είναι αρκετό, ενώ τουλάχιστο ένα φωτόνιο ανά µόριο Pchlide απαιτείται για να γίνει η 

αντίδραση), αυτόµατα σχεδόν προκαλείται και η αναγωγή του Pchlide από το ένζυµο, 

σχηµατίζοντας Chlide. Το ίδιο το Pchlide (στη φωτοενεργή του µορφή, δηλ. 

Pchlide:NADPH:POR) θεωρείται ως ο φωτουποδοχέας που προκαλεί την ίδια του την 

αναγωγή. Το Chlide a που παράγεται απ’ αυτή την αναγωγή του C17  και C18, 

απελευθερώνεται από το ένζυµο και στη συνέχεια εστεροποιείται µε µια φυτόλη 

δηµιουργώντας τις χλωροφύλλες. Τα ένζυµο µπορεί να δεσµεύσει ελεύθερο Pchlide και να 

συνεχίσει τον κύκλο, για χρονικό διάστηµα µερικών λεπτών (µέχρι µία ώρα) από την 

έναρξη του φωτισµού [Franck et al., 2000; Schoefs, 2001; Domanskii and Rüdiger, 2001; 

Rüdiger, 1997]. Όµως στις ιδιαιτερότητες του ενζύµου ανήκει και η µεγάλη του 

ευαισθησία στο φως. Πράγµατι, µέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη του φωτισµού, η 

ενεργότητά του έχει πλέον µειωθεί κατά 80-90%, ενώ και η ποσότητά του µειώνεται κατά 

60% (και σε επίπεδο πρωτεΐνης και mRNA) [Lebedev and Timko, 1998]. Ταυτόχρονα µε 

την εµφάνιση του Chlide, αρχίζει και η διάλυση των PLB, µετά από τον διαχωρισµό των 

συµπλόκων της POR µεταξύ τους και την πρωτεόλυτική τους διάσπαση. Η POR 

µεταναστεύει στα πρώτα ελασµατοειδή προθυλακοειδή τα οποία κάνουν τη εµφάνισή τους, 

ενώ ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ο σχηµατισµός των φωτοσυνθετικών συµπλόκων [Franck 

et al., 2000; Bruce, 1998; Schoefs, 2001]. Στον ώριµο χλωροπλάστη ο εντοπισµός του 

ενζύµου είναι διφορούµενος: υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν την πρόσδεσή του στις 

µεµβράνες των θυλακοειδών και µάλιστα στην επιφάνεια που αντικρίζει το στρώµα 

[Ryberg and Dehesh, 1989], ενώ άλλες µελέτες υποστηρίζουν την πρόσδεσή του στην 

εσωτερική µεµβράνη του πλαστιδίου, προς την πλευρά του στρώµατος [Bartélemy et al., 

2000]. Πάντως πρόκειται µάλλον για ετεροπολικής φύσης σύνδεση του ενζύµου στις 

µεµβράνες, µε τη βοήθεια των φορτισµένων αµινοξέων που διαθέτει στην περιφέρεια του 

µορίου του [Aronsson et al., 2003]. Ο συµπαράγοντας NADPH συνδέεται σε µια υδρόφοβη 

περιοχή  κάπου στο εσωτερικό του µορίου, πιθανότατα πριν τη σύνδεσή του µε το 
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υπόστρωµα και όπως έχει προταθεί συµµετέχει στη διαµόρφωση του µορίου κατά τρόπο 

ώστε να διευκολύνεται η πρόσδεσή του  στις µεµβράνες [Aronsson et al., 2003; Lebedev 

and Timko, 1998].  

Παρόλη την πολύχρονη και έντονη έρευνα σχετικά µε τη βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών, το απλό ερώτηµα «πού ακριβώς εντοπίζονται οι χρωστικές λίγο πριν 

συνδεθούν στις πρωτεΐνες» δεν έχει ακόµα απαντηθεί. 

Ειδικά για τις χλωροφύλλες, δεν είναι γνωστό πότε, πού και πώς ακριβώς συµβαίνει η 

σύνδεσή τους µε τις αποπρωτεΐνες τους. Οι ελεύθερες χλωροφύλλες (µη συνδεδεµένες σε 

σύµπλοκα) µπορούν να αποβούν πολύ επικίνδυνες για το περιβάλλον τους, παρουσία 

οξυγόνου και φωτός. Αυτό συµβαίνει διότι κατά τη διέγερσή τους από το φως δεν µπορούν 

να διοχετεύσουν αρκετά γρήγορα την ενέργεια διέγερσής τους σε άλλο µόριο χλωροφύλλης 

ή να τροφοδοτήσουν την ηλεκτρονιακή µεταφορά, µε αποτέλεσµα να µεταπίπτουν στην 

κατάσταση τριπλής διέγερσης (triplet excited state). Η χλωροφύλλη στην διεγερµένη αυτή 

κατάσταση µπορεί να µεταφέρει την ενέργειά της σε µοριακό οξυγόνο και να προκαλέσει 

τον σχηµατισµό ελεύθερων ριζών οξυγόνου (singlet οξυγόνο), γεγονός επιζήµιο για το 

φυτό [Barber and Archer, 2001; Paulsen, 2001].  

Κάθε χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύµπλοκο του φωτοσυνθετικού µηχανισµού έχει την 

ίδια σταθερή αναλογία χρωστικών. Η πλήρης επάνδρωση των πρωτεϊνών µε τις χρωστικές 

τους πιθανότατα εξασφαλίζεται από τη δράση των χλωροφυλλών σαν σταθεροποιητές των 

συµπλόκων, έτσι ώστε αυτά να αποφεύγουν την αποδόµηση από πρωτεάσες [Paulsen, 

2001]. Επίσης, είναι πιθανό ότι οι χλωροφύλλες είναι απαραίτητες όχι µόνο για τη 

σταθεροποίηση των συµπλόκων, ενάντια στην πρωτεόλυση, αλλά και για τη σωστή 

αναδίπλωση των πρωτεϊνών κατά την είσοδό τους στη µεµβράνη. Τουλάχιστο στην 

περίπτωση των CΑΒ πρωτεϊνών είναι σίγουρο πως οι χλωροφύλλες είναι απαραίτητες για 

τη σωστή είσοδό τους στα θυλακοειδή. Παρόµοιες  παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι οι 

θέσεις πρόσδεσης των χλωροφυλλών στα πολυπεπτίδια είναι πολύ συντηρηµένες µεταξύ 

των διαφορετικών οργανισµών καθώς και ότι τα διάφορα υποσύµπλοκα σχηµατίζονται και 

παραµένουν λειτουργικά µόνο εφόσον όλες οι θέσεις πρόσδεσης χρωστικών που διαθέτουν 

έχουν καταληφθεί από αυτές. [Paulsen, 2001] 

Καροτενοειδή: Τα καροτενοειδή είναι τετρατερπενοειεδή µόρια που συντίθενται από 

το κοινό πρόδροµο µόριο isopentenyl diphosphate. Το πρώτο στάδιο του βιοσυνθετικού 

αυτού µονοπατιού, περιλαµβάνει το σχηµατισµό φυτοενίου (C40) µέσω του ενζύµου 

phytoene synthase. Ακόλουθες αντιδράσεις αποκορεσµού (desaturation) οδηγούν στο 

σχηµατισµό του λυκοπενίου, το οποίο µε τη δράση µιας β- ή ε-κυκλάσης παράγει το β- ή 
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το α-καροτένιο αντίστοιχα. Με επακόλουθη προσθήκη διαφόρων οξυγονούχων πλευρικών 

οµάδων είτε υπό τη µορφή υδροξυλίου, είτε εποξειδίου, δηµιουργούνται οι διάφορες 

ξανθοφύλλες, όπως η λουτεΐνη, η βιολαξανθίνη, η ζεαξανθίνη και η ανθεραξανθίνη. Οι 

ξανθοφύλλες αυτές συµµετέχουν στον λεγόµενο κύκλο των ξανθοφυλλών, δηλ. στην 

αλληλοµετατροπή των διαφόρων µορφών ξανθοφυλλών, που συµβαίνει µε στόχο τη 

φωτοπροστασία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού από την περίσσεια ενέργειας, κατά τη 

φωτοαναστολή [Bartley and Scolnic, 1995; DellaPenna, 1999; Yamamoto et al., 1999; 

Nayak et al., 2002].  

 Τα καροτενοειδή αποτελούν βασικά συστατικά των υποσυµπλόκων. Ενώ το β-

καροτένιο υπάρχει κυρίως στους πυρήνες των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ, οι ξανθοφύλλες 

βιολαξανθίνη και νεοξανθίνη, καθώς και η λουτεΐνη βρίσκονται κυρίως στις 

φωτοσυλλεκτικές κεραίες [Bartley and Scolnic, 1995; Paulsen, 1999].  Ο σηµαντικότερος 

ρόλος των καροτενοειδών είναι να αποσβένουν την ενέργεια των triplet χλωροφυλλών, 

αποφεύγοντας έτσι τη δηµιουργία του singlet οξυγόνου [Barber and Archer, 2001]. Επίσης, 

στη φωτοσύνθεση, τα καροτενοειδή λειτουργούν επιπλέον ως συλλέκτες φωτονίων, 

διευρύνοντας έτσι το συνολικό φάσµα απορρόφησης του φωτός από τη φωτοσυλλεκτική 

κεραία, αφού απορροφούν σε µήκη κύµατος όπου η απορρόφηση των χλωροφυλλών είναι 

ελάχιστη. Τέλος, συµβάλλουν και στη δοµική σταθερότητα των συµπλόκων [Bartley and 

Scolnic, 1995; Nayak et al., 2002; Wollman et al., 1999]. Ο τόπος σύνθεσης των 

καροτενοειδών είναι η εσωτερική µεµβράνη του πλαστιδιακού φακέλου [Vothknecht and 

Westhoff, 2001].  

 

 

Μεταφορά και λειτουργική οργάνωση των λειτουργικών 

φωτοσυνθετικών συµπλόκων 

 

 Ο χλωροπλάστης διαθέτει το δικό του µεταφραστικό µηχανισµό, δηλ. ριβοσώµατα 

που εδράζονται στο στρώµα και επιτελούν τη µετάφραση των πλαστιδιακής προέλευσης 

πολυπεπτιδίων. Η παρουσία αυτών των ριβοσωµάτων σε σχηµατισµούς συµπλεγµάτων 

(πολυσώµατα) έχει παρατηρηθεί σε αρκετά στενή επαφή µε τις µεµβράνες των 

θυλακοειδών. Αυτή, καθώς και άλλες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι τα περισσότερα, αν όχι 

όλα, τα πολυπεπτίδια που κωδικοποιούνται στο πλαστίδιο µεταφράζονται από 
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πολυσώµατα, σαν πολυκιστρονικά µετάγραφα και ταυτόχρονα µε τη µετάφρασή τους 

εισέρχονται στη µεµβράνη του θυλακοειδούς [Wollman et al., 1999].   

Από την άλλη µεριά, οι πυρηνικής προέλευσης πρωτεΐνες που µεταφράζονται στο 

κυτταρόπλασµα θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το πλαστίδιο και στη συνέχεια, αφού 

εισέλθουν σ’ αυτό διαπερνώντας επιτυχώς τις δύο µεµβράνες του φακέλου µε έναν 

πολύπλοκο µηχανισµό [Küchler and Soll, 2001; Somachi and Mayfield, 1999; Bruce, 1998; 

Cline 2000; Bauer et al., 2000], να παραδοθούν στα θυλακοειδή όπου και θα 

ενσωµατωθούν. Οι πρωτεΐνες αυτές διαθέτουν στο αµινοτελικό τους άκρο ένα πεπτίδιο – 

οδηγό (leader peptide) που θα κατευθύνει την πρωτεΐνη στο πλαστίδιο και ενδεχοµένως θα 

µεσολαβήσει και για την είσοδο της σ’ αυτό διαµέσου της διπλής µεµβράνης. Η διαδικασία 

αυτή είναι ενεργειακή. Κατά τη διάρκεια, ή αµέσως µετά την διαπέραση του πλαστιδιακού 

φακέλου από το πολυπεπτίδιο, το πεπτίδιο-οδηγός αποκόπτεται και το πολυπεπτίδιο θα 

πρέπει να ενσωµατωθεί ή να συναρµολογηθεί µε άλλα πολυπεπτίδια ή να µεταφερθεί σε 

άλλη θέση µέσα στις θυλακοειδείς µεµβράνες. Αρκετοί διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για 

την τελική ενσωµάτωση των πρωτεϊνών στα θυλακοειδή . Όµως, η δροµολόγηση των 

πολυπεπτιδίων προς τα θυλακοειδή συνοδεύεται από ένα µεγάλο αριθµό συµ-/µετα- 

µεταφραστικών τροποποιήσεων µε τη συµµετοχή ενός επίσης µεγάλου αριθµού 

πρωτεϊνικών τροποποιητών (effectors)  [Robinson and Mant, 1997; Wollman et al., 1999; 

Schleiff and Klösgen, 2001; Kosemund et al., 2000; Tu et al., 2000].  

Σε κάποιο από αυτά τα στάδια (άγνωστο ακόµα πότε και πού ακριβώς) συνδέονται µε 

τις χρωστικές τους [Hoober and Egging 1999; Wollman et al., 1999; Paulsen 2001]. 

Μάλιστα, φαίνεται πως ενώ δεν είναι απαραίτητη η πρόσδεση των χλωροφυλλών για την 

ενσωµάτωση των πρωτεϊνών στα θυλακοειδή, εντούτοις στη µορφή των αποπρωτεϊνών, 

αυτές είναι ευάλωτες στην πρωτεόλυση. Έχει προταθεί λοιπόν πως οι χλωροφύλλες 

συνεισφέρουν στη σωστή αναδίπλωση της πρωτεΐνης, αλλά και στη σταθερότητα όλου του 

συµπλόκου. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη όµως, η πρόσδεση των χλωροφυλλών συµβαίνει 

στην εσωτερική µεµβράνη του φακέλου και στη συνέχεια η µεταφορά των ολοπρωτεΐνών 

(όπως στην περίπτωση του LHCII) γίνεται µε την αποκοπή κυστιδίων από τη µεµβράνη 

αυτή και δροµολόγηση των κυστιδίων στο στρώµα, όπου αποδίδουν το «φορτίο» τους 

[Hoober and Egging 1999; Wollman et al., 1999]. 

Η συναρµολόγηση των συµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού είναι µια 

εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Οποιοδήποτε πιθανό λάθος θα µπορούσε να προκαλέσει 

είτε κάποια δυσλειτουργία ή ακόµα και τη συσσώρευση ατελών, µη λειτουργικών 

πρωτεϊνών στις µεµβράνες των θυλακοειδών. Εποµένως, η σωστή λειτουργία του 
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φωτοσυνθετικού µηχανισµού υπαγορεύει η ίδια η συναρµολόγηση των συµπλόκων να 

ασκεί σε κάθε στιγµή έλεγχο και στις διαδικασίες που προηγούνται (µετάφραση) αλλά και 

σ’ αυτές που έπονται (αποδόµηση). Έτσι, πολυάριθµοι ρυθµιστικοί µηχανισµοί έχουν 

εξελιχθεί ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται η καταλληλότερη, χρονικά, προώθηση των, 

κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερων, όσον αφορά τη συναρµολόγησή τους, συστατικών 

των συµπλόκων. Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι και  η αλληλεξάρτηση που παρουσιάζουν 

πολλά πολυπεπτίδια που συµµετέχουν στη συναρµολόγηση ενός (υπο-)συµπλόκου. Για 

παράδειγµα, η έναρξη της µετάφρασης ορισµένων υποµονάδων ελέγχεται άµεσα από τη 

διαθεσιµότητα των εταίρων (συµπλεκοµένων) τους πολυπεπτιδίων, των οποίων επίσης η 

σταθερότητα εξαρτάται άµεσα από την συναρµολόγησή τους µε τα πρώτα. Συχνά, για 

πολλά, χλωροπλαστικής προέλευσης, πολυπεπτίδια, η ενσωµάτωσή τους στις µεµβράνες 

των θυλακοειδών, συµβαίνει κατά τη διάρκεια της µετάφρασής τους και σε ορισµένες 

περιπτώσεις ακόµα και ταυτόχρονα µε τη συναρµολόγησή τους στο εκάστοτε σύµπλοκο 

στο οποίο ανήκουν [Webber and Baker, 1996; Wollman et al., 1999; Merchant and 

Dreyfuss, 1998]. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η συναρµολόγηση 

κάποιων συµπλόκων συµβαίνει σταδιακά, ακολουθώντας διακριτά βήµατα..  

Όλα τα πολυπεπτίδια δεν συνεισφέρουν κατά τον ίδιο βαθµό στη σταθερότητα του 

συµπλόκου. Σε γενικές γραµµές, τα πυρηνικής προέλευσης πολυπεπτίδια είναι λιγότερο 

σηµαντικά για τη σταθερότητα του συµπλόκου απ’ όσο είναι τα πλαστιδιακής προέλευσης, 

τα οποία µάλιστα είναι συνήθως µεγαλύτερα σε µέγεθος και συνιστούν τον πυρήνα του 

εκάστοτε συµπλόκου. Ακόµα όµως και µετά την συναρµολόγηση των συµπλόκων, αυτά 

υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο, κυρίως µέσω πρωτεόλυσης, η οποία µάλιστα, σε κάποιες 

περιπτώσεις, εστιάζεται σε συγκεκριµένα πολυπεπτίδια του συµπλόκου, τα οποία ως εκ 

τούτου  εµφανίζουν µεγάλο ρυθµό ανακύκλωσης (turnover). Μια αρκετά εκτενής οµάδα 

πρωτεασών πιθανότατα εµπλέκεται στον ποιοτικό έλεγχο και τη ρύθµιση όλων των 

σταδίων της βιογενετικής διαδικασίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού [Webber and 

Baker, 1996; Hoober and Egging, 1999; Choquet and Vallon, 2000; Haussühl et al., 2001]. 

Πρωτεολυτική ενεργότητα έχει βρεθεί στο στρώµα, στα θυλακοειδή και στον µικροχώρο 

των θυλακοειδών [Wollman et al., 1999; Zach, 2001].  

Συγκεκριµένα για το φωτοσύστηµα Ι οι υποµονάδες PSI-A και PSI-B που ανήκουν 

στον πυρήνα του φωτοσυστήµατος µπορούν να ανιχνευτούν, αν και σε µικρές ποσότητες, 

σε σποριόφυτα που µεγαλώνουν στο σκοτάδι, ενώ οι περιφερειακές υποµονάδες που 

κωδικοποιούνται από τον πυρήνα αρχίζουν να εµφανίζονται, µε πρώτη την PSI-D, µετά την 

έναρξη του φωτισµού [Wollman et al., 1999; Rochaix, 2002]. Έτσι δροµολογείται µια βήµα 
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– προς – βήµα διαδικασία de novo συναρµολόγησης του συµπλόκου κατά τη διαδικασία 

φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη. Αντίθετα, στον ώριµο χλωροπλάστη η διαδικασία 

αλλάζει και η συναρµολόγηση του PSI σε κάθε στιγµή παίρνει τον χαρακτήρα της απλής 

αντικατάστασης των διαφόρων υποµονάδων γύρω από ένα προϋπάρχον σύµπλοκο. Το 

LHCI εµφανίζεται αρχικά σαν µονοµερές µε τις χλωροφύλλες του και στη συνέχεια 

σχηµατίζει τα ολιγοµερή, τα οποία συνδέονται µε το CCI σχηµατίζοντας το ολοσύµπλοκο 

PSI [Wollman et al., 1999]. 

 Αντίστοιχα µε το LHCI, oι υποµονάδες του LHCII εµφανίζονται πρώτα ως µονοµερή 

αφού έχουν προσδέσει χρωστικές και στη συνέχεια γίνεται ο ολιγοµερισµός τους σε 

τριµερή ή ακόµα και σε µεγαλύτερης τάξης πολυµερή [Wollman et al., 1999; Paulsen 2001; 

Hoober and Egging 1999; Guseinova et al., 2000; Horn and Paulsen, 2002]. Μάλιστα, 

φαίνεται πως συγκεκριµένα λιπίδια [όπως η φωσφατιδυλογλυκερόλη (PG)] ίσως και 

καροτενοειδή (ζεαξανθίνη, βιολαξανθίνη) αλληλεπιδρούν µε τα µονοµερή 

συνεπικουρώντας στον ολιγοµερισµό και ως εκ τούτου στην  κατανοµή του LHCII στις 

διαφορετικές περιοχές των θυλακοειδών (µονοµερή στα lamellae, ολιγοµερή στα grana), 

[Wollman et al., 1999; Paulsen 2001; Hoober and Egging 1999]. Επίσης, όπως είχε 

προταθεί και φαίνεται πως επιβεβαιώνεται, η αλληλεπίδραση του LHCII µε το λιπίδιο 

MGDG προκαλεί την τελική διαµόρφωση και οργάνωση των θυλακοειδών µεµβρανών στα 

grana µε τη συνακόλουθη ενσωµάτωση του ίδιου του LHCII σ’ αυτά [Vothknecht and 

Westhoff, 2001]. 

Στη γενικότερη διαδικασία βιογένεσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και 

συγκεκριµένα στο σχηµατισµό των ολοκληρωµένων, λειτουργικών συµπλόκων σηµαντικό 

ρόλο φαίνεται πως παίζουν αρκετές πρωτεΐνες (τουλάχιστο 13, αν και ο αριθµός τους δεν 

µπορεί επί του παρόντος να είναι ακριβής, δεδοµένου ότι ανακαλύπτονται διαρκώς νέες) οι 

οποίες εµπλέκονται στις µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των φωτοσυνθετικών 

πρωτεϊνών. Κάποιες λειτουργούν ως ένζυµα επεξεργασίας, άλλες σαν κινάσες ή 

φωσφατάσες και άλλες σαν καταλύτες για την προσκόλληση των προσθετικών οµάδων 

(αίµη, σιδηροθειϊκές οµάδες, κ.ά.) [Wollman et al., 1999]. Επίσης πιθανολογείται πως, 

σύµπλοκα που δεν έχουν διαµορφωθεί σωστά ή δεν έχουν εισαχθεί σωστά στις µεµβράνες 

των θυλακοειδών, υπόκεινται σε πρωτεόλυση µέσα στον χλωροπλάστη [Webber and 

Baker, 1996]. Μια τέτοια εκδοχή είναι πολύ πιθανόν να συµβαίνει στην περίπτωση του 

LHCII, καθώς έχει εντοπιστεί πρωτεολυτική ενεργότητα στις µεµβράνες των θυλακοειδών 

µε εξειδίκευση για το LHCII σαν υπόστρωµα [Anastasiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 

1995; Hoober and Egging, 1999]. 
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Δοµική και λειτουργική οργάνωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Όσον αφορά στη δοµική ολοκλήρωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού είναι κι αυτή 

µια διαδικασία που συµβαίνει σταδιακά. Κατά τη διαδικασία φωτοανάπτυξης των 

θυλακοειδών, πρώτο εµφανίζεται το PSI και ακολουθούν µε τη σειρά το PSII, τα  

συστατικά της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων και τέλος η συναρµολόγηση του LHCII 

και του LHCI [Guseinova et al., 2000]. Μια άλλη όµως πτυχή της ολοκληρωµένης 

συναρµολόγησης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού αποτελεί και η σύνδεση των πέντε 

συµπλόκων µεταξύ τους στις µεµβράνες των θυλακοειδών, µε τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ τους στις επιµέρους φωτοσυνθετικές 

διαδικασίες. Αρκετά πιθανά µοντέλα έχουν προταθεί, κανένα όµως δεν είναι πλήρως 

αποδεδειγµένο και εποµένως κοινά αποδεκτό. ∆ύο από αυτά τα µοντέλα περιγράφουν την 

υπερµοριακή οργάνωση των PSΙ και PSΙΙ. Σύµφωνα µε τα µοντέλα αυτά, τα οποία 

βασίζονται κυρίως σε βιοχηµικές µελέτες, το cytb6f συνδέεται άµεσα µε τους πυρήνες και 

των δύο φωτοσυστηµάτων, ενώ επίσης τα σύµπλοκα των κεραιών βρίσκονται στενά 

συνδεδεµένα µε τον πυρήνα του κάθε φωτοσυστήµατος. Τέλος, πιθανολογείται και η 

σύνδεση του LHCII µε το φωτοσύστηµα Ι: υποτίθεται πως, υπό συγκεκριµένες συνθήκες 

(ποιότητα φωτισµού, οξειδοαναγωγικό δυναµικό, φωσφορυλίωση) ένας πληθυσµός LHCII 

αποκόπτεται από το PSII και µεταναστεύει από τις στοιβαγµένες περιοχές των 

θυλακοειδών στις µή στοιβαγµένες µεµβράνες περιοχές που αντικρύζουν το στρώµα όπου 

συνδέεται µε το PSI µεταφέροντας σ’ αυτό την ενέργεια διέγερσης [Allen, 1992; Green and 

Durnford, 1996; Boichenko, 1998; Pfannschmidt, 2003], αν και η άποψη αυτή δεν έχει 

αποδειχθεί, γι’ αυτό και αµφισβητείται [Boichenko, 1998; Georgakopoulos and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1994]. 

Όσον αφορά στη λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού κατά τη βιογένεσή 

του, οι πρώτες ενδείξεις φωτοχηµικής δραστηριότητας από τα φωτοσυστήµατα Ι και ΙΙ 

ανιχνεύονται σε διάστηµα λίγων λεπτών από τη σύνθεση και την ενσωµάτωση των 

αντίστοιχων πολυπεπτιδίων στη µεµβράνη του θυλακοειδούς [Webber and Baker, 1996]. 

Μάλιστα, µία και µόνο αναλαµπή φωτός, ικανή να προκαλέσει τη µετατροπή του 

πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο και στη συνέχεια σε χλωροφύλλη από την 

πρωτοχλωροφυλλιδική οξειδοαναγωγάση (POR) σε χλωρωτικά φύλλα είναι αρκετή για να 

επάγει όχι µόνο την εµφάνιση του PSII αλλά και τη λειτουργία του όπως προκύπτει από 

την καταγραφή επαγωγικού φθορισµού από το PSII. Σε νεαρά, χλωρωτικά φύλλα φυτών 
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κριθαριού αυτό συµβαίνει µέσα σε ένα διάστηµα περίπου 25 λεπτών από την έκθεση στην 

αναλαµπή φωτός  κι αυτό επειδή τα mRNA που κωδικοποιούν πολλές από τις πρωτεΐνες 

των θυλακοειδών είναι παρόντα στο σκοτάδι [Webber and Baker, 1996] παρότι τα 

πολυπεπτίδια και κυρίως εκείνα που προσδένουν χλωροφύλλες δεν σχηµατίζονται πριν την 

έκθεση στο φως. Αυτή λοιπόν η ταχύτατη σύνθεση και λειτουργική οργάνωση των 

φωτοσυστηµάτων και η εµφάνιση της φωτοχηµικής τους δραστικότητας είναι στενά 

συνδεδεµένη τόσο µε την αναγωγή του πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο, που 

συµβαίνει απαραίτητα στο φως για τα ανώτερα φυτά, όσο και µε τη βιοσύνθεση των 

πολυπεπτιδίων που προσδένουν χλωροφύλλες. Έτσι, τελικά, η ανάπτυξη του χλωροπλάστη 

είναι µια διαδικασία πολυδύναµη, που επιτυγχάνεται µε το συντονισµό της ρύθµισης 

διαφόρων επιµέρους µηχανισµών και σε πολλά επίπεδα, µε τρόπο ώστε να διατηρούνται 

ταυτόχρονα πολλές ισορροπίες.  

Όµως, ακόµη και στον ώριµο χλωροπλάστη οι µεµβράνες των θυλακοειδών και ο 

φωτοσυνθετικός µηχανισµός, παραµένουν ένα δυναµικό σύστηµα όπου όλα αλλάζουν 

παρακολουθώντας τις εκάστοτε αλλαγές του περιβάλλοντος [Vothknecht and Westhoff, 

2001]. 

 

 

Ρύθµιση της ανάπτυξης του χλωροπλάστη  

 

Πολύπλοκοι ρυθµιστικοί µηχανισµοί απαιτούνται για να διασφαλίσουν πως η 

γονιδιακή έκφραση των, πυρηνικής προέλευσης, πρωτεϊνών θα είναι κατάλληλα  

συντονισµένη µε την έκφραση των χλωροπλαστικής προέλευσης πρωτεϊνών αλλά και µε τη 

σύνθεση των χρωστικών τους κι αυτό συµβαίνει ταυτόχρονα για όλους τους χλωροπλάστες 

του κυττάρου [Vothknecht and Westhoff, 2001; Pfannschmidt, 2003; de Vitry and Vallon, 

1999]. Ένας από τους µηχανισµούς που ελέγχουν τη στοιχειοµετρική παραγωγή 

χλωροφυλλών και πρωτεϊνών, είναι η ρύθµιση, µέσα από κοινά µονοπάτια σηµατοδότησης, 

τόσο της έκφρασης των φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών, όσο και της έκφρασης ή ενεργότητας 

ενζύµων που συµµετέχουν στη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών.  Κατά δεύτερον, η 

περίσσεια µορίων χλωροφύλλης που δεν µπορούν να ενσωµατωθούν σε φωτοσυνθετικά 

σύµπλοκα, αλλά και πρόδροµα µόρια της βιοσύνθεσης χλωροφυλλών όπως και προϊόντα 

της αποδόµησης χλωροφυλλών φαίνεται πως λειτουργούν σαν ανάδροµοι αρνητικοί 
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ρυθµιστές στο ίδιο το µονοπάτι βιοσύνθεσης χλωροφυλλών, ρυθµίζοντας έτσι τη 

λειτουργία του [Vavilin and Vermaas, 2002].  

Το «πρασίνισµα» των χλωρωτικών φύλλων στα ανώτερα φυτά σηµατοδοτείται 

πρωταρχικά από το φως. Οι φωτοϋποδοχείς που µεσολαβούν γι΄αυτή την αναπτυξιακή 

απόκριση έχουν αναγνωριστεί και είναι το φυτόχρωµα (Phy) και κάποιος κρυπτοχρωµικός 

BL/UV υποδοχέας (Cry) στο κυτταρόπλασµα [Webber and Baker, 1996; Lopez-Juez et al., 

1996; Somachi and Mayfield, 1999; Chory, 1994], καθώς και το πρωτοχλωροφυλλίδιο 

(Pchlide) στο πλαστίδιο [Webber and Baker, 1996]. Με την έναρξη του φωτισµού, οι 

µηχανισµοί αυτοί δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στον χλωροπλάστη και στο 

κυτταρόπλασµα. Έτσι, κάποια/ες αλυσίδα/ες µεταφορά σήµατος ξεκινώντας από τους 

φωτοϋποδοχείς του κυτταροπλάσµατος (φυτόχρωµα, κρυπτόχρωµα) καταλήγουν στον 

πυρήνα, για να επάγουν την έκφραση αρκετών πυρηνικών γονιδίων του χλωροπλάστη. 

Τελικά, η έκφραση κάποιων από τα πυρηνικά γονίδια αφορά και στην παραγωγή 

παραγόντων οι οποίοι θα µεταφερθούν στο πλαστίδιο και θα ρυθµίσουν την έκφραση των 

εκεί γονιδίων σε µεταγραφικό ή µεταφραστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, άλλες αλυσίδες 

µεταφοράς σήµατος ξεκινούν µέσα στο πλαστίδιο και καταλήγουν να ρυθµίζουν την 

έκφραση του πλαστιδιακού γονιδιώµατος. Τέλος, µια τρίτη κατηγορία σηµατοδοτικών 

µονοπατιών ξεκινά από το πλαστίδιο, µεταφέροντας τις επιµέρους πληροφορίες για την 

αναπτυξιακή κατάσταση του πλαστιδίου στον πυρήνα, όπου θα συµµετάσχει στην ρύθµιση 

της έκφρασης (σε επίπεδο µεταγραφής κυρίως) των εκεί γονιδίων (χλωροπλαστικών και 

µη) [Lopez-Juez et al., 1996; Webber and Baker, 1996; Rodermel, 2001]. 

Με την έναρξη λοιπόν του φωτισµού, στο κυτταρόπλασµα η ενεργοποίηση του 

φυτοχρώµατος (Phy) και και κάποιων φωτοϋποδοχέων UV και γαλάζιου φωτισµού (Cry) 

οδηγεί άµεσα, στη φωτοεξαρτώµενη απόκριση της έκφρασης κάποιων από τα πυρηνικά 

γονίδια (και στα ανώτερα φυτά αλλά και στα χλωροφύκη). Πράγµατι, κατά τη διάρκεια της 

αποχλώρωσης, το φως προκαλεί αύξηση στο ρυθµό µεταγραφής ενός µεγάλου αριθµού 

πυρηνικών γονιδίων που κωδικοποιούν για δοµικές πρωτεΐνες των θυλακοειδών (CabI, 

CabII, PsaD, PsbO, PsbP, PsbQ, PsbR, κ.ά) αλλά και παράγοντες που εµπλέκονται στη 

ρύθµιση της έκφρασης γονιδίων στο πλαστίδιο [Lopez-Juez et al., 1996; Wollman et al., 

1999; Webber and Baker, 1996]. Επίσης, τα ένζυµα που λειτουργούν σε όλα τα στάδια 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών και των καροτενοειδών κωδικοποιούνται από το πυρηνικό 

γονιδίωµα (π.χ. PORA, PORB, GSA, ALAD, κ.ά.)[Rodermel, 2001]. 
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Μέσα στον χλωροπλάστη, µε την έναρξη του φωτισµού συµβαίνουν δύο παράλληλες 

διεργασίες. Απ’ τη µια η βιοσύνθεση των χλωροφυλλών, µε το φως να ενεργοποιεί το 

σύµπλοκο POR-πρωτοχλωροφυλλίδιο-NADPH (ενεργό πρωτοχλωροφυλλίδιο) και  να 

προκαλεί τη µετατροπή του πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο, µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση των πρώτων µορίων χλωροφύλλης, ενώ απ’ την άλλη, ταυτόχρονα, 

δραστηριοποιείται ο µηχανισµός που θα επιτρέψει τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού από το πλαστιδιακό γονιδίωµα. Η έκφραση αυτών των 

πρωτεϊνών στον χλωροπλάστη ελέγχεται κυρίως µέσω κάποιων πυρηνικής προέλευσης 

παραγόντων οι οποίοι µεταφέρονται και δρουν µέσα στον χλωροπλάστη σε µεταγραφικό 

επίπεδο (π.χ. πυρηνικής προέλευσης RNA πολυµεράση και µεταγραφικοί παράγοντες), 

µεταµεταγραφικό επίπεδο (σταθερότητα του RNA) και σε µεταφραστικό επίπεδο [Webber 

and Baker, 1996; Wollman et al., 1999; Somachi and Mayfield, 1999; Jarvis, 2001; Leon et 

al., 1998]. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουν µελετηθεί µέχρι σήµερα, τέτοιοι 

πυρηνικής προέλευσης παράγοντες προσδένονται στην 5΄-αµετάφραστη περιοχή των 

πλαστιδιακών µεταγράφων στην οποία εδρεύουν cis-acting σήµατα και καθορίζουν το 

ρυθµό µετάφρασής τους [Webber and Baker, 1996]. 

Όµως, και ο χλωροπλάστης ασκεί ανάδροµο έλεγχο στην έκφραση των πυρηνικών 

γονιδίων [Webber and Baker, 1996; Wollman et al., 1999; Jarvis, 2001; Rodermel, 2001]. 

Πράγµατι, η λειτουργική κατάσταση του πλαστιδίου επηρρεάζει την έκφραση ενός 

συνόλου γονιδίων στον πυρήνα. Για παράδειγµα η επίδραση του χλωροπλάστη στη 

φωτορύθµιση της έκφρασης των CAB γονιδίων, τα οποία κωδικοποιούν το LHCΙΙ, 

ασκείται και σε µεταγραφικό και σε µεταφραστικό επίπεδο. Τέτοια µηνύµατα, που 

πληροφορούν για την αναπτυξιακή κατάσταση του πλαστιδίου και τροποποιούν (άλλοτε 

επάγοντας και άλλοτε αναστέλλοντας) την έκφραση χλωροπλαστικών και πυρηνικών 

γονιδίων είναι για παράδειγµα το οξειδοαναγωγικό δυναµικό του πλαστιδίου (π.χ. 

πλαστοκυανίνη, φερρεδοξίνη, κ.ά.), όπως διαµορφώνεται από την αλυσίδα µεταφοράς 

ηλεκτρονίων, η συσσώρευση ∆ραστικών Μορφών Οξυγόνου (ROS, reactive Oxygen 

Species), όπως το singlet oxygen (1O2), το σουπεροξειδικό ανιόν (O2
-) κα το Η2Ο2 και η 

συγκέντρωση οξειδοαναγωγικών στοιχείων της φωτοσύνθεσης, όπως η θειορεδουξίνη και 

η γλουταθειόνη, ακόµα και οι εκάστοτε διαταραχές στη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και 

των καροτενοειδών [Lopez-Juez et al., 1996; Vothknecht and Westhoff, 2001; 

Pfannschmidt, 2003; Jarvis 2003; Somachi and Mayfield, 1999; Sullivan and Gray, 2002; 

Rodermel, 2001]. Αυτές οι πληροφορίες µεταδίδονται στο κυτταρόπλασµα και στον 

πυρήνα του κυττάρου είτε διαµέσου αλυσίδων µεταφοράς σήµατος είτε µε την άµεση 
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µεταφορά πλαστιδιακών παραγόντων στον πυρήνα (οι διαδικασίες αυτές δεν είναι πλήρως 

εξακριβωµένες). Οι πλαστιδιακοί παράγοντες µεταφέρονται στον πυρήνα και επηρρεάζουν 

την έκφραση των χλωροπλαστικών πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από το πυρηνικό 

γονιδίωµα, δρώντας ως ρυθµιστικά στοιχεία  της µεταγραφής στα Light Response Elements 

(LRE) που βρίσκονται στην 5΄ περιοχή του υποκινητή [Vothknecht and Westhoff, 2001].  

Κάποιοι από αυτούς τους πλαστιδιακούς παράγοντες, όπως έχει δειχθεί µέσα από 

πολύχρονες µελέτες, φαίνεται πως αφορούν πρόδροµα µόρια που εµπλέκονται στο 

µονοπάτι βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών (τόσο στα ανώτερα φυτά όσο και στα 

χλωροφύκη). Πράγµατι, πρόδροµα µόρια της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, και κυρίως 

η µαγνησιο-πρωτοπορφυρίνη ΙΧ (Mg-protoporphyrin IX) ή παράγοντες που συµµετέχουν 

στη βιοσύνθεση των προδρόµων αυτών (π.χ. η υποµονάδα ChlH της χηλατάσης του Mg 

[Rodermel, 2001]) έχουν αναγνωριστεί, ως διαµεσολαβητές στη φωτορύθµιση της 

επαγωγής των πυρηνικών γονιδίων θερµικής καταπληξίας (heat shock)  [Vothknecht and 

Westhoff, 2001; Jarvis 2003; Mochizuki et al., 2001; Larkin et al., 2003; Strand et al., 

2003; Kropat et al., 1997; Jarvis, 2001; Jarvis 2003; Kropat et al., 2000]. Αυτά τα 

πρόδροµα µόρια εδράζονται στην εσωτερική µεµβράνη του πλαστιδιακού φακέλου και 

συµµετέχουν σε κάποιο µονοπάτι µεταφοράς του σήµατος του φωτός από τον 

χλωροπλάστη στον πυρήνα. Ο ακριβής όµως τρόπος που αυτά τα σήµατα µεταβιβάζονται 

από το πλαστίδιο στον πυρήνα, αλλά και ο ίδιος ο ρόλος των προδρόµων της χλωροφύλλης 

στη µεταφορά αυτής της πληροφορίας δεν είναι γνωστός και µάλιστα πιθανολογείται πως 

το φως εκτός από το να επάγει την αύξηση της συγκέντρωσης αυτών των παραγόντων στον 

πλαστιδιακό φάκελλο παίζει και έναν δεύτερο ρόλο, ρυθµίζοντας µε κάποιο τρόπο την 

πρόσβαση των παραγόντων αυτών στο κυτταρόπλασµα έτσι ώστε να συµµετάσχουν στην 

περαιτέρω µεταβίβαση του σήµατος στον πυρήνα [Kropat et al., 2000; Rodermel, 2001; 

Jarvis, 2001]. ∆ιαφαίνεται πάντως, πως λειτουργούν περισσότερα από ένα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια, κάποια µάλιστα από τα οποία εµπλέκονται και σε άλλες φωτοµορφογενετικές 

διαδικασίες του κυττάρου (π.χ. επιµήκυνση επικοτυλίου) [Jarvis, 2001].  

 

Η ύπαρξη λοιπόν του φωτός είναι η «ασφαλιστική δικλείδα» που θα επιτρέψει αφενός 

την έκφραση των πυρηνικών και χλωροπλαστικών πρωτεϊνών και αφετέρου τη σύνθεση 

των χλωροφυλλών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στα πολυπεπτίδια επιτρέποντας έτσι 

περαιτέρω τη δοµική και λειτουργική οργάνωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Η 

συντονισµένη όµως επικοινωνία µεταξύ του πυρήνα και των χλωροπλαστών του κυττάρου 

δεν σταµατά µετά το τέλος της βιογένεσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, αλλά 
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διατηρείται πάντα, έχοντας τη µορφή της ρύθµισης µε λεπτοµερείς και ακριβείς χειρισµούς 

ανάλογα µε τις ανάγκες του διαρκώς προσαρµοζόµενου στο περιβάλλον του 

φωτοσυνθετικού κυττάρου. 

Πώς όµως σηµατοδοτείται ενδοκυτταρικά η πληροφορία ότι το κύτταρο δέχεται φως 

και άρα πρέπει να αρχίσει να διαµορφώνει τους χλωροπλάστες του;  

 

 

Φωτοϋποδοχείς και αλυσίδες µεταβίβασης φωτονιακού σήµατος 

που ρυθµίζουν την ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Το ότι το φως παίζει τον σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών είναι 

αναµενόµενο. Η ικανότητα του φυτού να µεγιστοποιεί τη φωτοσυνθετική του 

παραγωγικότητα βασίζεται στην ικανότητά του να αντιλαµβάνεται, να αξιολογεί και να 

αποκρίνεται στην ποιότητα την ποσότητα, τη διάρκεια και την κατεύθυνση του φωτός που 

δέχεται. Τα φυτά, τα οποία καθηµερινά κυριολεκτικά βοµβαρδίζονται από εκατοµµύρια 

σήµατα, όχι µόνο από το φυσικό τους περιβάλλον αλλά ακόµα και από τους οργανισµούς 

που τους περιβάλλουν, έχουν αναπτύξει ένα αξιόλογα πολύπλοκο σύστηµα 

φωτοϋποδοχέων και ενδοκυτταρικών µονοπατιών µεταφοράς του σήµατος µε τα οποία 

ρυθµίζουν τις αντίστοιχες αναπτυξιακές αντιδράσεις τους [Briggs and Olney, 2001; 

Fankhauser and Chory, 1997; Estelle and Chory, 1999; Chory and Wu, 2001].  

Ο µηχανισµός της µεταφοράς του σήµατος µε τον οποίο το φως επάγει τελικά την 

ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, αποτελεί ένα νέο αντικείµενο έρευνας την 

τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα σηµαντική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η δουλειά των 

Neuhaus και συνεργατών [1993], καθώς και των Bowler και συνεργατών [1994], οι οποίοι 

πρωτοπόρησαν στην καθιέρωση ενός βασικού σχήµατος που αφορά το σηµατοδοτικό 

µηχανισµό µε τον οποίο το φυτόχρωµα εµπλέκεται στη ρύθµιση της ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη. Μάλιστα, από τα πρώτα συστατικά αυτού του µηχανισµού που 

αναγνωρίστηκαν ήταν το ασβέστιο, η καλµοδουλίνη, οι ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες και το 

cGMP. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, µε την έναρξη του φωτός, στο 

κυτταρόπλασµα ενεργοποιείται το φυτόχρωµα Α (PhyA), το οποίο ενεργοποιεί τουλάχιστο 

µια ετεροτριµερή G-πρωτεΐνη. Από το σηµείο αυτό, το σήµα διακλαδίζεται σε δύο 

επιµέρους σηµατοδοτικά µονοπάτια. Στο ένα από αυτά, το σήµα µεταφέρεται µέσω G-

πρωτεϊνών, Ca2+ και  καλµοδουλίνης (CaM) και καταλήγει στη ρύθµιση της έκφρασης 
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γονιδίων, που κωδικοποιούν υποµονάδες του PSII, της ΑΤΡάσης, καθώς και της RubisCo. 

Στο άλλο µονοπάτι, το σήµα µεταφέρεται µέσω ετεροτριµερούς G-πρωτεΐνης και cGMP 

και, σε συνδυασµό µε την ενεργοποιηµένη CaM του πρώτου µονοπατιού, ενεργοποιεί την 

έκφραση γονιδίων που όµως κωδικοποιούν υποµονάδες του PSI και του Cytb6f [Neuhaus et 

al., 1993; Bowler et al., 1994; Chory, 1994; Bowler, 1997].   

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, όπου χρησιµοποιήθηκαν µεταλλαγµένα στελέχη του 

φυτού Arabidopsis thaliana στα οποία η µετάλλαξη εντοπιζόταν είτε σε φωτοϋποδοχείς, 

είτε σε σηµατοδοτικά ενδιάµεσα, υποδεικνύει πως, τόσο το γονίδιο (οικογένεια γονιδίων)  

HEMA1 που κωδικοποιεί για το ένζυµο glutamyl-tRNA reductase (GluTR) όσο και η 

οικογένεια γονιδίων Lhcb που κωδικοποιεί για τις πρωτεΐνες της κεραίας του PSII, 

υπόκεινται σε παράλληλη ρύθµιση από κοινό/ά σηµατοδοτικό/ά µονοπάτι/α που ξεκινούν 

από φυτόχρωµα (phyA, phyB) και κρυπτόχρωµα (cry1, cry2). Και τα δύο γονίδια είναι 

πυρηνικά. Εποµένως, ένα ή περισσότερα κοινά µονοπάτια συµµετέχουν στη βιογένεση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού [McCormac and Terry, 2002].  

 

Η σπουδαιότητα των γενικότερων µελετών για την ανάπτυξη του χλωροπλάστη, 

καθώς και οι επιδράσεις των διαρκώς µεταβαλλόµενων περιβαλλοντικών συνθηκών στη 

διαδικασία αυτή, δεν θα πρέπει να υποτιµώνται στα πλαίσια της φυτικής παραγωγής. Όσο 

οι γνώσεις µας σχετικά µε τις θεµελιώδεις διαδικασίες που εµπλέκονται στη βιογένεση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, συνεχώς διευρύνονται, προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια 

στην επίλυση εξαίχως σηµαντικών και ενδιαφερόντων ερωτηµάτων, σχετικά µε  τη 

ρύθµιση της ανάπτυξης του πλαστιδίου, το πως ακριβώς το φυσικό περιβάλλον 

διαταράσσει αυτή τη ρύθµιση, αλλά και σχετικά µε τη δυνατότητα που µας παρέχεται να 

µορφοποιούµε αυτές τις ρυθµίσεις, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της παραγωγής.  

Από τις µέχρι τώρα σχετικές µελέτες (βλ. Γενική Εισαγωγή – Πολυαµίνες), 

διαφαίνεται πως ο ρόλος των πολυαµινών στο χλωροπλάστη και ειδικότερα στη βιογένεση 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και τη φωτοανάπτυξη του πλαστιδίου, επεκτείνεται σε 

ρυθµιστικούς µηχανισµούς που ελέγχουν κεντρικές διαδικασίες αυτού του φαινοµένου. 

Εποµένως, κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί, περισσότερο σε βάθος ο ρόλος των 

πολυαµινών και να αποσαφηνιστούν τα πλαίσια δράσης τους, όσον αφορά τη συµµετοχή 

τους σ’ αυτές τις διαδικασίες. 

 



 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 

 
 

Προκειµένου να µελετηθεί η βιογένεση του χλωροπλάστη, απαιτείται κάποιος 

οργανισµός που έχει τη δυνατότητα να φωτοσυνθέτει παρουσία φωτός, ενώ στο σκοτάδι τα 

πλαστίδιά του να παραµένουν αδιαφοροποίητα. Τη δυνατότητα αυτή την έχουν όλα τα 

αγγειόσπερµα φυτά (ανώτερα φυτά), ενώ τα γυµνόσπερµα, όπως και τα χλωροφύκη 

(κατώτερα φυτά) έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν χλωροφύλλη ακόµα και όταν 

αναπτύσσονται στο σκοτάδι και έτσι διαθέτουν χλωροπλάστες απουσία φωτός. Για το λόγο 

αυτό, οι µελέτες της βιογένεσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και της φωτοανάπτυξης 

του χλωροπλάστη πραγµατοποιούνται κυρίως µε αγγειόσπερµα φυτά. Όµως, τα ιδιαίτερα 

µειονεκτήµατα της µελέτης µε ανώτερα φυτά εντοπίζονται κυρίως στο χρονικό διάστηµα 

που απαιτείται για την ανάπτυξη των φυτών, αλλά και στην ποικιλοµορφία, η οποία 

καθιστά τις αποκρίσεις τους στις διάφορες πειραµατικές µεταχειρίσεις αρκετά ευρείες και 

εποµένως δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Τα µονοκύτταρα φύκη απ’ 

την άλλη µεριά, δεδοµένου ότι αναπτύσσονται σε υγρές καλλιέργειες καθιστούν 

ευκολότερη, αλλά και ασφαλέστερη (από άποψη αποτελεσµάτων) την διεξαγωγή 

πειραµάτων, αφού η οποιαδήποτε εξωγενής χορήγηση παραγόντων είναι περισσότερο 

ελεγχόµενη, απ’ ότι σε ανώτερα φυτά. Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε για την 

παρούσα µελέτη το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus. Ο µονοκύτταρος αυτός 

οργανισµός (wt) συµπεριφέρεται όπως τα γυµνόσπερµα φυτά, αφού ακόµα και σε 

συνθήκες σκοταδιού διαθέτει χλωροφύλλη και ανεπτυγµένους χλωροπλάστες. Όµως, το 

κυριότερο πλεονέκτηµα του οργανισµού αυτού, για το σκοπό της παρούσας εργασίας, 

έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης µεταλλαγµένων στελεχών του. Το µεταλλαγµένο 

στέλεχος C-2A’ του µονοκύτταρου χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, προσφέρεται ως 

µοναδικό εργαλείο στη µελέτη της φωτοανάπτυξης του χλωροπλάστη, αφού µπορεί να 

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

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

φτάνει µέχρι το επίπεδο του Pchlide. 

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

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

1978]. 

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

χλωροφύλλες και σχηµατίζει, σε περιορισµένο βαθµό, ενεργά φωτοσυνθετικά κέντρα [Oh-

Hama et al., 1987; Kotzabasis et al., 1990].  

Επίσης, το µεταλλαγµένο στέλεχος C-6D αποτελεί µια ενδιάµεση µορφή µεταξύ του 

αγρίου τύπου (wt) και του µεταλλαγµένου στελέχους  C-2A’, αφού στο σκοτάδι έχει τη 

δυνατότητα σύνθεσης µόνο της χλωροφύλλης a και όχι και της χλωροφύλλης  b και 

εποµένως διαθέτει όλα τα φωτοσυλλεκτικά σύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, 

εκτός φωτοσυστήµατος ΙΙ (PSII). Σε συνθήκες φωτισµού όµως, συντίθεται και 

χλωροφύλλη b και ολοκληρώνεται η οργάνωση του PSII [Wellburn et al., 1980].  

 

 

Ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του 

ωχροπλάστη στον χλωροπλάστη 

 

Η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης της σχέσης µεταξύ πολυαµινών και ανάπτυξης 

του χλωροπλάστη, έγινε µε τη µέτρηση των ενδοπλαστιδιακών πολυαµινών, σε τρία 

αναπτυξιακά στάδια του πλαστιδίου, στο µετάλλαγµα C-2A’. Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα 

C-2A’, από την ίδια αρχική καλλιέργεια (ανάπτυξη για 3 ηµέρες σε συνθήκες σκοταδιού), 

χρησιµοποιήθηκαν για την επιµόλυνση τριών νέων ισότιµων καλλιεργειών, οι οποίες 

αφέθηκαν να αναπτυχθούν για άλλες 3 ηµέρες: η µία στο σκοτάδι στους 32 οC 

(ωχροπλάστες), η δεύτερη επίσης στο σκοτάδι, αλλά στους 22 οC (συνθήκες που επάγουν 

εν µέρει τη βιοσύνθεση χλωροφύλλης και κατ’ επέκταση την έναρξη οργάνωσης του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού), και η τρίτη σε λευκό φωτισµό (150 µmole m-2 s-1) στους 32 
οC (χλωροπλάστες). Από τις καλλιέργειες αυτές αποµονώθηκαν οι πλαστιδιακές µεµβράνες 

και έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των χλωροφυλλών και πολυαµινών. Η 

συγκέντρωση των χλωροφυλλών (χλωροφύλλη a και b) ήταν ελάχιστη στην πρώτη 

καλλιέργεια, αυξηµένη στη δεύτερη και πολύ υψηλή στην τρίτη, σε επίπεδα µάλιστα και
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Εικόνα 1: Μεταβολές στη συγκέντρωση (Α) των χρωστικών (Pchlide, Chl a, Chl b) και (Β) των 
συνδεδεµένων στις πλαστιδιακές µεµβράνες πολυαµινών (Put, Spd, Spm), σε διάφορα στάδια 
ανάπτυξης του χλωροπλάστη, στο µετάλλαγµα C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus. Οι 
τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 
 

 απολύτως αναµενόµενα, σύµφωνα µε τις συνθήκες του πειράµατος. Αντίθετη είναι η 

εικόνα σχετικά µε το πρωτοχλωροφυλλίδιο (Pchlide), το οποίο ήταν περισσότερο στην 

πρώτη καλλιέργεια, µειώθηκε δραστικά στις άλλες δύο, αν και η µείωσή του είναι 

µεγαλύτερη στις συνθήκες φωτισµού (Εικ. 1Α). Η ανάλυση των πολυαµινών, που 

πραγµατοποιήθηκε µε narrow bore-HPLC, έδειξε πτώση και των τριών κύριων πολυαµινών 

(Put, Spd, Spm) στα θυλακοειδή, και ιδιαίτερα της Put. Η µείωση της Put είναι εµφανής σε 

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

ανάπτυξης του χλωροπλάστη (Εικ. 1Β). Μικρότερη είναι η πτώση των δύο άλλων 

πολυαµινών, της Spd και της Spm, ακολουθώντας όµως και αυτές το ίδιο πρότυπο. 
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Ταυτόχρονα, τα κυτταρικά επίπεδα των πολυαµινών ακολουθούν αντίστοιχη πτώση µε 

αυτή που καταγράφεται για τις πλαστιδιακές πολυαµίνες, αν και όχι µε τόσο µεγάλες 

διαφορές (τα αποτελέσµατα αυτά δεν παρουσιάζονται).  

 

 

Ο ρόλος των πολυαµινών στη φωτοεξαρτώµενη και φωτοανεξάρτητη 

βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

 

Αφού από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών 

κατά την ανάπτυξη του χλωροπλάστη τα πειράµατα συνεχίστηκαν µε την διερεύνηση της 

αµεσότητας στη ρυθµιστική αυτή σχέση µεταξύ χλωροφυλλών και πολυαµινών. Μάλιστα, 

επειδή στα χλωροφύκη το στάδιο της µετατροπής του Pchlide σε Chlide διακρίνεται στη 

φωτοεξαρτώµενη και τη φωτοανεξάρτητη λειτουργία της POR [Fujita, 1996], θεωρήθηκε 

αναγκαίο να διερευνηθεί η ρυθµιστική σχέση µεταξύ πολυαµινών / χλωροφυλλών και στις 

δύο αυτές διαδικασίες.  

Για το σκοπό αυτό, έγιναν προκαταρκτικά πειράµατα (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται) µε τη χρήση εξωγενών πολυαµινών στις καλλιέργειες, σε διάφορες 

συγκεντρώσεις (0.25-4 mM). Από τα πειράµατα αυτά, αφενός πιστοποιήθηκε η είσοδος 

των εξωγενών πολυαµινών στα κύτταρα και αφετέρου υποδείχθηκε σαν βέλτιστη 

συγκέντρωση, για την αποφυγή τοξικών φαινοµένων στα κύτταρα, το 1 mM.  Στα επόµενα 

πειράµατα λοιπόν, χρησιµοποιήθηκε η Put, σε συγκέντρωση 1 mM, ενώ οι άλλες δύο 

πολυαµίνες Spd και Spm δεν χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή παρόµοιων πειραµάτων, 

για το λόγο ότι, από τα προηγούµενα αποτελέσµατα έγινε εµφανές πως ουσιαστικά οι 

µεταβολές της Put είναι αυτές που συνοδεύουν την ανάπτυξη του πλαστιδίου (εικ. 1Β). 

Α) Φωτοεξαρτώµενη βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

Στα πειράµατα αυτά, ελέγχθηκε η επίδραση της εξωγενώς προστιθέµενης Put σε 

καλλιέργεια C-2A’ η οποία είχε αναπτυχθεί για 3 ηµέρες στο σκοτάδι (32oC) και στη 

συνέχεια, µετά την προσθήκη της Put (1mM) εκτέθηκε σε φωτισµό για 6 ώρες 

(φωτοεξαρτώµενη λειτουργία της POR). Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 Α, η Put προκάλεσε 

µια µικρή, αλλά σηµαντική µείωση στο επίπεδο των χλωροφυλλών σε σχέση µε τον 

µάρτυρα. Την ίδια όµως επίδραση είχε και στο Pchlide, το οποίο εµφανίζεται επίσης 

µειωµένο (εικ. 2Β). Σε συνθήκες εποµένως που επιτρέπουν τη φωτοµετατροπή του Pchlide 

σε Chlide και τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών, η αύξηση της ενδοκυττάριας Put, 
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Εικόνα 2: Μεταβολές στο επίπεδο των χρωστικών (Α) χλωροφύλλες και (Β) Pchlide, σε 
καλλιέργειες του µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, µε την 
επίδραση εξωγενώς προστιθέµενης Put (1mM). Η καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι για 62 
h, ακολούθησε προσθήκη της Put και µικρής διάρκειας επώαση στο σκοτάδι (3 h) και τέλος έκθεση 
σε λευκό φωτισµό, έντασης 30 µmole m-2 s-1, για άλλες 6 ώρες. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους 
από τρεις επαναλήψεις. 
 

αντί της φυσιολογικής µείωσής της, φαίνεται πως έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση διαδικασιών, σηµαντικών για την πορεία ανάπτυξης του χλωροπλάστη.  

Σε πείραµα ανάλογο µε το προηγούµενο, χρησιµοποιήθηκε λεβουλινικό οξύ (LA) 

ως ανταγωνιστικός αναστολέας του ALA και ως εκ τούτου της βιοσύνθεσης των 

χλωροφυλλών. Έτσι λοιπόν, σε καλλιέργεια C-2A’ (32oC) αναπτυσσόµενη επί 3 ηµέρες 

στο σκοτάδι προστέθηκε LA (10mM) και µετά από 10 h επώαση στο σκοτάδι οι 

καλλιέργειες εκτέθηκαν σε φωτισµό για άλλες 6 h. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3, µε την 

προσθήκη του LA επιτεύχθηκε η µείωση των χλωροφυλλών κατά την έκθεση των 

κυττάρων στο φως (εικ. 3). Παράλληλα, η συγκέντρωση της Put στα κύτταρα αυξήθηκε 

εµφανώς.  

Σε συνέχεια των πειραµάτων αυτών, σε καλλιέργεια C-2A’ (32oC, σκοτάδι) 

προστέθηκε ο ανταγωνιστικός αναστολέας της Put το 1,4-DB (1,4-diaminobutanone) σε 

συγκέντρωση 1mM (όπως υποδείχθηκε µέσα από πειράµατα µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του αναστολέα) και συνεχίστηκε η επώαση των καλλιεργειών στο σκοτάδι 

για άλλες 10 ώρες. Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια µε την περίπτωση της χορήγησης Put 
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στο φως: ο αναστολέας της Put παρότι µείωσε δραστικά τα επίπεδα της διαµίνης, 

προκάλεσε όµως σηµαντική µείωση στα επίπεδα των χλωροφυλλών, αλλά και του Pchlide 

(εικ. 4).  

 

Β) Φωτοανεξάρτητη βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

∆εδοµένων των παραπάνω αποτελεσµάτων, θεωρήθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί η 

επίδραση της πτώσης των πολυαµινών στη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και στο 

σκοτάδι, δηλαδή στη φωτοανεξάρτητη µετατροπή του Pchlide. Έτσι, αναστολείς των τριών 

κύριων πολυαµινών χρησιµοποιήθηκαν σε καλλιέργειες C-2A’ (32oC) που είχαν 

αναπτυχθεί στο σκοτάδι, είτε σε θερµοκρασία 32oC (όπου η σύνθεση της χλωροφύλλης 

είναι αµελητέα) είτε στους 22oC (θερµοκρασιακή επαγωγή της φωτοανεξάρτητης 

λειτουργίας του ενζύµου POR και βιοσύνθεσης χλωροφυλλών). Οι αναστολείς 

προστέθηκαν εξαρχής στις καλλιέργειες, οι οποίες αναπτύχθηκαν για 3 ηµέρες στο 

σκοτάδι. Η παρατεταµένη επώαση µε τους αναστολείς θεωρήθηκε αναγκαία, καθώς, ως 

γνωστόν ένα µέρος των ενδοκυτταρικών πολυαµινών βρίσκεται στη συζευγµένη τους 

µορφή, µε αποτέλεσµα όταν το κύτταρο τις χρειαστεί να απελευθερώνονται δηµιουργώντας 

έτσι µια παρακαταθήκη ελεύθερων πολυαµινών για τις ανάγκες του κυττάρου. Οι 

αναστολείς που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η 1,4-διαµινοβουτανόνη (1,4-diaminobutanone, 

1,4-DB) για την αναστολή της  Put, η κυκλοεξυλαµίνη (cyclohexylamine, CHA) για την 

αναστολή της Spd και το 1,3-διαµινοπροπάνιο (1,3-diaminopropane, 1,3-DP) για την 

αναστολή της Spm, σε συγκεντρώσεις 1mM. Οι αναστολείς αυτοί είναι εξαιρετικά 

αποτελεσµατικοί, µειώνοντας τα επίπεδα των αντίστοιχων πολυαµινών περίπου κατά 65% 

στις συνθήκες του πειράµατος (αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). Επιπλέον, δεν 

επηρρεάζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων, αφού πρόκειται για µόρια µε 

χηµική δοµή συγγενική αυτής των πολυαµινών, δρώντας έτσι σαν ανταγωνιστικοί 

αναστολείς και όχι σαν αναστολείς των ενζύµων βιοσύνθεσης.  

Η µείωση της Put µε τον αναστολέα 1,4-DB προκάλεσε σαφή µείωση στη 

φωτοανεξάρτητη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης  και στους 32oC και στους 22oC. Τα 

επίπεδα του Pchlide στους 32oC ήταν περίπου κατά τέσσερις φορές υψηλότερα σε σχέση 

µε τον µάρτυρα (χωρίς αναστολέα), ενώ ταυτόχρονα τα επίπεδα των χλωροφυλλών ήταν 

κατά δύο φορές χαµηλότερα (εικ. 5Α,Β). Παρόµοια είναι η εικόνα και στη µεταχείριση των 

22oC: το επίπεδο του Pchlide ήταν κατά τρεις περίπου φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο 

του µάρτυρα, ενώ και η συγκέντρωση της χλωροφύλλης παρέµεινε σηµαντικά χαµηλότερη 

από τον µάρτυρα (εικ. 6Α,Β). 
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Εικόνα 3: Μεταβολές στα επίπεδα της κυτταρικής συγκέντρωσης Put και των χλωροφυλλών, σε 
καλλιέργειες του µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, µε την 
επίδραση του αναστολέα της βιοσύνθεσης του Pchlide, LA (10mM). Η καλλιέργειες αναπτύχθηκαν 
στο σκοτάδι για 62 h, ακολούθησε προσθήκη του LA και µικρής διάρκειας επώαση στο σκοτάδι (3 
h) και τέλος έκθεση σε λευκό φωτισµό, έντασης 30 µmole m-2 s-1, για άλλες 6 ώρες. Οι τιµές 
αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 
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Εικόνα 4: Μεταβολές στα επίπεδα της κυτταρικής συγκέντρωσης Put και των χλωροφυλλών, σε 
καλλιέργειες του µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, µε την 
επίδραση του αναστολέα της Put, 1,4-DB (1mM). Η καλλιέργεια αναπτύχθηκε στο σκοτάδι για 62 
h, ακολούθησε προσθήκη του 1,4-DB και επώαση στο σκοτάδι  για άλλες 10 ώρες. Οι τιµές 
αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 
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Εικόνα 5: Μεταβολές στα επίπεδα (Α) του Pchlide και (Β) των χλωροφυλλών, σε καλλιέργειες του 
µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, µε την επίδραση των 
αναστολέων των πολυαµινών 1,4-DB, CHA και 1,3-DP, σε συγκέντρωση 1mM. Οι αναστολείς 
προστέθηκαν εξαρχής στις καλλιέργειες, οι οποίες αναπτύχθηκαν  στο σκοτάδι για 3 ηµέρες (72 h) 
στους 32 οC.  
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Εικόνα 6: Μεταβολές στα επίπεδα (Α) του Pchlide και (Β) των χλωροφυλλών, σε καλλιέργειες του 
µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, µε την επίδραση των 
αναστολέων των πολυαµινών 1,4-DB, CHA και 1,3-DP, σε συγκέντρωση 1mM. Οι αναστολείς 
προστέθηκαν εξαρχής στις καλλιέργειες, οι οποίες αναπτύχθηκαν  στο σκοτάδι για 3 ηµέρες (72 h) 
στους 22 οC. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 
Η επίδραση των δύο άλλων αναστολέων (CHA και 1,3-DP) εµφανίζεται αµελητέα 

όσον αφορά στη φωτοανεξάρτητη µετατροπή του Pchlide (εικ. 5 και 6). Και στις δύο 

θερµοκρασιακές µεταχειρίσεις, η µείωση τόσο της Spd όσο και της Spm, ενώ µειώνει τα 

επίπεδα του Pchlide δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των χλωροφυλλών (εποµένως 

δεν προκαλεί µετατροπή του Pchlide). 
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∆ιαφοροποιήσεις των ενδοκυτταρικών και ενδοπλαστιδιακών επιπέδων 

των πολυαµινών,  στη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη 

 

Στα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκε ο άγριος τύπος (wt) του χλωροφύκους 

Scenedesmus obliquus και τα µεταλλάγµατά του C-2A’ και C-6D, έτσι ώστε να υπάρχει µια 

διαβάθµιση στο αναπτυξιακό στάδιο του πλαστιδίου, ξεκινώντας από τον ωχροπλάστη (C-

2A’), σε ένα ενδιάµεσο πλαστίδιο µε ηµι-οργανωµένο φωτοσυνθετικό µηχανισµό (C-6D) 

και τέλος στον πλήρως αναπτυγµένο χλωροπλάστη (wt). Για το σκοπό αυτό, καλλιέργειες 

των τριών στελεχών επωάστηκαν στο σκοτάδι στους 32 oC για τρεις ηµέρες και στη 

συνέχεια εκτέθηκαν σε φωτισµό (έντασης 250 µmole m-2 s-1) για άλλες 2 ηµέρες. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών παρακολουθήθηκαν οι αλλαγές στα επίπεδα 

των κυτταρικών πολυαµινών και των χλωροφυλλών, ενώ ταυτόχρονα, µετά από 

αποµονώσεις των πλαστιδιακών µεµβρανών από κάθε περίπτωση, σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα αναλύθηκαν µε HPLC και εκτιµήθηκαν τα αντίστοιχα επίπεδα των 

µεµβρανικών πολυαµινών. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 7Α, ενώ ο wt διαθέτει σηµαντικό ποσοστό 

χλωροφυλλών και στο σκοτάδι, το C-6D διαθέτει µικρές ποσότητες και µάλιστα πρόκειται 

µόνο για χλωροφύλλη a και καθόλου χλωροφύλλη b (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται), και το C-2A’ σχεδόν δεν έχει καθόλου. Με την έναρξη του φωτισµού, 

και τα τρία στελέχη συνθέτουν µε ταχύτατους ρυθµούς (µετά από µια σύντοµη λανθάνουσα 

φάση) χλωροφύλλες και µάλιστα µετά από περίπου 24 ώρες στο φως, τα τρία στελέχη 

φαινοτυπικά ελάχιστα διαφέρουν µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µετά από αυτή τη φάση 

εκθετικής σχεδόν αύξησης των χλωροφυλλών, ακολουθεί µια δεύτερη, στατική φάση (C-

6D, C-2A’) και τέλος µια τρίτη φάση εκθετικής σχεδόν µείωσης (wt, C-2A’). Παράλληλα, 

παρακολουθώντας τους ρυθµούς αύξησης των κυτταροκαλλιεργειών των τριών στελεχών 

(εικ. 7Β) παρατηρούµε πως αυτές δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου µεταξύ τους (εικ. 7Β). 

Όσον αφορά όµως στα επίπεδα των πολυαµινών σε ολόκληρα κύτταρα υπάρχουν 

πολλές διαφορές, τόσο µεταξύ των τριών στελεχών, όσο και µεταξύ σκοταδιού / φωτός.  

Και εδώ, η Put είναι αυτή που εµφανίζει τις ευρύτερες µεταβολές από τις άλλες δύο 

πολυαµίνες. Στα wt κύτταρα, κατά τη διάρκεια του σκοταδιού, η Put παραµένει περίπου 

σταθερή (4000 pmole/µl PCV), αν και το επίπεδο αυτό φαίνεται να έχει τη µορφή 

αυξοµειώσεων (εικ. 8Α). Στα  C-6D κύτταρα οι τιµές της Put ξεκινώντας από υψηλότερες 

τιµές (~8000 pmole/µl PCV) µειώνεται διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σκοτεινής 
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περιόδου περίπου µέχρι την τιµή 6000 pmole/µl PCV (εικ. 9Α). Αντίθετα, στα C-2A’ 

κύτταρα η Put ακολουθεί γενικά αυξητική πορεία, αν και µε παροδικές αυξοµειώσεις µέχρι 

περίπου την τιµή 7000 pmole/µl PCV (εικ. 10Α). Με την έναρξη του φωτισµού και στα 

τρία στελέχη είναι εµφανές ότι η Put µειώνεται σχεδόν παραβολικά, αλλά αυτή η µείωση 

και πάλι έχει τη µορφή διαρκών αυξοµειώσεων. Εξάλλου, οι άλλες δύο πολυαµίνες Spd και 

Spm δεν εµφανίζουν σηµαντικές µεταβολές στη διάρκεια του σκοταδιού µεταξύ των τριών 

στελεχών. Μόνο µε την έναρξη του φωτισµού γίνεται αντιληπτή µια αύξηση κυρίως της 

Spd στα µεταλλάγµατα C-6D και C-2A’, η οποία διαρκεί περίπου 10-15 ώρες (εικ. 8Α, 9Α, 

10Α). 

Σε επίπεδο αποµονωµένων πλαστιδιακών µεµβρανών οι µεταβολές που 

παρατηρούνται στην Put είναι ακόµα πιο θεαµατικές. Και στα τρία στελέχη παρατηρήθηκε 

πτωτική τάση της  Put και µάλιστα µε µεγάλους ρυθµούς στη διάρκεια του σκοταδιού (εικ. 

8Β, 9Β, 10Β). Με την έναρξη του φωτισµού  όµως, αρχικά η Put παρουσιάζει µια σύντοµη 

αυξητική τάση µε ιδιαίτερα µεγάλες αυξοµειώσεις (διακυµάνσεις) που έχουν περίπου τη 

µορφή φθινουσών κορυφών και διαµορφώνονται µέσα στις 20 πρώτες ώρες από την 

έναρξη του φωτισµού. Όµως, αυτή η περίοδος διακύµανσης της Put  διαρκεί λιγότερο στο 

wt (εικ. 8Β), περισσότερο στην C-6D (εικ. 8Β) και ακόµα περισσότερο στη C-2A’ (εικ. 

8Β). Έπειτα, συνεχίζεται η πτωτική τάση της Put για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µε 

ρυθµούς σχεδόν εκθετικούς και µάλιστα αυτή η µείωση πλέον εµφανίζεται αρκετά όµοια 

στα τρία διαφορετικά στελέχη.  

Παρόµοιο πρότυπο µε την Put εµφανίζουν και οι άλλες δύο πολυαµίνες Spd και 

Spm (εικ. 8Β, 9Β, 10Β). Η Spd στο σκοτάδι µειώνεται δραστικά στο wt, λιγότερο έντονη 

είναι η πτώση της στο C-6D και πολύ µικρότερη ή ίσως και σχεδόν σταθερή παραµένει στο 

C-2A’. Στο φως, σε γενικές γραµµές διακρίνονται δύο φάσεις µεταβολών: στην πρώτη 

φάση, η οποία διαρκεί περί τις 20 ώρες από την έναρξη του φωτισµού, η Spd φαίνεται πως 

ακολουθεί τις διακυµάνσεις της Put και αυτό συµβαίνει και στα τρία στελέχη. Στη δεύτερη 

φάση της φωτεινής περιόδου, η οποία διαρκεί  µεταξύ 20 και 50 ωρών, η Spd αυξάνεται 

διαρκώς στο wt, αυξοµειώνεται σχηµατίζοντας µια κωδωνοειδή καµπύλη στο C-6D και το 

ίδιο συµβαίνει και στο C-2A’, µε τη διαφορά ότι το ύψος αυτής της κωδωνοειδούς 

καµπύλης είναι µικρότερο.  Η Spm πάλι, ακολουθεί τις µεταβολές της Spd τόσο στο 

σκοτάδι, όσο και στο φως, µολονότι µε αρκετά µικρότερη ένταση. Πρακτικά, σε σχέση µε 

τις συγκεντρώσεις των άλλων δύο πολυαµινών, η Spm παραµένει περίπου σταθερή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών.  
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Εικόνα 7: Μετρήσεις των (Α) ολικών χλωροφυλλών και (Β) της κυτταρικής ανάπτυξης, ως 
Πακεταρισµένος Όγκος Κυττάρων (Packed Cell Volume, PCV), σε καλλιέργειες wt και των 
µεταλλαγµένων στελεχών C-2A’ και C-6D του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξής τους, στο σκοτάδι για 3 ηµέρες (72 h) και στο φως για επιπλέον 50 h, 
σε ένταση φωτισµού 250 µmole m-2 s-1 και σε θερµοκρασία 32oC. 
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Εικόνα 7 Μεταβολές στα επίπεδα των πολυαµινών σε (Α) ολόκληρα κύτταρα και (Β) 
αποµονωµένες πλαστιδιακές µεµβράνες σε καλλιέργειες wt του χλωροφύκους Scenedesmus 
obliquus, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, στο σκοτάδι για 3 ηµέρες (72 h) και στο φως για 
επιπλέον 50 h, σε ένταση φωτισµού 250 µmole m-2 s-1 και σε θερµοκρασία 32oC
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Εικόνα 8: Μεταβολές στα επίπεδα των πολυαµινών σε (Α) ολόκληρα κύτταρα και (Β) 
αποµονωµένες πλαστιδιακές µεµβράνες σε καλλιέργειες του µεταλλάγµατος C-6D του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, στο σκοτάδι για 3 
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ηµέρες (72 h) και στο φως για επιπλέον 50 h, σε ένταση φωτισµού 250 µmole m-2s-1 και σε 
θερµοκρασία 32oC 
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Εικόνα 9: Μεταβολές στα επίπεδα των πολυαµινών σε (Α) ολόκληρα κύτταρα και (Β) 
αποµονωµένες πλαστιδιακές µεµβράνες σε καλλιέργειες του µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’ του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, στο σκοτάδι για 3 

 59



ηµέρες (72 h) και στο φως για επιπλέον 50 h, σε ένταση φωτισµού 250 µmole m-2 s-1 και σε 
θερµοκρασία 32oC 
 

 
Χαρακτηρισµός του πρωτογενή  φωτοϋποδοχέα  που ρυθµίζει τις 

µεταβολές των πολυαµινών στο φως 

 

Προκειµένου να αποκαλυφθεί η φύση του πρωτογενή φωτοϋποδοχέα που 

σηµατοδοτεί τη µείωση των πολυαµινών και κυρίως της Put, κατά τη φωτοανάπτυξη του 

ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη, κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα φάσµατα δράσης των 

πολυαµινών, από καλλιέργειες C-2A’ και wt. Για το σκοπό αυτό, κύτταρα από το κάθε 

στέλεχος, που είχαν αναπτυχθεί για τρεις ηµέρες στο σκοτάδι, σε ετερότροφες συνθήκες 

και βρισκόντουσαν στη στατική φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας, χρησιµοποιήθηκαν για 

την δηµιουργία 18 νέων καλλιεργειών, µε αυτότροφο θρεπτικό µέσο, σε κυτταρική 

πυκνότητα 1 µl PCV/ml (για την αποφυγή του φαινοµένου του αυτοσκιασµού), και στη 

συνέχεια εκτέθηκαν για 24 ώρες σε φως ισάριθµων διαφορετικών µονοχρωµατικών 

ακτινοβολιών και σταθερής έντασης 2µmole m-2 s-1, στην περιοχή του ορατού φάσµατος 

(400-712 nm). Η πυκνότητα των κυττάρων, µετά το πέρας των επιµέρους µονοχρωµατικών 

µεταχειρίσεων δεν διέφερε αισθητά µεταξύ των διαφόρων καλλιεργειών. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα από κάθε καλλιέργεια συλλέχθηκαν και έγιναν αναλύσεις των χρωστικών και των 

κυτταρικών επιπέδων των πολυαµινών τους. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν τα 

φάσµατα δράσης για καθεµιά από τις τρεις πολυαµίνες ξεχωριστά, αλλά και των 

χλωροφυλλών και για τα δύο στελέχη wt και C-2A’ (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται).  Τα φάσµατα δράσης από το µετάλλαγµα C-2A’ αποκαλύπτουν τη 

φωτορύθµιση των ενδοκυτταρικών πολυαµινών κατά τη διάρκεια της έκθεσης του 

οργανισµού στο φως, δηλ. επί του συνόλου των φωτοµορφογενετικών διαδικασιών, που 

συµβαίνουν στα κύτταρα µε την έναρξη του φωτισµού. Απ’ την άλλη, τα φάσµατα δράσης 

των πολυαµινών από το wt αποκαλύπτουν τη φωτορύθµιση των πολυαµινών σε κυτταρικό 

επίπεδο, ενόσω όµως υπάρχουν ήδη πλήρως διαµορφωµένοι  χλωροπλάστες. Το ζητούµενο 

στην περίπτωση αυτή είναι να αποκαλυφθεί η φωτορύθµιση των πολυαµινών που 

οφείλεται αποκλειστικά στην έναρξη και την εξέλιξη της ανάπτυξης του χλωροπλάστη,  

χωρίς την παρεµβολή άλλων µεταβολικών διαδικασιών των κυττάρων που συµβαίνουν 

ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµο να κατασκευαστεί, για καθεµιά 

 60



πολυαµίνη, το φάσµα δράσης της διαφοράς µεταξύ του µεταλλάγµατος C-2A’ και του 

αγρίου τύπου στελέχους wt.  

Πράγµατι, το φάσµα δράσης που προκύπτει από τη διαφορά του επιπέδου της Put 

µεταξύ των δύο στελεχών (PutC-2A’ – Putwt) (εικ. 11Α) και αντικατοπτρίζει το φάσµα 
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Εικόνα 10: Φάσµα δράσης των ενδοκυτταρικών επιπέδων των πολυαµινών (Α) Put, (B) Spd, (Γ) 
Spm, όπως υπολογίζεται από τη διαφορά των τιµών συγκέντρωσης της πολυαµίνης σε καλλιέργειες 
του µεταλλαγµένου στελέχους C-2A’, από τις αντίστοιχες τιµές της συγκέντρωσης της πολυαµίνης 
σε καλλιέργειες wt του χλωροφύκους Scednedesmus obliquus. Για την κατασκευή των φασµάτων 
δράσης, οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν για 24 h σε διαφορετικές µονοχρωµατικές ακτινοβολίες, 
µεταξύ των 400 και 712 nm, και σταθερής έντασης φωτισµού 2 µmole m-2s-1. 
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απορρόφησης του/των φωτοϋποδοχέα/ων που ρυθµίζουν το επίπεδο της Put, κατά την 

ανάπτυξη του χλωροπλάστη και µόνο, εµφανίζει ελάχιστα στα 422, 466 και 649 nm, ενώ 

ένα χαρακτηριστικό µέγιστο εµφανίζεται στα 689 nm. Το αντίστοιχο φάσµα δράσης της 

Spd (SpdC-2A’ – Spdwt) εµφανίζει το ίδιο πρότυπο µε την Put  (εικ. 11Β),. ενώ το φάσµα 

δράσης για την Spm (SpmC-2A’ – Spmwt), ενώ µοιάζει αρκετά µε αυτό της Put, εντούτοις 

εµφανίζει µόνο αύξηση σχεδόν σε όλα τα µήκη κύµατος (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

στα 422, 649 και 689) (εικ. 11Γ). 

 

 

Αλυσίδα µεταφοράς φωτονιακού σήµατος που ρυθµίζει το επίπεδο των 

πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Προκειµένου να µελετηθεί το µονοπάτι µεταβίβασης του σήµατος που ξεκινά από 

τον φωτοϋποδοχέα και καταλήγει στη ρύθµιση των πολυαµινών, κατά την ανάπτυηξη του 

χλωροπλάστη, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο σηµατοδοτικό 

µονοπάτι που ελέγχει την ανάπτυξη του χλωροπλάστη, δροµολογήθηκαν πειράµατα µε τη 

χρήση αναστολέων ή επαγωγέων γνωστών ενδιαµέσων, που λειτουργούν σε σηµατοδοτικά 

µονοπάτια. Στα αποτελέσµατα που ακολουθούν παρακάτω παρουσιάζονται δεδοµένα µόνο 

για την Put και όχι και για τις άλλες δύο πολυαµίνες, για το λόγο ότι οι πιο δραστικές 

µεταβολές, σχετικά µε το φαινόµενο που µελετάται, δηλ την ανάπτυξη του χλωροπλάστη, 

αφορούν πάντα την Put. Επίσης παρουσιάζονται αποτελέσµατα µετρήσεων της 

συγκέντρωσης των χλωροφυλλών, καθώς η βιοσύνθεση των χρωστικών αυτών 

αντικατοπτρίζει το βαθµό της διαφοροποίησης του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη, αφού η 

σύνθεσή τους συνοδεύεται απαραίτητα και από τη σύνθεση των αποπρωτεϊνών, ενώ το 

αντίστροφο δεν συµβαίνει. 

 

Α) Ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες 

Η παρουσία και δράση G-πρωτεινών (και ετεροτριµερείς και τύπου Ras) έχει 

διαπιστωθεί και στα φυτά [Neuhaus et al., 1993; Zheng and Yang, 2000; Obrdlik et al., 

2000; Millner, 2001]. Συγκεκριµένα, οι ετροτριµερείς G-πρωτεΐνες πιστεύεται πως δρουν, 

όπως και στα ζωϊκά κύτταρα, αµέσως µετά από τον υποδοχέα του σήµατος (επτάθηλοι 

διαµεµβρανικοί υποδοχείς) [Millner, 2001; Millner and Causier, 1996]. 
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Εικόνα 11: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων της 
Put, µε την επίδραση των µη υδρολυόµενων αναλόγων του ATP και του GTP,  ATPγS (2µΜ) και 
GTPγS (2µΜ) αντίστοιχα, καθώς και των τοξινών CTX (0.5µg/ml) και PTX (0.5µg/ml), σε 
καλλιέργειες C-2A’ Scednedesmus obliquus. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC 
για 62 h και στη συνέχεια, µετά την προσθήκη των αναλόγων, επωάστηκαν στο σκοτάδι για άλλες 
10 h. Ταυτόχρονα, µια καλλιέργεια στην οποία δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας 
χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας (dark control), ενώ µια άλλλη καλλιέργεια, στην οποία επίσης δεν 
προστέθηκε κανένας παράγοντας, αλλά εκτέθηκε για τις τελευταίες 10 h  σε φωτισµό, έντασης 30 
µmole m-2s-1, χρησιµοποιήθηκε επίσης σαν µάρτυρας στο φως (light control). Οι τιµές αφορούν 
µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 
 Η ενεργοποίηση των G-πρωτεινών βασίζεται στην ανταλλαγή του GDP από GTP στην 

καταλυτική θέση της α υποµονάδας. Η επακόλουθη υδρόλυση του GTP σε GDP 

απενεργοποιεί και πάλι την α υποµονάδα [Bourne et al., 1990; Bourne et al., 1991]. Έτσι, 

το µη υδρολυόµενο ανάλογο του GTP, το GTPγS, προκαλεί µόνιµη ενεργοποίηση στις G-

πρωτεΐνες γενικά (ετεροτριµερείς και «µικρές» τύπου Ras πρωτεΐνες), καταλαµβάνοντας 

την καταλυτική θέση της α υποµονάδας και παρεµποδίζοντας την πρόσδεση του GDP και 

την απενεργοποίησή της [Millner, 2001]. 

Η δράση των εξωτοξινών CTX (cholera toxin) και PTX (pertussis toxin) είναι 

εξειδικευµένη ενάντια σε ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες και έτσι χρησιµοποιούνται ευρέως 

σε πειράµατα. Η CTX ριβοσυλιώνει (ADP-ριβοσυλίωση) µια Arg κοντά στο αµινοτελικό 

άκρο της α υποµονάδας (Ga-GTP) της G-πρωτεΐνης, παρεµποδίζοντας την υδρόλυση του 

GTP και έτσι διατηρεί ενεργοποιηµένη τη G-πρωτεΐνη [Millner and Gausier, 1996; Millner, 

2001]. Η PTX ριβοσυλιώνει µια Cys κοντά στο καρβοξυτελικό άκρο της α υποµονάδας
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στην ανενεργή της µορφή (Ga-GDP) και παρεµποδίζει την επαφή της υποµονάδας µε τον 

υποδοχέα, διατηρώντας τη G-πρωτεΐνη απενεργοποιηµένη. Εποµένως, η CTX ενεργοποιεί 

µονοπάτια στα οποία εµπλέκεται τύπου Gs (stimulating) πρωτεΐνη, ενώ η PTX ενεργοποιεί 

µονοπάτια στα οποία εµπλέκονται τύπου Gi (inhibiting) πρωτεΐνες. Έτσι, σύµφωνα µε ότι 

είναι γνωστό από τη χρήση των τοξινών αυτών σε ζωϊκά συστήµατα, αναµένεται η CTX να 

προκαλέσει ενεργοποίηση κάποιας/ων G-πρωτεΐνης/ων, και κατ’ επέκταση ενεργοποίηση 

του µονοπατιού, ενώ η PTX αναµένεται να ενεργοποιήσει κάποια/ες G-πρωτεΐνη/ες που 

δρουν σε µονοπάτια αναστολής κάποιας συγκεκριµένης διαδικασίας [Millner, 2001]. 

Για να διαπιστωθεί εάν στο µελετούµενο µονοπάτι σήµατος συµµετέχουν 

ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες χρησιµοποιήθηκαν το µη υδρολυόµενο ανάλογο του GTP, 

GTPγS, και οι τοξίνες των βακτηρίων της χολέρας (CTX) και του κοκίτη (PTX). Όλα τα 

παραπάνω ανάλογα χορηγήθηκαν σε καλλιέργειες C-2A’ που είχαν αναπτυχθεί στο 

σκοτάδι για 62 ώρες και στη συνέχεια παρέµειναν για άλλες 10 ώρες στο σκοτάδι µετά τη 

χορήγηση των αναλόγων. Ταυτόχρονα,  σε µια καλλιέργεια δεν χρησιµοποιήθηκε κανένα 

χηµικό ανάλογο (σκοτεινός µάρτυρας), ενώ µια δεύτερη εκτέθηκε σε λευκό φως (έντασης 

30 µmole m-2s-1) για ίδιο χρονικό διάστηµα (10 ώρες) χωρίς να έχει υποστεί και αυτή καµία 

προσθήκη (φωτεινός µάρτυρας). Παράλληλα, σε µια καλλιέργεια που έλαβε την ίδια 

µεταχείριση µε τις υπόλοιπες, χρησιµοποιήθηκε και το µη υδρολυόµενο ανάλογο του ΑΤΡ, 

το ΑΤΡγS, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως η δράση του GTPγS οφείλεται στην 

ενεργοποίηση G-πρωτεϊνών και όχι στη δράση του ως ενεργειακό µόριο. Επειδή το ATPγS 

δεν υδρολύεται, ενεργοποιεί τις ATPάσες του κυττάρου. Έτσι, η χρήση του ATPγS 

αποτελεί ουσιαστικά έναν δείκτη για τον διαχωρισµό των τυχόν ενεργειακών φαινοµένων 

από το καθ’ αυτό φαινόµενο της µεταφοράς σήµατος από τις G-πρωτεΐνες. 

Από την εικόνα 12, όπου απεικονίζονται οι µεταβολές στα επίπεδα της Put σε 

συνάρτηση µε τις διαφορετικές µεταχειρίσεις, γίνεται εµφανές ότι η µεταχείριση της 

καλλιέργειας µε το GTPγS, αν και στο σκοτάδι, οδηγεί σε µείωση της πολυαµίνης και 

µάλιστα σε επίπεδα χαµηλότερα και από τα αντίστοιχα του φωτεινού µάρτυρα. Το ΑΤΡγS 

αντίθετα, δεν µείωσε σηµαντικά την Put. Παρόµοια δράση είχαν και οι δύο τοξίνες, CTX 

και PTX, οι οποίες µείωσαν σηµαντικά την Put περίπου στα επίπεδα του φωτεινού 

µάρτυρα. Παρόµοιες µε την Put µεταβολές εµφάνισε και η Spd, ενώ η Spm µε το GTPγS 

εµφάνισε µικρή αύξηση (αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται).  

Παράλληλα, δεν υπήρξε καµία µεταβολή στις συγκεντρώσεις των χλωροφυλλών µε 

τη µεταχείριση των GTPγS και ΑΤΡγS, σε σχέση µε τον σκοτεινό µάρτυρα, ενώ και οι δύο 
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τοξίνες φαίνεται να προκαλούν µια µικρή, αλλά σηµαντική µείωση και στο επίπεδο των 

χλωροφυλλών (εικ. 12). 

Τα ίδια ακριβώς πειράµατα, σε συνθήκες σκοταδιού, επαναλήφθηκαν µε 

καλλιέργειες wt του Scenedesmus obliquus. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν πλήρως 

ανεπτυγµένο χλωροπλάστη, ακόµα και όταν αναπτύσσονται στο σκοτάδι. Έτσι, 

διαπιστώθηκε πως οι µεταβολές που καταγράφηκαν στα πειράµατα µε το µετάλλαγµα C-

2A’ οφείλονται πράγµατι στο αναπτυξιακό στάδιο του πλαστιδίου και όχι σε κάποια άλλη 

κυτταρική διαδικασία (τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). 

 

Β) Κυκλικά νουκλεοτίδια,  cGMP και cAMP 

Πρόσφατα δεδοµένα υποδεικνύουν την ύπαρξη κυκλικών νουκλεοτιδίων, 

νουκλεοτιδυλικών κυκλασών και φωσφοδιεστερασών των κυκλικών νουκλεοτιδίων και 

στα φυτά, καθώς και τη δράση αυτών σε µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος [Russel et al., 

1999]. Εξάλλου, συχνά σε µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος, άµεσος αποδέκτης του 

σήµατος από τις ετεροτριµερρείς G-πρωτεΐνες είναι κάποια αδενυλική ή γουανυλική 

κυκλάση [Russel et al., 1999]. Εποµένως, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί η πιθανή 

συµµετοχή και των κυκλικών νουκλεοτιδίων cAMP και cGMP στο µελετούµενο µονοπάτι.  

Στα πειράµατα αυτά, χρησιµοποιήθηκαν cAMP και cGMP, καθώς και τα 

διβουτυρυλ- και βρωµιούχα ανάλογα των κυκλικών αυτών µονονουκλεοτιδίων, db-cAMP 

και 8-8-Br-cGMP, επειδή αυτά διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη, σε αντίθεση µε τα 

ίδια τα κυκλικά µονονουκλεοτίδια. Πράγµατι, όσες φορές κι αν επαναλήφθηκαν τα 

πειράµατα αυτά, η χορήγηση cAMP και cGMP δεν προκάλεσε καµία αισθητή µεταβολή 

ούτε στα επίπεδα των πολυαµινών, ούτε στις χλωροφύλλες, σε αντίθεση µε τα παράγωγά 

τους (db-cAMP και 8-Br-cGMP) και για το λόγο αυτό απορρίφθηκαν πλέον από τον 

πειραµατισµό (τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). Όλα αυτά τα ανάλογα 

χρησιµοποιήθηκαν  σε διάλυµα 10% DMSO. Εποµένως, οι καλλιέργειες µάρτυρες 

περιείχαν ανάλογη ποσότητα DMSO. Όπως και προηγουµένως, τα χηµικά ανάλογα 

χορηγήθηκαν σε καλλιέργειες C-2A’ οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στο σκοτάδι για 62 ώρες 

και στη συνέχεια, µετά τη χορήγηση των αναλόγων, παρέµειναν για άλλες 10 ώρες στο 

σκοτάδι, πριν τη συλλογή δειγµάτων και την ανάλυση πολυαµινών και χρωστικών από τα 

κύτταρα. Το ίδιο πείραµα επαναλήφθηκε, µε τη διαφορά ότι µετά τη χορήγηση των 

αναλόγων οι καλλιέργειες µεταφέρθηκαν στο φως για επιπλέον επώαση 6 ωρών. 
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Εικόνα 12: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (A) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση των αναλόγων των κυκλικών νουκλεοτιδίων 
cAMP και του cGMP,  db-cAMP (50 µΜ) και 8-Br-cGMP (50 µΜ) αντίστοιχα, σε καλλιέργειες C-
2A’ Scednedesmus obliquus. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h και στη 
συνέχεια, µετά την προσθήκη των αναλόγων, επωάστηκαν στο σκοτάδι για άλλες 10 h. 
Ταυτόχρονα, µια καλλιέργεια στην οποία δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας χρησιµοποιήθηκε 
σαν µάρτυρας (control).  
 

 67



600

800

1000

1200

1400

1600

Contr
ol

Contr
ol +

 D
MSO

Contr
ol +

 2x
 D

MSO

db-cA
MP

Br-c
GMP

db-cA
MP + 

Br-c
GMP

P
UT

 (p
m

ol
e/

m
l P

C
V

)
A

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

Contr
ol

Contr
ol +

 D
MSO

Contr
ol +

 2x
 D

MSO

db-cA
MP

Br-c
GMP

db-cA
MP + 

Br-c
GMP

Ch
l (

µg
/µ

l P
CV

)

B

600

800

1000

1200

1400

1600

Contr
ol

Contr
ol +

 D
MSO

Contr
ol +

 2x
 D

MSO

db-cA
MP

Br-c
GMP

db-cA
MP + 

Br-c
GMP

P
UT

 (p
m

ol
e/

m
l P

C
V

)
A

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

Contr
ol

Contr
ol +

 D
MSO

Contr
ol +

 2x
 D

MSO

db-cA
MP

Br-c
GMP

db-cA
MP + 

Br-c
GMP

Ch
l (

µg
/µ

l P
CV

)

B

 

Εικόνα 13: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση των αναλόγων των κυκλικών νουκλεοτιδίων 
cAMP και του cGMP,  db-cAMP (50 µΜ) και 8-Br-cGMP (50 µΜ) αντίστοιχα, σε καλλιέργειες C-
2A’ Scednedesmus obliquus. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h, στη 
συνέχεια, µετά την προσθήκη των αναλόγων, ακολούθησε επώαση στο σκοτάδι για άλλες 10 h, στη 
τέλος φωτίστηκαν για τις επόµενες 6 h, σε φωτισµό έντασης 30 µmole m-2s-1. Ταυτόχρονα, µια 
καλλιέργεια στην οποία δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας, αλλά έλαβε την ίδια µεταχείριση, 
χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας (control).  
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Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών έδειξαν ότι στο σκοτάδι, το db-cAMP µείωσε 

σηµαντικά την Put, ενώ το 8-Br-cGMP αντίθετα την αύξησε, σε σχέση πάντα µε την 

καλλιέργεια στην οποία χορηγήθηκε ανάλογη ποσότητα DMSO.  Η ταυτόχρονη χορήγηση 

db-cAMP και Br-cGMP µάλιστα, προκαλεί ένα ενδιάµεσο αποτέλεσµα,  µε το επίπεδο της 

Put να µοιάζει µε εκείνο του αντίστοιχου µάρτυρα (2x DMSO) (εικ. 13Α). Ακριβώς 

αντίστροφα ήταν τα αποτελέσµατα µε τις καλλιέργειες που επωάστηκαν στο φως: ενώ το 

φως µείωσε το επίπεδο των πολυαµινών σε όλες τις καλλιέργειες, σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες τιµές τους στο σκοτάδι, εντούτοις, µε το db-cAMP το επίπεδο της Put 

µειώθηκε λιγότερο απ’ ότι ο µάρτυρας και µε το 8-Br-cGMP µειώθηκε περισσότερο σε 

σχέση µε τον µάρτυρα, ενώ και πάλι µε τη χορήγηση και των δύο παραγόντων µαζί, το 

αποτέλεσµα προσεγγίζει τα επίπεδα του αντίστοιχου µάρτυρα (2x DMSO) (εικ. 14Α).  

Όσον αφορά στα επίπεδα των χλωροφυλλών, στο σκοτάδι φαίνεται πως τόσο το db-

cAMP, όσο και το 8-Br-cGMP, αλλά και ο συνδυασµός τους (db-cAMP + 8-Br-cGMP), 

προκαλούν την ίδια σηµαντική αύξηση (εικ. 13Β). Στο φως όµως, καµία µεταβολή στα 

επίπεδα των χλωροφυλλών δεν φαίνεται να προκαλείται από τα κυκλικά µονονουκλεοτίδια, 

ούτε µεµονωµένα, αλλά ούτε και από τον συνδυασµό τους (εικ. 14Β). 

 

Γ) Τριφωσφορική ινοζιτόλη (IP3) 

 Όπως στα ζωϊκά συστήµατα, έτσι και στα φυτά, συχνά σε µονοπάτια µεταβίβασης 

σήµατος, η δράση της G-πρωτεΐνης εντοπίζεται στην ενεργοποίηση κάποιας 

φωσφολιπάσης (συνήθως C ή D) [Ross and Wilkie, 2000; Michell, 1992; Wang, 2001; 

Pingret et al., 1998]. Η 4,5-διφωσφορική φωσφατιδύλ-ινοζιτόλη (PtdIns-4,5-P2) είναι ένα 

φωσφολιπίδιο, που βρίσκεται στις µεµβράνες του κυττάρου, και το οποίο µέσω υδρόλυσης 

από το ένζυµο φωσφολιπάση C, µετατρέπεται σε 1,4,5-τριφωσφορική ινοζιτόλη (ΙΡ3) και 

1,2-διαγλυκερόλη (DAG), καθένα από τα οποία έχουν συσχετιστεί µε την περαιτέρω 

µεταβίβαση του σήµατος. Συγκεκριµένα η ΙΡ3 σχετίζεται συνήθως µε την ενεργοποίηση 

καναλιών Ca2+, ενώ η DAG µε την ενεργοποίηση κινασών τύπου C [Michell, 1992;  

Hinchliffe and Irvine, 1997; Maraldi et al., 2000]. Η νεοµυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό 

(αµινογλυκοσίδιο) που χρησιµοποιείται ευρέως στις µελέτες µεταβίβασης σήµατος, όπου 

εµπλέκεται φωσφολιπάση C, γιατί αναστέλλει τη δράση του ενζύµου και εποµένως την 

παραγωγή ΙΡ3 και DAG, παρεµποδίζοντας έτσι την περαιτέρω µεταβίβαση του µηνύµατος  

[Bigot and Boucaud, 2000]. Μάλιστα, η δράση της νεοµυκίνης σε µελέτες που αφορούν σε 

φυτά, εντοπίζεται σε συγκεντρώσεις 50-200 µΜ [Bigot and Boucaud, 2000; Pingret et al., 

1998]. Εποµένως, περαιτέρω στον σχεδιασµό των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε η  
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 νεοµυκίνη (θεϊκή νεοµυκίνη, NeoS) σε διάφορες συγκεντρώσεις, για να διαπιστωθεί εάν 

στο εν λόγω µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος συµµετέχει φωσφολιπάση C, αλλά και σε 

συνδυασµό µε Ca2+, για να διαπιστωθεί αν η δράση της, µέσω της παραγόµενης ΙΡ3,  

σχετίζεται µε τη διάνοιξη καναλιών Ca2+.  

Καλλιέργειες C-2A’, που είχαν αναπτυχθεί για 62 ώρες στο σκοτάδι, µετά από την 

προσθήκη υδατικού διαλύµατος θειϊκής νεοµυκίνης (neomycin sulfate, NeoS) σε τελικές 

συγκεντρώσεις 0 (µάρτυρας), 0.05, 0.15, 0.5 και 1 mΜ, καθώς και µία καλλιέργεια µε 0.15 

mΜ θειϊκής νεοµυκίνης και 0.1 mΜ CaCl2,  αφέθηκαν να επωαστούν για άλλες 10 ώρες 

στο σκοτάδι. Μετά την επώαση, συλλέχθηκαν δείγµατα κυττάρων για τον προσδιορισµό 

των πολυαµινών και των χλωροφυλλών. Τα αποτελέσµατα αυτά (εικ. 15Α) δείχνουν πως η 

θειϊκή νεοµυκίνη στο σκοτάδι γενικότερα αυξάνει το επίπεδο των πολυαµινών. Μάλιστα, 

αυτή η αύξηση είναι εµφανής σε όλες τις συγκεντρώσεις του αναστολέα που 

χρησιµοποιήθηκαν, µολονότι η µεγαλύτερη αύξηση εµφανίζεται στις µικρότερες 

συγκεντρώσεις νεοµυκίνης (0.05 και 0.15 mΜ) ενώ στις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυτή 

η αύξηση  είναι κάπως περιορισµένη. Όµως, στην καλλιέργεια µε τη διπλή χορήγηση 0.15 

mΜ θειϊκής νεοµυκίνης και 0.1 mΜ CaCl2 η αύξηση αυτή αντιστράφηκε και το επίπεδο 

των πολυαµινών εµφανίζεται παρόµοιο µε αυτό του µάρτυρα (εικ. 15Α). 

 Αντίστροφα φαίνεται να δρα η νεοµυκίνη στα επίπεδα των χλωροφυλλών, αφού σε 

οποιαδήποτε από τις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν, δείχνει να µειώνει δραστικά 

τις χλωροφύλλες. Και πάλι η καλλιέργεια µε νεοµυκίνη και Ca2+ µαζί, τείνει να αυξήσει τις 

χλωροφύλλες προς στα επίπεδα του µάρτυρα (εικ. 15Β). 

Όταν το ίδιο πείραµα επαναλήφθηκε σε συνθήκες φωτός (οι καλλιέργειες, µετά τη 

χορήγηση των παραγόντων και µια προ-επώαση µία ώρας στο σκοτάδι, επωάστηκαν σε 

φωτεινές συνθήκες για τις επόµενες 6 ώρες), σε µικρές συγκεντρώσεις, η νεοµυκίνη 

προκάλεσε µείωση της Put αρχικά (µέχρι τις 3 πρώτες ώρες), ενώ στη συνέχεια τα επίπεδά 

της επανέρχονται στα πλαίσια του µάρτυρα. Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, η νεοµυκίνη 

στις πρώτες 2 ώρες δεν προκαλεί κάποιο ορατό αποτέλεσµα, ενώ σε µια δεύτερη φάση 

(µετά τις πρώτες 2 ώρες) αυξάνει σηµαντικά την Put (εικ. 16Α). Στην καλλιέργεια στην 

οποία είχε χορηγηθεί νεοµυκίνη (0.15 mΜ) µαζί µε Ca2+ (0.1 mM CaCl2), το Ca2+ αυξάνει 

την Put: στο διάστηµα των 2 πρώτων ωρών που η νεοµυκίνη µόνη της µειώνει την Put 

(καλλιέργεια µε 0.15 mΜ θειϊκή νεοµυκίνη), to Ca2+ αντιστρέφει τη δράση της µε το να 

επαναφέρει την Put στα επίπεδα του µάρτυρα. Στη συνέχεια, µετά τις 3 πρώτες ώρες, όταν 

η συγκέντρωση αυτή της νεοµυκίνης δεν έχει καµία επίδραση στην Put, το  Ca2+ αυξάνει 

την πολυαµίνη πάνω από τα επίπεδα του µάρτυρα, και µάλιστα σ’ αυτή τη δεύτερη φάση, η  
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Εικόνα 14: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση του αναστολέα της PLC, θεϊκή νεοµυκίνη 
(neomycin sulfate) σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, σε καλλιέργειες C-2A’ Scednedesmus obliquus. 
Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h και στη συνέχεια, µετά την 
προσθήκη των αναλόγων, επωάστηκαν στο σκοτάδι για άλλες 10 h. Ταυτόχρονα, σε µια 
καλλιέργεια προστέθηκε θειϊκή νεοµυκίνη (150µΜ) και Ca2+ (0.1mΜ CaCl2), ενώ µια άλλη 
καλλιέργεια, στην οποία δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας 
(control). 

 
 
 
δράση του Ca2+ µοιάζει µε τη δράση των υψηλότερων συγκεντρώσεων νεοµυκίνης (0.5 και 

1 mΜ).  

Επίσης, η νεοµυκίνη επέδρασε και στις χλωροφύλλες, αυξάνοντας σε κάθε 

περίπτωση τα επίπεδά τους (εικ. 16Β). Και πάλι, η διπλή µεταχείριση µε 0.15 mΜ 

νεοµυκίνη και  0.1 mM Ca2+, επαναφέρει τη συγκέντρωση των χλωροφυλλών στα επίπεδα 

του µάρτυρα ή ίσως και να τη µειώνει λίγο µετά τις 4 ώρες φωτισµού. 
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Εικόνα 15: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση του αναστολέα της PLC, θεϊκή νεοµυκίνη 
(neomycin sulfate) σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, σε καλλιέργειες C-2A’ Scednedesmus obliquus. 
Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h  στη συνέχεια, µετά την προσθήκη 
της νεοµυκίνης, ακολούθησε επώαση στο σκοτάδι για άλλες 10 h, στο τέλος φωτίστηκαν για τις 
επόµενες 6 h, µε φωτισµό έντασης 30 µmole m-2s-1. Επίσης σε µια καλλιέργεια προστέθηκε θειϊκή 
νεοµυκίνη (150µΜ) και Ca2+ (0.1mΜ CaCl2), ενώ µια άλλη καλλιέργεια, στην οποία δεν 
προστέθηκε κανένας παράγοντας χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας (control). 

 

∆) Πρωτεϊνικές κινάσες 

Συχνά, σε µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος συµµετέχουν πρωτεϊνικές κινάσες. Στα 

φυτά έχουν βρεθεί µέχρι στιγµής, κινάσες από όλες τις οικογένειες πρωτεϊνικών κινασών 

που είναι γνωστές από αντίστοιχες µελέτες σε ζωϊκά συστήµατα: κινάσες ιστιδίνης, 
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κινάσες τυροσίνης, κινάσες σερίνης και/ή θρεονίνης [Misra and Biswal, 2000], πρωτεϊνική 

κινάση C (PKC) [Pan et al., 1996; Kuin et al., 2000], ο καταράκτης σήµατος των ΜΑΡΚ 

κινασών (MAPK, MAPKK και MAPKKK) [Wrzaczek and Hirt, 2001; Tena et al., 2001], 

Ca2+/CaM κινάσες, CaMKs, καθώς και οι CDPKs (calcium dependent protein kinases), 

κινάσες που εξαρτώνται από Ca2+ και που έχουν βρεθεί µόνο σε φυτά, χλωροφύκη και 

ορισµένα πρωτόζωα [Harmon et al., 2001]. 

Όπως και προηγουµένως, ο πειραµατισµός για τη µελέτη της συµµετοχής 

πρωτεϊνικών κινασών στο εν λόγω µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος περιελάµβανε τη χρήση 

του γενικού αναστολέα πρωτεϊνικών κινασών, σταυροσπορίνη (staurosporine, Staur) 

[Hidaka and Kobayashi, 1993; Grover et al., 1998], σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις 

(0.1, 0.5 και 2 µΜ) σε καλλιέργειες C-2A’ που είχαν αναπτυχθεί στο σκοτάδι για 62 ώρες 

πριν τη χορήγηση του αναστολέα και στη συνέχεια, είτε άλλες 10 ώρες επώαση στο 

σκοτάδι, είτε άλλες 6 ώρες επώαση στο φως. Επειδή και η σταυροσπορίνη 

χρησιµοποιήθηκε διαλελυµένη σε 10% DMSO, άλλες τρεις καλλιέργειες στις οποίες 

προστέθηκαν οι αντίστοιχες ποσότητες DMSO, χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών, που απεικονίζονται στις εικόνες 17 και 18, 

αφορούν στις αλλαγές (αύξηση ή µείωση) που προκάλεσε η σταυροσπορίνη από το επίπεδο 

του αντίστοιχου µάρτυρα. 

Στην εικ. 17Α παρατηρείται ότι, στο σκοτάδι, µικρές συγκεντρώσεις 

σταυροσπορίνης (0.1 και 0.5 µΜ) µειώνουν, ενώ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις (2 µΜ) 

αυξάνουν το επίπεδο της Put. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα εµφανίζεται όµως και στο 

επίπεδο των χλωροφυλλών (εικ. 17Β): στις δύο πρώτες συγκεντρώσεις (0.1 και 0.5 µΜ) 

σταυροσπορίνης οι χλωροφύλλες παρουσιάζουν πτώση, ενώ στη συγκέντρωση 2 µΜ  

παρουσιάζουν σαφή αύξηση. 

Στις συνθήκες φωτός, όπου παρακολουθήθηκαν οι  µεταβολές και της Put και των 

χλωροφυλλών, σε όλο το διάστηµα των 6 ωρών φωτισµού, ανά µία ώρα, γίνεται εµφανές  

ότι ο αναστολέας, µεταβάλλει τη συγκέντρωση της Put, αλλά οι µεταβολές αυτές κατά 

απόλυτη τιµή, δεν εξαρτώνται από τη συγκέντρωση του αναστολέα. Όµως, η συγκέντρωση 

του αναστολέα διαταράσσει το πρότυπο των φυσιολογικών αυξοµειώσεων της πολυαµίνης 

στη διάρκεια του χρόνου. Αυξανοµένης της συγκέντρωσης του αναστολέα µειώνεται το 

εύρος των κορυφών που εµφανίζει η ρύθµιση της Put, ή µε άλλα λόγια αυξάνεται η 

χρονική διάρκεια κάθε (κυµατικής) µεταβολής (εικ. 18Α). Στη διάρκεια των 6 ωρών 

φωτισµού, ο αναστολέας σε συγκέντρωση 0.1 µΜ προκαλεί την εµφάνιση τριών κορυφών 

στα επίπεδα 
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Εικόνα 16: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση του γενικού αναστολέα πρωτεϊνικών κινασών, 
σταυροσπορίνη (Staur.), σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Οι καλλιέργειες (Scednedesmus obliquus 
C-2A’) αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h και στη συνέχεια, µετά την προσθήκη των 
αναλόγων, επωάστηκαν στο σκοτάδι για άλλες 10 h. Ταυτόχρονα, µια καλλιέργεια, στην οποία δεν 
προστέθηκε κανένας παράγοντας χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας (control). Οι τιµές 
παρουσιάζονται σαν διαφορές από τα αντίστοιχα επίπεδα του µάρτυρα. Οι τιµές αφορούν µέσους 
όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 
 
της Put, στη διάρκεια των 6 h, ενώ σε συγκέντρωση 0.5 µΜ οι κορυφές που εµφανίζονται 

αντίστοιχα είναι σχεδόν δύο και τέλος, στη συγκέντρωση 2 µΜ υπάρχει µόνο µία κορυφή. 

Όσον αφορά στην επίδραση του αναστολέα στο επίπεδο των χλωροφυλλών η 

εικόνα αλλάζει : η σταυροσπορίνη, σε µικρές συγκεντρώσεις (0.1 και 0.5 µΜ), µετά τις 3 

ώρες φωτισµού, σταδιακά αυξάνει τη συγκέντρωση των χλωροφυλλών, ενώ σε µεγαλύτερη 

συγκέντρωση (2 µΜ) προκαλεί σταδιακή µείωση, επίσης µετά τις 3 πρώτες ώρες από την 

έναρξη του φωτισµού (εικ. 18Β). 
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Εικόνα 17: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων 
της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση του γενικού αναστολέα πρωτεϊνικών κινασών, 
σταυροσπορίνη (Staur.), σε διαφορετικές συγκεντρώσεις σε καλλιέργειες Scednedesmus obliquus 
C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h και στη συνέχεια, επιπλέον επώασή 
τους στο σκοτάδι για άλλες 10 h, µε σταυροσπορίνη, εκτέθηκαν σε φωτισµό (30 µmole m-2s-1) για 
τις επόµενες 6 h,. Ταυτόχρονα, µια καλλιέργεια, στην οποία δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας 
χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας (control). Οι τιµές παρουσιάζονται σαν διαφορές από τα 
αντίστοιχα επίπεδα του µάρτυρα. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 

Ε) Πρωτεϊνικές φωσφατάσες 

Όπως οι πρωτεϊνικές κινάσες, έτσι και οι φωσφατάσες παίζουν σηµαντικό ρόλο στα 

µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος. Αντίστοιχα µε τις κινάσες, στα φυτά έχει αναγνωριστεί η 

δράση φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης και τυροσίνης [Luan, 1998]. 
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Εικόνα 18: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α και Γ) των ενδοκυτταρικών 
συγκεντρώσεων της Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την επίδραση του γενικού αναστολέα 
πρωτεϊνικών φωσφατασών NaF, σε διάφορες συγκεντρώσεις, στο σκοτάδι και στο φως. 
Καλλιέργειες Scednedesmus obliquus C-2A’, αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι, σε 32 οC για 62 h και στη 
συνέχεια, µετά την προσθήκη του NaF, ακολούθησε επιπλέον επώαση στο σκοτάδι για άλλες 10 h. 
Για τα πειράµατα στο φως, οι αντίστοιχες καλλιέργειες εκτέθηκαν για τις επόµενες 6 h σε φωτισµό 
έντασης 30 µmole m-2s-1. Ταυτόχρονα, δύο αντίστοιχες καλλιέργειες (στο σκοτάδι και στο φως) 
στις οποίες δεν προστέθηκε κανένας παράγοντας χρησιµοποιήθηκαν σαν µάρτυρες (control). Οι 
τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 
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Για τη µελέτη της συµµετοχής πρωτεϊνικών φωσφατασών στο µονοπάτι ρύθµισης 

των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, χρησιµοποιήθηκε το 

φθοριούχο νάτριο (NaF) ως γενικός αναστολέας πρωτεϊνικών φωσφατασών [Grover et a., 

1998]. Σε πειράµατα όµοια µε αυτά που περιγράφονται παραπάνω, χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικές συγκεντρώσεις του NaF (0, 5, 10, 20 και 50 mM) σε καλλιέργειες C-2A’, στο 

σκοτάδι και στο φως.  

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων δείχνουν πως, στο σκοτάδι, αυξανοµένης 

της συγκέντρωσης του NaF µειώνεται σχεδόν γραµµικά η συγκέντρωση των πολυαµινών 

στα κύτταρα (εικ. 19Α). Το αντίθετο συµβαίνει στο φως: αυξανοµένης της συγκέντρωσης 

του αναστολέα, αυξάνεται σχεδόν γραµµικά το επίπεδο των πολυαµινών στα κύτταρα και 

αυτό συµβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια των 6 ωρών φωτισµού (εικ. 19, Α και Γ). Όµως, 

καµία επίδραση δεν φαίνεται να έχει το NaF στο επίπεδο των χλωροφυλλών, αφού τόσο 

στο σκοτάδι, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδρασης του φωτός δεν παρουσιάζεται 

κάποια ιδιαίτερη µεταβολή στις χλωροφύλλες (εικ. 19Β). 

 

 

ΣΤ) Ιόντα Ca2+ 

Το Ca2+ παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στη µεταβίβαση µηνυµάτων στο 

κύτταρο, από µια πληθώρα διαφορετικών ερεθισµάτων. Η συγκέντρωση του Ca2+ στο 

κυτταρόπλασµα, υπόκειται σε πολλούς και λεπτοµερείς χειρισµούς, µέσω του ελέγχου ενός 

µεγάλου αριθµού ενδοκυτταρικών καναλιών και αντλιών Ca2+, τα οποία εδράζονται στις 

µεµβράνες οργανιδίων - «αποθηκών Ca2+», αλλά και στην πλασµατική µεµβράνη [Sze et 

al., 2000]. Τα µηνύµατα και  οι µεταβιβαστές του σήµατος, που καταλήγουν να ρυθµίσουν  

τη λειτουργία αυτών των καναλιών/αντλιών Ca2+, είναι πολλά και διαφορετικά (µεταξύ των 

οποίων και η ΙΡ3, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ενώ επίσης η περαιτέρω µεταβίβαση του 

σήµατος, επιτυγχάνεται µέσω των µεταβολών στη συγκέντρωση του Ca2+ και µέσω αυτών 

την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση µορίων – στόχων [Pandey et al., 2000].  

Τα πρώτα πειράµατα µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµετοχής ή όχι του Ca2+, στο 

µονοπάτι, περιελάµβαναν διερεύνηση της βέλτιστης συγκέντρωσης Ca2+, 

πραγµατοποιώντας κινητικές µε συγκεντρώσεις CaCl2 από 0.1 έως 100mM. Τα πειράµατα 

αυτά, έδειξαν πως το ασβέστιο προκαλεί σε γενικές γραµµές µείωση των χλωροφυλλών 

στο σκοτάδι και αύξηση της Put. Όµως, οι µεταβολές αυτές, παρότι ενδιαφέρουσες, 

εντούτοις δεν µας επέτρεψαν να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται). Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµο, η περαιτέρω µελέτη να 
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συνεχιστεί µε τη µικρότερη συγκέντρωση  CaCl2
 που αποδείχθηκε δραστική στα πειράµατα 

αυτά.. Έτσι, η ελάχιστη συγκέντρωση του Ca2+ (0.1 mM), που χρησιµοποιήθηκε, συµπίπτει 

µε τη συγκέντρωσή του στο τυπικό θρεπτικό ανάπτυξης των καλλιεργειών που συνίσταται 

για το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus.  

Για τη διερεύνηση λοιπόν, της συµµετοχής των ιόντων Ca2+ στο µονοπάτι 

µεταβίβασης σήµατος, τα πειράµατα συνεχίστηκαν µε τη χορήγηση CaCl2 ή/και του 

χηλικού παράγοντα EGTA (δεσµεύει τα ιόντα Ca2+ στο περιβάλλον του κυττάρου και έτσι 

περιορίζει την είσοδο των ιόντων Ca2+  στο κύτταρο, από τα κανάλια της πλασµατικής 

µεµβράνης [Bigot and Boucaud, 2000; Pingret et al., 1998]) σε καλλιέργειες C-2A’ που 

είχαν αναπτυχθεί στο σκοτάδι για 62 ώρες µε ή χωρίς ασβέστιο στο θρεπτικό τους. Για το 

σκοπό αυτό, κύτταρα C-2A’ χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή µιας καλλιέργειας σε 

υγρό θρεπτικό υλικό στο οποίο δεν είχε προστεθεί η προβλεπόµενη, από το πρωτόκολλο 

του θρεπτικού,  ποσότητα ασβεστίου. Μετά την επώαση της καλλιέργειας αυτής στο 

σκοτάδι για 3 ηµέρες, µικρή ποσότητα καλλιέργειας αφαιρέθηκε και χρησιµοποιήθηκε για 

την εκ νέου επιµόλυνση υγρού θρεπτικού υλικού, επίσης απαλλαγµένου από Ca2+. Με τον 

τρόπο αυτό και µετά από διαδοχικές επιµολύνσεις, επιτεύχθηκε η απόκτηση καλλιεργειών 

πέµπτης γενεάς, χωρίς Ca2+ στο θρεπτικό τους µέσο. Σε όλη τη διάρκεια των διαδοχικών 

αυτών αραιώσεων παρακολουθήθηκε η ανάπτυξη των καλλιεργειών και συγκρίθηκε µε την 

ανάπτυξη συµβατικών καλλιεργειών που διέθεταν την προβλεπόµενη ποσότητα Ca2+ (0.1  

mΜ CaCl2), σύµφωνα µε τις τυπικές προδιαγραφές. Οι συγκρίσεις αυτές έδειξαν πως η 

έλλειψη Ca2+ από το θρεπτικό δεν επηρρέασε την ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό των 

κυττάρων, τουλάχιστο για τις πέντε πρώτες γενεές.  

Έτσι, για τη µελέτη της επίδρασης των ιόντων Ca2+ στη ρύθµιση των πολυαµινών 

στο σκοτάδι (ωχροπλάστης) χρησιµοποιήθηκαν δύο παράλληλες µητρικές καλλιέργειες, 

µία µε το τυπικό θρεπτικό και µία απαλλαγµένη από ασβέστιο για πέντε γενεές. Οι 

καλλιέργειες αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την επιµόλυνση νέων καλλιεργειών, εκ των 

οποίων η µία περιείχε το τυπικό θρεπτικό µέσο και προστέθηκαν σ’ αυτή κύτταρα από την 

φυσιολογική µητρική καλλιέργεια, ενώ σε τέσσερις άλλες, οι οποίες περιείχαν το 

απαλλαγµένο από ασβέστιο θρεπτικό, προστέθηκαν κύτταρα από τη µητρική καλλιέργεια 

που δεν περιείχε ασβέστιο. Οι τέσσερις αυτές καλλιέργειες, αµέσως µετά την επιµόλυνση 

µεταχειρίστηκαν ως εξής: στην πρώτη δεν προστέθηκε τίποτα (καλλιέργεια απαλλαγµένη 

από Ca2+), στη δεύτερη προστέθηκε 0.1 mΜ Ca2+ (CaCl2), στην τρίτη προστέθηκε EGTA 

σε συγκέντρωση 1 mM και στη τέταρτη προστέθηκαν και Ca2+ (0.1 mM) και EGTA (1 
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mM). Στη συνέχεια, και σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών (3 ηµέρες) 

παρακολουθήθηκαν οι µεταβολές των επιπέδων των πολυαµινών και των χλωροφυλλών. 

Στα αποτελέσµατα αυτά (εικ. 20) είναι εµφανές ότι η ρύθµιση της Put στο σκοτάδι 

ακολουθεί µορφή ταλαντώσεων, δηλ. διαρκείς αυξοµειώσεις. Σε µια φυσιολογική 

καλλιέργεια (χωρίς έλλειψη ασβεστίου) η ταλάντωση αυτή γενικότερα εµφανίζει αυξητική 

τάση (εικ. 20Α). Στην καλλιέργεια που υφίσταται έλλειψη ασβεστίου η Put παρουσιάζει 

µεγαλύτερη συχνότητα ταλάντωσης, µε πιο έντονες κορυφές και κοιλάδες και µάλιστα η 

γενικότερη τάση αυτής της ταλάντωσης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξητική (εικ. 

20Β). Με την προσθήκη 0.1 mM Ca2+ στην καλλιέργεια το πρότυπο των έντονων 

ταλαντώσεων παραµένει όµοιο µε την προηγούµενη (απαλλαγµένη από  Ca2+) καλλιέργεια 

αλλά τώρα το ύψος των κορυφών διαφέρει και η γενικότερη τάση εµφανίζεται πτωτική 

(εικ. 20Γ). Η προσθήκη της χηλικής ένωσης EGTA (1 mM) στην ήδη απαλλαγµένη από 

Ca2+ καλλιέργεια, έχει σαν αποτέλεσµα η ταλάντωση της Put να εµφανίζει µειωµένη 

συχνότητα, αλλά και πιο έντονες µεταβολές (αυξοµειώσεις) στο ύψος των κορυφών (εικ. 

20∆). Τέλος,  η καλλιέργεια που είχε υποστεί ταυτόχρονη χορήγηση 0.1 mM Ca2+ και 1 

mM EGTA, εµφανίζει όσον αφορά στην Put µια εικόνα περίπου ενδιάµεση µεταξύ αυτής 

µε 0.1 mM Ca2+ και εκείνης µε 1 mM EGTA (εικ. 20Ε). 

Ταυτόχρονα, οι χλωροφύλλες σε όλες αυτές τις καλλιέργειες φαίνεται πως 

ακολουθούν σε γενικές γραµµές τις µεταβολές της Put, και αυτό γίνεται περισσότερο 

εµφανές κατά τις 20 πρώτες ώρες επώασης των καλλιεργειών (εικ. 20 Α-Ε).  

 

Παρόµοια πειράµατα µε τα προηγούµενα, επαναλήφθηκαν και σε συνθήκες 

φωτισµού, δηλ. µετά από την επιµόλυνση των θρεπτικών µε κύτταρα οι καλλιέργειες 

επωάστηκαν στο σκοτάδι για δύο συνεχόµενες ηµέρες και στη συνέχεια έγινε προσθήκη 

των κατάλληλων παραγόντων (Ca2+, EGTA). Σχεδόν αµέσως µετά την προσθήκη των 

παραγόντων οι καλλιέργειες τοποθετήθηκαν για ανάπτυξη σε συνθήκες φωτισµού 30 

µmole m-2 s-1 για τις επόµενες 24 ώρες (1 ηµέρα). Επιπλέον όµως παρασκευάστηκε και µια 

καλλιέργεια σε θρεπτικό απαλλαγµένο από ασβέστιο και µε κύτταρα από τη µητρική 

καλλιέργεια η οποία επί πέντε γενεές δεν διέθετε ασβέστιο και σ’ αυτή τη νέα καλλιέργεια, 

προστέθηκε ασβέστιο (CaCl2) 0.1 mΜ περίπου 9 ώρες νωρίτερα απ’ ότι στις άλλες 

καλλιέργειες, ακολούθησε δε επώαση στο σκοτάδι για τις επόµενες 9 ώρες και τέλος 

εκτέθηκε σε φωτισµό µαζί µε τις υπόλοιπες. Σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτών των 

καλλιεργειών παρακολουθήθηκαν οι µεταβολές στα επίπεδα των πολυαµινών και των 

χλωροφυλλών. 
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0,1mM Ca2+ + 1mM EGTA

φυσιολογική καλλιέργεια (0,1mM Ca2+) καλλιέργεια απαλλαγµένη από Ca2+ 0.1 mM Ca2+

1 mM EGTA
0,1mM Ca2+ + 1mM EGTA

φυσιολογική καλλιέργεια (0,1mM Ca2+) καλλιέργεια απαλλαγµένη από Ca2+ 0.1 mM Ca2+

1 mM EGTA
0,1mM Ca2+ + 1mM EGTA

φυσιολογική καλλιέργεια (0,1mM Ca2+) καλλιέργεια απαλλαγµένη από Ca2+ 0.1 mM Ca2+

1 mM EGTA

Εικόνα 19: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων της Put και των χλωροφυλλών, στο σκοτάδι, σε (Α) 
καλλιέργεια µε κανονικό θρεπτικό µέσο (0.1mM Ca2+), (B) καλλιέργεια σε θρεπτικό απαλλαγµένο από Ca2+ επί 5 γενεές, (Γ) καλλιέργεια όπως στο Β, 
αλλά επιπλέον µε  προσθήκη 0.1mM Ca2+, (∆) καλλιέργεια όπως στο Β και επιπλέον χορήγηση του χηλικού παράγοντα EGTA (1mM), και (Ε) καλλιέργεια 
όπως στο Β και επιπλέον χορήγηση 0.1mM Ca2+ και 1mM EGTA. Αµέσως µετά την επιµόλυνση των θρεπτικών µε κύτταρα, (Scednedesmus obliquus C-
2A’), προστέθηκαν οι παράγοντες στις καλλιέργειες και ακολούθησε επώαση στο σκοτάδι, σε 32 οC για 72 h (3 ηµέρες). Οι τιµές αφορούν µέσους όρους 
από 3 επαναλήψεις.  
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Τα αποτελέσµατα αυτής της σειράς πειραµάτων απεικονίζονται στην εικόνα 21. 

Όπως έχει δειχθεί και προηγούµενα (εικ. 10Α) σε µια φυσιολογική καλλιέργεια µε το 

τυπικό θρεπτικό το οποίο περιέχει 0.1 mΜ CaCl2, το φως προκαλεί άµεση πτώση της 

ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Put. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά: µε 

την έναρξη του φωτισµού, η Put ακολουθεί µείωση µε τρόπο σχεδόν εκθετικό (εικ. 21Α). 

Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση των χλωροφυλλών ακολουθεί περίπου σιγµοειδή καµπύλη 

αύξησης, µε µια σύντοµη λανθάνουσα φάση στην αρχή, µια εκθετική φάση αύξησης 

περίπου στο διάστηµα µεταξύ 4 και 12 ωρών φωτισµού και στη συνέχεια µια στατική φάση 

από τις 12 ώρες και µετά. Η δε συγκέντρωση των χλωροφυλλών µετά από 24 ώρες 

φωτισµού φτάνει περίπου την τιµή 6 µg/µl PCV. Σε µια καλλιέργεια που επί σειράς γενεών 

υφίσταται έλλειψη ασβεστίου (εικ. 21Β) παρατηρείται πως τα επίπεδα της Put είναι 

αισθητά πιο χαµηλά όσο η καλλιέργεια βρίσκεται το σκοτάδι (~1700 pmole/µl PCV), 

συγκρινόµενα µε µια κανονική καλλιέργεια (~7000 pmole/µl PCV). Περαιτέρω, µε την 

έναρξη του φωτισµού, στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται µεταβολές στη συγκέντρωση 

της διαµίνης, οι οποίες έχουν τη µορφή διαδοχικών αυξοµειώσεων (κορυφών) µε µικρό 

ύψος και µε γενική τάση να παραµείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα (δεν παρατηρείται η 

αναµενόµενη από το φως πτώση, ούτε και αύξηση στη διάρκεια των 24 ωρών φωτισµού). 

Ταυτόχρονα, η βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και εδώ εµφανίζει σιγµοειδή καµπύλη, αλλά 

τόσο η λανθάνουσα φάση, όσο και η εκθετική φαίνεται να διαρκούν λιγότερο (µέχρι τις 2 

πρώτες ώρες η λανθάνουσα φάση και από τις 2 µέχρι τις 6 πρώτες ώρες φωτισµού η 

εκθετική). Πέραν των 6 ωρών συνεχίζεται η αύξηση της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, 

αλλά µε χαµηλότερους ρυθµούς (όπως διαφαίνεται από την κλίση της ευθείας), ώσπου 

τέλος, περί τις 24 ώρες η συγκέντρωση των χλωροφυλλών εµφανίζεται αισθητά µειωµένη 

(~5 µg/µl PCV) σε σχέση µε ότι συµβαίνει σε µια κανονική καλλιέργεια (εικ. 21Β). Όταν 

σε µια τέτοια καλλιέργεια (απαλλαγµένη από ασβέστιο) προστίθεται 0.1 mM Ca2+ και 

ακολουθεί έκθεση των κυττάρων στο φως, γίνεται εµφανές ότι ενώ το πρότυπο των 

αυξοµειώσεων στη ρύθµιση της διαµίνης παραµένει, προκαλείται άµεση αύξησή της και 

αυτή η αύξηση εκδηλώνεται µε σαφέστατη αναβάθµιση της πρώτης κορυφής, µέχρι την 

τιµή ~2500 pmole/µl PCV. Όσο για τα επίπεδα των χλωροφυλλών, δεν φαίνεται να υπάρχει 

κάποια διαφοροποίηση από το πρότυπο των µεταβολών που περιγράφηκε παραπάνω για 

την περίπτωση της απαλλαγµένης από ασβέστιο καλλιέργειας (εικ. 21Γ). Όταν όµως το 

ασβέστιο προστεθεί στην καλλιέργεια και µεσολαβήσει κάποιος χρόνος (9 ώρες) προ-

επώασης στο σκοτάδι πριν την έκθεση της καλλιέργειας στο φως, είναι εµφανές ότι τα 
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Εικόνα 20: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων της Put και των χλωροφυλλών, στο φως (έντασης 30 µmole 
m2s-1), σε (Α) καλλιέργεια µε κανονικό θρεπτικό µέσο (0.1mM Ca2+), (B) καλλιέργεια σε θρεπτικό απαλλαγµένο από Ca2+ επί 5 γενεές, (Γ) καλλιέργεια 
όπως στο Β, αλλά επιπλέον µε  προσθήκη 0.1mM Ca2+, (∆) καλλιέργεια όπως στο Β, αλλά µε προσθήκη 0.1mM Ca2+, επώαση στο σκοτάδι για 9 h και στη 
συνέχεια έκθεση στο φως, παράλληλα µε τις υπόλοιπες καλλιέργειες, (Ε) καλλιέργεια όπως στο Β και επιπλέον χορήγηση του χηλικού παράγοντα EGTA 
(0.8 mM), και (ΣΤ) καλλιέργεια όπως στο Β και επιπλέον χορήγηση 0.1mM Ca2+ και 1mM EGTA. Αµέσως µετά την επιµόλυνση των θρεπτικών µε 
κύτταρα, (Scednedesmus obliquus C-2A’), στις καλλιέργειες Γ, Ε και ΣΤ προστέθηκαν οι παράγοντες και ακολούθησε η επώαση στο φως, σε 32 οC για 72 
h (3 ηµέρες). Στην καλλιέργεια Α δεν έγινε καµία επιπλέον µεταχείριση µετά την επιµόλυνση του θρεπτικού της µε κύτταρα, ενώ στην καλλιέργεια ∆ η 
προσθήκη έγινε 9 h πριν την έκθεσή της στο φως. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 
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κύτταρα τείνουν να ανακτήσουν τα υψηλά επίπεδα Put όσο βρίσκονται στο σκοτάδι: το 

επίπεδο της διαµίνης πριν την έναρξη του φωτισµού φτάνει την τιµή ~2800 pmole/µl PCV 

(εικ. 21∆). Με την έναρξη του φωτισµού, η Put δείχνει να µειώνεται κανονικά (αν  και τα 

δεδοµένα αυτά είναι διαθέσιµα µόνο για τις 6 πρώτες ώρες του πειράµατος) ακολουθώντας 

το πρότυπο της εκθετικής πτώσης µε µια ακολουθία κορυφών σχετικά χαµηλού ύψους. 

Ταυτόχρονα, οι χλωροφύλλες αυξάνονται σχεδόν γραµµικά, από την έναρξη του φωτισµού 

και για όλη τη διάρκεια του πειράµατος, χωρίς να µεσολαβεί λανθάνουσα φάση (εικ. 21∆). 

Απ’ την άλλη µεριά, όταν σε µια καλλιέργεια απαλλαγµένη από ασβέστιο προστίθεται 

επιπλέον EGTA, ενώ αρχικά (για τις 4 πρώτες ώρες) η ρύθµιση της Put θυµίζει την 

περίπτωση της καλλιέργειας που είναι απαλλαγµένη από ασβέστιο (εικ. 21Β), 

εµφανίζοντας µία πρώτη χαµηλή κορυφή, στη συνέχεια διαφοροποιείται και αυξάνει 

σηµαντικά, εµφανίζοντας µια δεύτερη, αρκετά  υψηλή κορυφή (εικ. 21Ε). Τελικά, στο 

τέλος του 24ώρου η τιµή της Put φτάνει περίπου στα επίπεδα των υπόλοιπων 

καλλιεργειών. Παράλληλα, η µεταβολή στη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, ενώ 

εµφανίζεται όµοια µε τις µεταβολές που παρατηρήθηκαν στις καλλιέργειες που 

αντιπροσωπεύονται στα διαγράµµατα 21 Β και Γ, εντούτοις η συγκέντρωσή της στο τέλος 

του 24ώρου είναι αισθητά µειωµένη (~3.5 µg/µl PCV) (εικ. 21Ε). Τέλος, η διπλή 

προσθήκη EGTA και Ca2+ σε µια καλλιέργεια απαλλαγµένη από ασβέστιο δίνει επίσης 

σηµαντικά αποτελέσµατα: στην καλλιέργεια αυτή, δεν εµφανίζεται η πρώτη κορυφή της 

Put, η οποία σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εικ. 21Γ οφείλεται στο Ca2+, εξακολουθεί όµως 

να υφίσταται η δεύτερη κορυφή, η οποία σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εικ. 21Ε οφείλεται 

στο EGTA (εικ. 21ΣΤ). Όσο για τις χλωροφύλλες, ενώ το πρότυπο των µεταβολών τους 

εµφανίζεται όµοιο µε αυτό των περιπτώσεων που αντιπροσωπεύονται στις εικόνες 21 Β, Γ 

και Ε, εντούτοις είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκέντρωσή τους (~ 4.1 µg/µl PCV) (εικ. 

21ΣΤ) στο τέλος του 24ωρου φωτισµού εµφανίζεται σαφώς ενδιάµεση µεταξύ εκείνης του 

Ca2+ (εικ. 21Γ) και της άλλης του EGTA (εικ. 21Ε).  

 

 
Ζ) Καλµοδουλίνη 

Ένας από τους συνηθέστερους στόχους του Ca2+ στα µονοπάτια µεταβίβασης 

σήµατος είναι και η καλµοδουλίνη [Snedden and Fromm, 2001], η οποία µε τη σειρά της 

µεταβιβάζει περαιτέρω το µήνυµα µέσω της δράσης της σε άλλες πρωτεΐνες, όπως κινάσες, 

φωσφατάσες, Ca2+/ATPάσες, ένζυµα, µεταγραφικούς παράγοντες, κ.ά [Zielinski, 1998].  

Για τη µελέτη της συµµετοχής ή όχι της καλµοδουλίνης στο εν λόγω µονοπάτι 
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επιστρατεύτηκαν οι ανταγωνιστές της καλµοδουλίνης W-7 [Ν-(6-aminohexyl)-5-chloro-1-

naphthanesulfonamide] και το αποχλωριωµένο του παράγωγο W-5 [Ν-(6-aminohexyl)-1-

naphthanesulfonamide] [Hidaka et al., 1981]. Και τα δύο αναστέλλουν τη δράση της 

καλµοδουλίνης σε µόρια – στόχους [Sakakibara et al., 1997; Hidaka et al., 1981].   Όµως, 

το W-5 αποδείχθηκε αναξιόπιστο καθώς, όπως ήδη έχει αναφερθεί κι από άλλους 

ερευνητές, η δράση του είναι πολύ πιο ασθενική σε σχέση µε το W-7 [Sakakibara et al., 

1997] και έτσι απορρίφθηκε από τους περαιτέρω πειραµατισµούς.  

Προκαταρκτικά πειράµατα λοιπόν µε το W-7, έδειξαν ότι, σε συνθήκες σκοταδιού, 

ο παράγοντας αυτός σε µικρές συγκεντρώσεις είτε δεν επηρρεάζει (10 µΜ) είτε αυξάνει 

λίγο (50 µΜ) τη συγκέντρωση της Put στα κύτταρα, ενώ σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

(100 -300 µΜ) µειώνει βαθµιαία τα επίπεδα της πολυαµίνης (εικ. 22). Την ίδια επίδραση 

έχει και στις δύο άλλες πολυαµίνες Spd και Spm (αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). 

∆εδοµένου ότι οι δραστικές συγκεντρώσεις που αναφέρονται και από άλλους ερευνητές 

σχετικά µε τη χρήση του W-7 είναι της τάξης των 200 – 300 µΜ, αποφασίστηκε η 

συνέχιση των πειραµάτων µε µια συγκέντρωση, της τάξης των 300 µΜ στις καλλιέργειες. 

Εξάλλου, µέσα από τις µετρήσεις της πυκνότητας των κυττάρων στις καλλιέργειες, δεν 

προέκυψαν υπόνοιες για τοξική δράση του W-7 στα κύτταρα. 
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Εικόνα 21: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα της κυτταρικής Put µε την επίδραση του 
αναστολέα της καλµοδουλίνης W-7, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, στο σκοτάδι. Τα πειράµατα 
πραγµατοποιήθηκαν µε καλλιέργειες  Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  
62 h στο σκοτάδι σε 32 oC και στη συνέχεια, µετά την προσθήκη των παραγόντων, ακολούθησε 
επώαση για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι. 
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Περαιτέρω, για να διαπιστωθεί αν η τυχόν δράση καλµοδουλίνης στο µονοπάτι 

ρυθµίζεται από ιόντα Ca2+, το W-7 χρησιµοποιήθηκε σε σύγκριση µε το Ca2+ σε πειράµατα 

µε καλλιέργειες C-2A’ αναπτυσσόµενες στο σκοτάδι ή στο φως. Για το σκοπό αυτό, σε 

καλλιέργειες C-2A’ που είχαν αναπτυχθεί για 62 ώρες στο σκοτάδι, προστέθηκαν οι 

παράγοντες ως εξής: σε µια καλλιέργεια προστέθηκε W-7 σε τελική συγκέντρωση 300 µΜ, 

σε µια δεύτερη προστέθηκε CaCl2 σε συγκέντρωση 0.1 mΜ, σε µια τρίτη προστέθηκε W-7 

(300 µΜ) µαζί µε CaCl2 (0.1 mΜ), ενώ µια τέταρτη χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας (µε την 

προσθήκη ανάλογης ποσότητας απιονισµένου νερού). Μετά την προσθήκη των 

παραγόντων, οι καλλιέργειες είτε επωάστηκαν στο σκοτάδι για άλλες 10 ώρες, είτε, µετά 

από µια σύντοµη επώαση διάρκειας µίας ώρας στο σκοτάδι, οι καλλιέργειες εκτέθηκαν σε 

φωτισµό. Για τα πειράµατα στο σκοτάδι δείγµατα συλλέχθηκαν στο τέλος της 10ωρης 

επώασης, ενώ για τα πειράµατα του φωτός έγινε συλλογή δειγµάτων ανά µία ώρα 

φωτισµού για µια συνολική διάρκεια 6 ωρών. 

Σε συνθήκες σκοταδιού λοιπόν, και το ασβέστιο και ο ανταγωνιστής της 

καλµοδουλίνης µείωσαν αρκετά, σε σχέση µε τον µάρτυρα, τη συγκέντρωση της Put στα 

κύτταρα, ενώ ο συνδυασµός του W-7 µαζί µε Ca2+ έδωσε αποτελέσµατα ακριβώς όµοια µε 

αυτά του W-7 (εικ. 23Α). Στις χλωροφύλλες όµως, ενώ το Ca2+ µείωσε τη βιοσύνθεσή τους 

και το W-7 δεν είχε καµία σηµαντική επίδραση, ο συνδυασµός τους έδωσε αποτελέσµατα 

εντελώς όµοια µε αυτά του Ca2+ (εικ. 23Β).  Κατά το φωτισµό, διαπιστώνει κανείς πως ενώ 

το Ca2+ αυξάνει σε όλη τη διάρκεια το 6ωρου φωτισµού την Put, και το W-7 παρουσιάζει 

παρόµοια δράση, αυξάνοντας τη συγκέντρωση της πολυαµίνης, ο συνδυασµός όµως των 

δύο παραγόντων δίνει την εικόνα µιας φθίνουσας ταλάντωσης µε διαδοχικές αυξοµειώσεις 

του επιπέδου της Put, που τείνουν να εξοµοιωθούν µε τον µάρτυρα (εικ. 24Α). Στο επίπεδο 

των χλωροφυλλών, κατά τις πρώτες ώρες φωτισµού (4-5 ώρες) δεν παρουσιάζονται 

διαφορές υπό την επίδραση των παραγόντων στις καλλιέργειες (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται), όµως στο τέλος της µεταχείρισης (5-6 ώρες) φαίνεται πως το Ca2+ 

προκάλεσε σηµαντική αύξηση των χρωστικών, ενώ το W-7 προκάλεσε σηµαντική µείωση 

και ο συνδυασµός των δύο παραγόντων εµφανίζει µια περίπου ενδιάµεση κατάσταση όσον 

αφορά στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης (εικ. 24Β). 
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Εικόνα 22: Μεταβολές των επιπέδων (Α) της κυτταρικής Put και (Β) των χλωροφυλλών, µε την 
επίδραση του αναστολέα της καλµοδουλίνης W-7 (300µM), και του Ca2+ (0.1mM), καθώς και του 
συνδυασµού τους (W-7+ Ca2+), στο σκοτάδι. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε καλλιέργειες  
Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 oC και στη 
συνέχεια, µετά την προσθήκη των παραγόντων, ακολούθησε επώαση για επιπλέον 10 h στο 
σκοτάδι. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 

 
∆ιαφοροποιήσεις ενδοπλαστιδιακού επιπέδου πολυαµινών, υπό την 
επίδραση ενεργοποιητών/αναστολέων διαφόρων σηµατοδοτικών 
ενδιαµέσων, για τη ρύθµιση του επιπέδου της Put 
 
 

Προκειµένου να συσχετιστούν οι αλλαγές που συµβαίνουν στο εσωτερικό του 

πλαστιδίου µε εκείνες που συµβαίνουν σε ολόκληρα κύτταρα, καλλιέργειες C-2A’ που 

είχαν αναπτυχθεί στο σκοτάδι για 62 ώρες επωάστηκαν µε τους κατάλληλους παράγοντες 

για 10 επιπλέον ώρες στο σκοτάδι και στη συνέχεια, µετά τη συλλογή δειγµάτων
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Εικόνα 23: Μεταβολές που παρατηρούνται στα επίπεδα (Α) της κυτταρικής Put και (Β) των 
χλωροφυλλών, µε την επίδραση του αναστολέα της καλµοδουλίνης W-7 (300µM), και του Ca2+ 
(0.1mM), καθώς και του συνδυασµού τους (W-7+ Ca2+), σε φωτισµό έντασης 30 µmole m2s-1. Τα 
πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε καλλιέργειες  Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 oC ακολούθησε προσθήκη των παραγόντων και επώαση 
για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι και τέλος έκθεση των καλλιεργειών στο φως για 6 h.. Οι τιµές 
αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 

 για τις σχετικές αναλύσεις πολυαµινών και χρωστικών από ολόκληρα κύτταρα, τα 

υπόλοιπα κύτταρα της εκάστοτε καλλιέργειας συλλέχθηκαν και µεταχειρίστηκαν 

περαιτέρω για την αποµόνωση των ενδοπλαστιδιακών µεµβρανών τους (προελασµατοειδή 

σωµάτια/προθυλακοειδή από ωχροπλάστες), από τις οποίες έγιναν επίσης αναλύσεις των 

πολυαµινών τους. Παράλληλα, µια δεύτερη σειρά όµοιων καλλιεργειών που υπέστησαν τις 

ίδιες µεταχειρίσεις όσον αφορά στην προσθήκη των παραγόντων, µετά από µια σύντοµη 

επώαση στο σκοτάδι, εκτέθηκαν σε φωτισµό για επιπλέον 6 ώρες και τέλος 
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χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση θυλακοειδών µεµβρανών, από τις οποίες επίσης 

έγιναν αναλύσεις των πολυαµινών τους.  

Έτσι, διαπιστώθηκε πως σε συνθήκες σκοταδιού, µε την εξαίρεση της 

σταυροσπορίνης σε κάθε άλλη περίπτωση (Νεοµυκίνη, Ca2+, 8-Br-cGMP, W-7, CTX), 

αύξηση της Put σε επίπεδο κυττάρου, συνοδεύεται από µείωσή της µέσα στο πλαστίδιο και 

το αντίστροφο. Συγκεκριµένα, η νεοµυκίνη, ενώ αυξάνει την Put σε ολόκληρα κύτταρα, 

ταυτόχρονα µειώνει σηµαντικά τα επίπεδά της στα PLB/PT του ωχροπλάστη. Αντίθετα, το 

Ca2+, το 8-Br-cGMP, το W-7 και η  CTX, ενώ προκαλούν µείωση της Put σε κυτταρικό 

επίπεδο, ταυτόχρονα προκαλούν την αύξησή της σε µεµβρανικό επίπεδο (PLB/PT). Όσο 

για την σταυροσπορίνη, αυτή προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης της Put και σε 

ολόκληρα κύτταρα, αλλά ταυτόχρονα και στις µεµβράνες των ωχροπλαστών (εικ. 25). 

Σε συνθήκες φωτός αντίθετα, η νεοµυκίνη προκαλεί µείωση της πολυαµίνης σε 

ολόκληρα κύτταρα και ταυτόχρονα αύξησή της στα θυλακοειδή του χλωροπλάστη. Το 

Ca2+, όπως στο σκοτάδι, έτσι και στο φως, προκάλεσε σε κάθε περίπτωση αύξηση της Put 

και σε κυτταρικό επίπεδο και σε επίπεδο θυλακοειδών, τουλάχιστο για τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή που έγιναν οι µετρήσεις. Ακριβώς όµοια µε το Ca2+, συµπεριφέρθηκε και 

το 8-Br-cGMP, ενώ ο αναστολέας της καλµοδουλίνης (W-7) προκαλεί στη συγκέντρωση 

της Put στις ενδοπλαστιδιακές µεµβράνες αντίστροφες αποκρίσεις σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα κυτταρικά επίπεδα της διαµίνης, είτε στο σκοτάδι, είτε στο φως. Επιπλέον, η 

δράση του W-7 εµφανίζεται αντίστροφη µεταξύ σκοταδιού και φωτός, είτε σε κυτταρικό, 

είτε σε ενδοπλαστιδιακό επίπεδο. Σχετικά µε τον αναστολέα των πρωτεϊνικών κινασών, 

(Staur), ενώ στο σκοτάδι η δράση της είναι ιδιαίτερα εµφανής (εικ. 25), στο φως δεν 

δείχνει να διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τον µάρτυρα, γεγονός που συµφωνεί µε ότι έχει 

δειχθεί και στην εικόνα 18Α. Τέλος, και η CTX εµφανίζει αντίστροφη δράση στα επίπεδα 

της Put, τόσο  µεταξύ σκοταδιού – φωτός, όσο και µεταξύ κυττάρων – πλαστιδιακών 

µεµβρανών (εικ. 26).  
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Εικόνα 24: Μεταβολές των επιπέδων της κυτταρικής Put και της Put που βρίσκεται συνδεδεµένη 
στις µεµβράνες των PLB/PT των ωχροπλαστών, µε την επίδραση ενεργοποιητών/αναστολέων 
διαφόρων σηµατοδοτικών ενδιαµέσων. Οι συγκεντρώσεις των ενεργοποιητών/αναστολέων που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και προστέθηκαν σε 
καλλιέργειες Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 
oC, ακολούθησε προσθήκη των παραγόντων και επώαση για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι.  
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Εικόνα 25: Μεταβολές των επιπέδων της κυτταρικής Put και της Put που βρίσκεται συνδεδεµένη 
στις µεµβράνες των θυλακοειδών, µε την επίδραση ενεργοποιητών/αναστολέων διαφόρων 
σηµατοδοτικών ενδιαµέσων. Οι συγκεντρώσεις των ενεργοποιητών/αναστολέων που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και προστέθηκαν σε 
καλλιέργειες Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 
oC, ακολούθησε προσθήκη των παραγόντων και επώαση για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι και τέλος 
έκθεση στο φως για 6 ώρες (ένταση φωτισµού 30 µmole m2s-1). 
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Συνδυαστική χρήση ενεργοποιητών / αναστολέων διαφόρων 
σηµατοδοτικών ενδιαµέσων για τη διερεύνηση της ακολουθίας των 
επιµέρους σηµατοδοτικών γεγονότων στο µονοπάτι µεταβίβασης 
σήµατος για τη ρύθµιση του επιπέδου της Put 
 
 

Για να διευκρινιστεί η ακολουθία των επιµέρους γεγονότων που συνιστούν το 

µελετούµενο σηµατοδοτικό µονοπάτι, δεδοµένων των παραπάνω αποτελεσµάτων, 

σύµφωνα µε τα οποία αποδεικνύεται η συµµετοχή ετεροτριµερών G-πρωτεϊνών, της 

τριφωσφορικής ινοζιτόλης (IP3), των ιόντων Ca2+, της καλµοδουλίνης, των κυκλικών 

νουκλεοτιδίων cAMP και cGMP, καθώς και πρωτεϊνικών κινασών και φωσφατασών, στο 

εν λόγω µονοπάτι, δροµολογήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα:  

Όπως και στα πειράµατα που περιγράφονται παραπάνω, καλλιέργειες C-2A’ που 

είχαν αναπτυχθεί στο σκοτάδι για 62 ώρες, χρησιµοποιήθηκαν για τη χορήγηση σε αυτές 

των ενεργοποιητών / αναστολέων µεµονωµένα ή σε διάφορους συνδυασµούς. Μετά τη 

χορήγηση των παραγόντων στις καλλιέργειες, αυτές επωάστηκαν για επιπλέον 10 ώρες στο 

σκοτάδι και στο τέλος της 10ωρης αυτής επώασης συλλέχθηκαν δείγµατα για τις 

περαιτέρω αναλύσεις. Με όµοιο τρόπο πραγµατοποιήθηκε και µια δεύτερη σειρά 

πειραµάτων, όπου όµως, µετά τη χορήγηση των παραγόντων στις καλλιέργειες, αυτές, 

αφού παρέµειναν για µία περίπου ώρα στο σκοτάδι, στη συνέχεια  εκτέθηκαν σε συνεχή 

φωτισµό για επιπλέον 6 ώρες. Στο τέλος της 6ωρης επώασης, επίσης συλλέχθηκαν 

δείγµατα για τις περαιτέρω αναλύσεις.  

Από την πειραµατική σειρά που αφορά στη διερεύνηση του µονοπατιού που 

λειτουργεί σε συνθήκες σκοταδιού, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν συγκρίνοντας τα 

επίπεδα της ενδοκυττάριας Put σε κάθε καλλιέργεια, σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα 

του µάρτυρα, που δεν έλαβε τη χορήγηση κάποιου παράγοντα, αποδείχθηκαν αρκετά 

κατατοπιστικά. Τα αποτελέσµατα αυτά, παρουσιάζονται σαν θετικές ή αρνητικές διαφορές 

της συγκέντρωσης της Put στην κάθε καλλιέργεια, από την αντίστοιχη συγκέντρωσή της 

στον µάρτυρα (εικ. 27Α). Συγκρίνοντας λοιπόν το αποτέλεσµα που έδωσε ο συνδυασµός 

της χορήγησης ιόντων Ca2+ και του ανταγωνιστή της καλµοδουλίνης W-7, σε σχέση µε τη 

µεµονωµένη χορήγηση του Ca2+ και αυτή του W-7, φαίνεται πως υπερτερεί η επίδραση του 

W-7, καθώς προκαλεί µείωση του επιπέδου της πολυαµίνης, τη στιγµή που το W-7 µόνο 

του προκαλεί µεγαλύτερη µείωση, ενώ το Ca2+ µόνο του προκαλεί µικρή αύξηση. Η διπλή 

χορήγηση Ca2+ και του αναστολέα της φωσφολιπάσης C, θειϊκής νεοµυκίνης (µείωση της 
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IP3) προκαλεί αύξηση, η οποία φαίνεται να συµπίπτει µε το άθροισµα της αύξησης που 

παρουσιάζει το Ca2+ µόνο του και της αύξησης που παρουσιάζει η νεοµυκίνη µόνη της. 

Επίσης, η ταυτόχρονη χορήγηση Ca2+ και 8-Br-cGMP δείχνει µείωση της Put, 

ακολουθώντας τη µείωση που προκαλεί το 8-Br-cGMP µόνο του, αλλά σε ένα επίπεδο που 

φαίνεται να είναι ενδιάµεσο µεταξύ της µεµονωµένης δράσης του Ca2+ και της 

µεµονωµένης δράσης του 8-Br-cGMP. Παρόµοια, ενώ η µεµονωµένη δράση του Ca2+ 

προκαλεί µικρή αύξηση και η µεµονωµένη δράση της σταυροσπορίνης µεγαλύτερη αύξηση 

της Put, το αποτέλεσµα που προκαλεί η διπλή χορήγηση Ca2+ και σταυροσπορίνης µοιάζει 

να είναι αθροιστικό, αυξάνοντας ακόµα περισσότερο τη συγκέντρωση της Put. 

Τόσο η CTX (ενεργοποίηση ετεροτριµερών G-πρωτεϊνών), όσο και το W-7 

µεµονωµένα, προκαλούν µείωση της Put, σε σχέση µε τον µάρτυρα, όµως και η διπλή 

δράση CTX και W-7 προκαλεί επίσης µείωση, αν και η µείωση αυτή δείχνει να είναι 

µικρότερη. Η νεοµυκίνη (NeoS) απ’ την άλλη µεριά, έχει αυξήσει τη συγκέντρωση της Put 

στα κύτταρα και η διπλή δράση CTX και NeoS παρουσιάζει µικρότερη αύξηση, δείχνοντας 

να επηρρεάζεται και από τη µείωση που προκαλεί η CTX από µόνη της. Η δράση όµως του 

8-Br-cGMP δεν φαίνεται να επηρρεάζεται από τη δράση της CTX, αφού ταυτόχρονη 

χορήγηση 8-Br-cGMP και CTX εµφανίζει ξεκάθαρα επίπεδα Put εντελώς όµοια µε εκείνα 

του 8-Br-cGMP. Τέλος, ενώ η σταυροσπορίνη µόνη της προκαλεί αύξηση της Put, σε 

συνδυασµό µε την CTX, η οποία προκαλεί µείωση, δίνουν ένα αποτέλεσµα ενδιάµεσο, 

δηλαδή συγκέντρωση Put σχεδόν στα επίπεδα του µάρτυρα (ούτε αύξηση, ούτε µείωση, 

λαµβάνοντας υπόψη και τη διακύµανση των τιµών). 

 

Η δεύτερη πειραµατική σειρά περιλαµβάνει µεταχειρίσεις των καλλιεργειών µε 

τους ίδιους συνδυασµούς παραγόντων και µελέτη της δράσης τους σε συνθήκες φωτισµού. 

Παράλληλα, µια καλλιέργεια στην οποία δεν χορηγήθηκε κανένας παράγοντας παρέµεινε 

για όλο το διάστηµα της 6ωρης επώασης στο σκοτάδι. Τα αποτελέσµατα λοιπόν αυτού του 

πειραµατισµού παρουσιάζονται ως διαφορές της συγκέντρωση της Put, που προκαλούνται 

µετά από 6 ώρες φωτισµού, σε σχέση µε τον µάρτυρα που δεν δέχτηκε καθόλου φωτισµό 

(εικ. 27Β).  Στα αποτελέσµατα αυτά, φαίνεται πως το φως και πάλι µείωσε τα επίπεδα της 

πολυαµίνης, σε σχέση µε τα αντίστοιχα του σκοταδιού, όπως έχει δειχτεί παραπάνω. Η 

προσθήκη Ca2+ στην καλλιέργεια προκαλεί ακόµα µεγαλύτερη µείωση της Put. Ενώ το W-

7 παρουσιάζει αύξηση της πολυαµίνης, η διπλή δράση Ca2+ και W-7 δίνει µια εικόνα 

περίπου ενδιάµεση, µειώνοντας τη δράση του  Ca2+. Αντίθετα, η NeoS, η οποία από µόνη 

της δεν προκαλεί την αναµενόµενη από το φως µείωση της Put, αλλά µόνο µια µικρή 
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Εικόνα 26: Μεταβολές που συµβαίνουν στα επίπεδα της κυτταρικής Put, µε την επίδραση 
ενεργοποιητών/αναστολέων διαφόρων σηµατοδοτικών ενδιαµέσων και συνδυασµών τους, στο 
σκοτάδι. Οι συγκεντρώσεις των ενεργοποιητών/αναστολέων που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες 
µε αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και προστέθηκαν σε καλλιέργειες Scednedesmus obliquus 
C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 oC, ακολούθησε προσθήκη των 
παραγόντων και επώαση για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι. Οι µεταβολές παρουσιάζονται ως διαφορές 
από τα αντίστοιχα επίπεδα του µάρτυρα (καλλιέργεια που επωάστηκε στο σκοτάδι, χωρίς καµία 
επιπλέον προσθήκη). [Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. Οι τυπικές 
αποκλίσεις των τιµών που παρουσιάζονται έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τη σχέση: σx-y =(σx

2 + 
σy

2)1/2] 
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Εικόνα 27: Μεταβολές που συµβαίνουν στα επίπεδα της κυτταρικής Put, µε την επίδραση 
ενεργοποιητών/αναστολέων διαφόρων σηµατοδοτικών ενδιαµέσων και συνδυασµών τους, στο φως 
(ένταση φωτισµού 30 µmole m2s-1). Οι συγκεντρώσεις των ενεργοποιητών/αναστολέων που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και προστέθηκαν σε 
καλλιέργειες Scednedesmus obliquus C-2A’, οι οποίες αναπτύχθηκαν για  62 h στο σκοτάδι σε 32 
oC, ακολούθησε προσθήκη των παραγόντων, επώαση για επιπλέον 10 h στο σκοτάδι, και τέλος 
έκθεση στο φως για 6 h. Οι µεταβολές παρουσιάζονται ως διαφορές από τα αντίστοιχα επίπεδα ενός 
σκοτεινού µάρτυρα (καλλιέργεια που επωάστηκε για τις ίδιες ώρες στο σκοτάδι, χωρίς καµία 
επιπλέον προσθήκη). [Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. Οι τυπικές 
αποκλίσεις των τιµών που παρουσιάζονται έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τη σχέση: σx-y =(σx

2 + 
σy

2)1/2] 
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µείωση, σε συνδυασµό µε το Ca2+ παρουσιάζει µια µείωση που ξεπερνά και αυτή του 

φωτεινού µάρτυρα. Στα ίδια αποτελέσµατα κινείται και το 8-Br-cGMP, το οποίο ενώ δεν 

παρεµποδίζει σηµαντικά την προκαλούµενη από το φως µείωση της Put, εντούτοις, σε 

συνδυασµό µε το Ca2+, το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται προσεγγίζει εκείνο του φωτεινού 

µάρτυρα (ή της µεµονωµένης δράσης του Ca2+). Επίσης, και η σταυροσπορίνη προκαλεί 

µείωση της Put περισσότερο από τον φωτεινό µάρτυρα, αλλά ο συνδυασµός της µε το Ca2+ 

προκαλεί και πάλι µείωση που φαίνεται να είναι στα πλαίσια της µεµονωµένης δράσης της 

σταυροσπορίνης ή ίσως µεγαλύτερη (λαµβανοµένης υπ’ όψιν και της διακύµανσης των 

τιµών).  

Απ’ την άλλη µεριά, ενώ η CTX µόνη της προκαλεί αύξηση του επιπέδου της Put, 

όπως και το W-7, η συνδυασµένη δράση τους, ενώ προκαλεί µείωση της Put στο φως, η 

µείωση αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη του µάρτυρα στο φως. Η NeoS, όµως, 

ενώ µόνη της φαίνεται να παρεµποδίζει την προκαλούµενη από το φως µείωση της 

πολυαµίνης, σε συνδυασµό µε την CTX δίνει και πάλι το ίδιο αποτέλεσµα, δηλαδή δεν 

φαίνεται να επηρρεάζεται η δράση της από τη CTX. Ακόµα πιο εµφανή είναι τα 

αποτελέσµατα της συνδυασµένης δράσης CTX και 8-Br-cGMP, όπου, ενώ το ίδιο το 8-Br-

cGMP από µόνο του φαίνεται να παρεµποδίζει τη µείωση της Put στο φως, µαζί µε τη CTX 

το αποτέλεσµα που δίνει είναι περίπου ενδιάµεσο, µειώνοντας ακόµα περισσότερο τη 

δράση του φωτός. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα µε τη σταυροσπορίνη, η οποία 

όµως, ενώ από µόνη της προκαλεί µείωση της Put στο φως και µάλιστα µεγαλύτερη από 

εκείνη του φωτεινού µάρτυρα, η δράση της φαίνεται να µετριάζεται από την αυξητική τάση 

της CTX και έτσι ο συνδυασµός σταυροσπορίνης και CTX προκαλεί µεν και πάλι µείωση 

της πολυαµίνης, µόνο που η µείωση αυτή είναι τώρα στα όρια του φωτεινού µάρτυρα ή και 

λίγο µικρότερη. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 

 
 
Ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του 

ωχροπλάστη στον χλωροπλάστη 

 

 Από τα αποτελέσµατα των πρώτων πειραµάτων είναι φανερό πως η αύξηση της 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών που συµβαίνει κατά τη διαµόρφωση του ωχροπλάστη σε 

χλωροπλάστη, ακολουθείται από µείωση του επιπέδου των πλαστιδιακών πολυαµινών (εικ. 

1, Α και Β). Πράγµατι, αυτό που παρατηρούµε, είναι  µια πτώση του επιπέδου της Put 

στους 22 οC στο σκοτάδι, όπου έχουµε εν µέρει διαµορφωµένους χλωροπλάστες, σε σχέση 

µε το αντίστοιχο της Put από καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν στους 32 οC στο σκοτάδι, 

όπου δεν υπάρχουν χλωροπλάστες αλλά µόνο ωχροπλάστες (εικ. 1Β). Μάλιστα, αυτή η 

µείωση είναι της τάξης του 38%. Στο επόµενο στάδιο, αυτό του ώριµου χλωροπλάστη, η 

Put µειώνεται ακόµα περισσότερο (κατά 70%), ενώ επίσης µειώνονται και οι άλλες δύο 

πολυαµίνες Spd και Spm.  

Τα αποτελέσµατα αυτά, συµφωνούν  µε προηγούµενες αναφορές στο C-2A’, κατά 

τις οποίες είχε επίσης βρεθεί µεγαλύτερο ποσοστό πολυαµινών σε απoµονωµένα 

προελασµατοειδή σωµάτια/προθυλακοειδή (πλαστιδιακές µεµβράνες των ωχροπλαστών), 

απ’ ότι στα θυλακοειδή του ώριµου χλωροπλάστη [Beigbeder and Kotzabasis, 1994], αλλά 

και µε αντίστοιχη µελέτη που έγινε µε ανώτερα φυτά (καλαµπόκι) [Andreadakis and 

Kotzabasis, 1996]. Μια πιθανή εξήγηση του φαινοµένου θα µπορούσε να είναι η αυξηµένη 

ανάγκη για σταθεροποίηση του σχηµατισµού των PLB/PT στον ωχροπλάστη (υψηλή 

συγκέντρωση πολυαµινών) σε σχέση µε τη σταθερότερη δοµή των θυλακοειδών στον 

χλωροπλάστη (χαµηλότερη συγκέντρωση πολυαµινών), καθώς, όπως είναι γνωστό, µια από 
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τις κύριες λειτουργίες των πολυαµινών είναι να σταθεροποιούν τις φωτοσυνθετικές 

µεµβράνες. Πράγµατι, οι αναλύσεις των πολυαµινών στα παραπάνω πειράµατα, 

πραγµατοποιήθηκαν σε αποµονωµένες µεµβράνες των πλαστιδίων και έτσι οι 

συγκεντρώσεις των πολυαµινών αντιπροσωπεύουν τις, συνδεδεµένες σ’ αυτές τις 

µεµβράνες, πολυαµίνες.  Αυτή η υπόθεση προϋποθέτει ότι µε την έναρξη του φωτισµού, ή 

γενικότερα σε συνθήκες ενεργοποίησης του ενζύµου POR, το οποίο συµµετέχει στην 

κρυσταλλική δοµή των PLB, οι πολυαµίνες αποσυνδέονται και στη συνέχεια υφίστανται 

άµεση καταβολική ρύθµιση. 

 

 

Ο ρόλος των πολυαµινών στη φωτοεξαρτώµενη και φωτοανεξάρτητη 

βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

 

Α) Φωτοεξαρτώµενη βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, εποµένως αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια, άµεση ή 

έµµεση, σχέση µεταξύ των πολυαµινών και της διαδικασίας ανάπτυξης του χλωροπλάστη, 

µέρος της οποίας αποτελεί και η φωτοµετατροπή του Pchlide σε Chlide και η βιοσύνθεση 

των χλωροφυλλών. Είναι γνωστό πράγµατι, ότι οι πολυαµίνες χρησιµεύουν και ως πηγή 

αζώτου και άνθρακα  για τη σύνθεση άλλων οργανικών ενώσεων (µέσω του κύκλου του 

Krebs), µεταξύ αυτών και πρωτεϊνών και χλωροφυλλών [Tiburcio et al., 1997]. Το επόµενο 

βήµα λοιπόν στην παρούσα µελέτη ήταν να διερευνηθεί εάν αυτή η σχέση µεταξύ της 

αύξησης βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών και του καταβολισµού των πολυαµινών είναι 

σχέση “source/sink”, δηλαδή αν πρόκειται απλά για παρενέργεια που συµβαίνει λόγω της 

αυξηµένης ζήτησης για ανθρακικούς σκελετούς και άζωτο ή αν πρόκειται για κάποια 

ιδιαίτερη σχέση ρυθµιστή/ρυθµιζόµενου, δηλαδή αν οι πολυαµίνες παίζουν κάποιον 

εξέχοντα ρόλο κατά την ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Έτσι λοιπόν, τίθεται 

το ερώτηµα, εάν εξωγενώς προκληθεί συντήρηση των επιπέδων της Put σε υψηλά επίπεδα, 

κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, θα συµβούν αλλαγές στην οµαλή πορεία 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών; Αντίστροφα, αν παρεµποδιστεί η βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών κατά τον φωτισµό των κυττάρων, θα προκληθούν αλλαγές στην 

αναµενόµενη µείωση των πολυαµινών;  

Απάντηση στο πρώτο ερώτηµα δίνεται από πειράµατα µε εξωγενή χορήγηση Put 

στο φως (εικ. 2). Εξωγενής λοιπόν χορήγηση Put προκαλεί µείωση στη συγκέντρωση των 
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βιοσυντιθέµενων χλωροφυλλών, ενόσω διαρκεί η διαφοροποίηση του ωχροπλάστη σε 

χλωροπλάστη, όπου η ζήτηση για χλωροφύλλες είναι αυξηµένη (εικ. 2Α). Το αποτέλεσµα 

αυτό, αποτελεί µια πρώτη ένδειξη υπέρ της υπόθεσης ότι η παρατηρούµενη µείωση των 

πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη δεν συµβαίνει (µόνο) λόγω της 

αυξηµένης ζήτησης για άζωτο και ανθρακικές αλυσίδες. ∆ιότι, εάν η παρατηρούµενη, κατά 

την ανάπτυξη του πλαστιδίου, µείωση της Put οφείλεται µόνο στον καταβολισµό της και 

την προσφορά αζώτου για άλλες αναβολικές διαδικασίες, τότε θα περίµενε κανείς, η 

εξωγενής χορήγηση Put να βοηθήσει ακόµα περισσότερο τη βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Τουναντίον, η µείωση στη συγκέντρωση των 

χλωροφυλλών αν και µικρή (στις συνθήκες του πειράµατος), είναι όµως σηµαντική. 

Μάλιστα, η Put προκάλεσε µείωση και στο πρόδροµο µόριο της χλωροφύλλης, το Pchlide 

(εικ. 2Β). Η µείωση του Pchlide µπορεί να οφείλεται είτε σε µειωµένη σύνθεσή του, είτε 

σε αποδόµησή του, ή σε αυξηµένη φωτοµετατροπή του σε Chlide. ∆εδοµένου όµως ότι 

παράλληλα παρατηρείται µείωση των χλωροφυλλών, αυτή η τελευταία εκδοχή  δεν 

φαίνεται πιθανή. Εποµένως, το συµπέρασµα που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι η 

Put µε κάποιον τρόπο έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει διαδικασίες πολύ σηµαντικές για την 

έναρξη της ανάπτυξης του χλωροπλάστη, όπως είναι η  βιοσύνθεση των χλωροφυλλών.  

Μια άλλη εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι η αυξηµένη συγκέντρωση της Put στο 

φως, ενόσω διαρκεί η βιογένεση των φωτοσυνθετικών συµπλόκων, προκαλεί 

αποσταθεροποιητικές τάσεις στη σύνδεση των αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού µε τις χρωστικές τους, λόγω των θετικών της φορτίων, µε αποτέλεσµα την 

αναστολή της λειτουργικής οργάνωσης και απελευθέρωση των χλωροφυλλών, οι οποίες 

άµεσα σ’ αυτές τις συνθήκες υφίστανται φωτοοξείδωση.  

Αντίστροφα, η παρεµπόδιση της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών στη διάρκεια του 

φωτισµού, προκάλεσε την αύξηση της Put (εικ. 3), γεγονός που επιβεβαιώνει για άλλη µια 

φορά τη στενή σχέση µεταξύ πολυαµινών και χλωροφυλλών, τουλάχιστο σε συνθήκες που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη του χλωροπλάστη. Αφού λοιπόν οι συγκεντρώσεις των 

πολυαµινών και των χλωροφυλλών φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογες µεταξύ τους, 

σε συνθήκες που επάγουν την ανάπτυξη του πλαστιδίου, φαίνεται λογικό η εξωγενής 

µείωση της Put στο σκοτάδι να προκαλέσει αύξηση των χλωροφυλλών, δηλαδή να δώσει 

ενδείξεις ανάπτυξης του χλωροπλάστη, προσοµοιώνοντας συνθήκες φωτισµού. Κάτι τέτοιο 

όµως δεν συνέβη. Πράγµατι, µε την εξωγενή χορήγηση του αναστολέα της Put (1,4-DΒ) σε 

κύτταρα στο σκοτάδι, το αποτέλεσµα ήταν µείωση των χλωροφυλλών, µε το Pchlide να 

παραµένει στα ίδια επίπεδα ή και να µειώνεται οριακά (εικ. 4). Αυτό σηµαίνει πως η 
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µείωση της Put, και στην περίπτωση αυτή, δεν προκάλεσε τη µετατροπή του Pchlide σε 

χλωροφύλλη (άλλωστε δεν υπήρχε ούτε φωτισµός, ούτε και χαµηλή θερµοκρασία, δηλ. 

συνθήκες που επάγουν τη λειτουργία του ενζύµου POR). Εποµένως, ένα πρώτο 

συµπέρασµα που εξάγεται από το πείραµα αυτό είναι ότι η Put, παρότι συµµετέχει µε 

κάποιο τρόπο ενεργά στη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, εντούτοις η σχέση αυτή δεν 

αποτελεί το µοναδικό µηχανισµό ρύθµισης της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών. Πράγµατι, 

είναι λογικό, ο τόσο σηµαντικός, για την τύχη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, έλεγχος 

των χλωροφυλλών, να διασφαλίζεται µέσω περισσότερων του ενός, ή πολυπλοκότερων 

ασφαλιστικών δικλείδων. 

 

Β) Φωτοανεξάρτητη βιοσύνθεση χλωροφυλλών 

Η αναστολή της βιοσύνθεσης της Put (µέσω του αναστολέα 1,4-DB) προκάλεσε 

µείωση της φωτο-ανεξάρτητης µετατροπής του Pchlide και στους 32 και στους 22 oC (εικ. 

5 και 6). Από τα αποτελέσµατα αυτά, φαίνεται πως η µείωση της Put συνοδεύεται από 

µειωµένη ενεργότητα ή/και µειωµένη συγκέντρωση του ενζύµου DPOR. Κάτι τέτοιο θα 

µπορούσε να οφείλεται σε µια ενδεχόµενη σταθεροποιητική / αποσταθεροποιητική δράση 

των πολυαµινών στη δοµή του ενζύµου. Άλλωστε, είναι γνωστό πως η ενεργότητα του 

ενζύµου της POR είναι αποτέλεσµα µιας δοµικής αλλαγής που συµβαίνει µε την επίδραση 

είτε του φωτός είτε της χαµηλής θερµοκρασίας [Oh-Hama et al., 1987]. Η επίδραση των 

δύο άλλων πολυαµινών (Spd, Spm) στη φωτοανεξάρτητη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών 

ήταν και εδώ αµελητέα (εικ. 5 και 6). Μάλιστα, στην περίπτωσή τους κυρίως διαφαίνεται 

σηµαντική µείωση του Pchlide, που όµως δεν συνοδεύεται από αύξηση των χλωροφυλλών, 

τουναντίον οι χλωροφύλλες παραµένουν στα ίδια επίπεδα ή ακόµα και µειώνονται. Το 

γεγονός αυτό µπορεί ενδεχοµένως να αποδοθεί στο υψηλότερο θετικό φορτίο των δύο 

αυτών πολυαµινών, λόγω του οποίου πιθανόν προκαλείται αποσταθεροποίηση του 

συµπλόκου Pchlide-POR και απελευθέρωση του Pchlide, µε αποτέλεσµα την οξείδωσή 

του. 

 

Διαφοροποιήσεις των ενδοκυτταρικών και ενδοπλαστιδιακών επιπέδων 

των πολυαµινών,  στη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη 

 

Τα παραπάνω ευρήµατα, σε συνδυασµό µε προηγούµενη αναφορά, σύµφωνα µε την 

οποία τα υποσύµπλοκα των φωτοσυνθετικών µεµβρανών, περιέχουν και τις τρεις κύριες 
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πολυαµίνες [Kotzabasis et al., 1993], έδωσαν το έρισµα για τη µελέτη των πιθανών 

αλλαγών του επιπέδου των συζευγµένων πολυαµινών στις πλαστιδιακές µεµβράνες του 

αγρίου τύπου (Wt) Scenedesmus obliquus και των µεταλλαγµάτων του, C-2A’ και C-6D, 

πριν και κατά τη διάρκεια της φωτοεξαρτώµενης ανάπτυξης του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού. Όπως έχει αναφερθεί [Wellburn et al., 1980], τα τρία αυτά στελέχη διαφέρουν 

στο βαθµό διαφοροποίησης των πλαστιδίων τους, αναπτυσσόµενα στο σκοτάδι, ενώ στο 

φως ολοκληρώνουν την διαµόρφωση των χλωροπλαστών τους. Συγκεκριµένα, στο wt 

Scenedesmus obliquus, η σύνθεση της χλωροφύλλης στο σκοτάδι δεν σταµατά στο επίπεδο 

του Pchlide, αλλά συνεχίζεται, αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, απ’ ότι στο φως (εικ. 

10Α). Το µετάλλαγµα C-6D στο σκοτάδι συνθέτει µόνο χλωροφύλλη a  και πρόδροµα 

µόρια των καροτενοειδών, αλλά όχι χλωροφύλλη b, µε αποτέλεσµα στο σκοτάδι να 

διαθέτει µόνο PSI και όχι PSII. Το µετάλλαγµα C-2A’ συµπεριφέρεται όπως τα 

αγγειόσπερµα φυτά, συσσωρεύοντας Pchlide και συνθέτοντας µόνο ίχνη χλωροφυλλών στο 

σκοτάδι. Εποµένως, τα τρία αυτά στελέχη ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν και τρία 

διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του χλωροπλάστη, ενόσω αναπτύσσονται στο σκοτάδι. 

Με την έκθεσή τους σε φωτισµό, το καθένα ολοκληρώνει την ανάπτυξη των πλαστιδίων 

του και ύστερα από µερικές ώρες στο φως (~24 ώρες) δεν διαφέρουν πλέον µεταξύ τους σε 

ότι αφορά στη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού τους µηχανισµού. Με αυτά τα 

δεδοµένα, η µελέτη των αλλαγών που συµβαίνουν στα επίπεδα των πολυαµινών, σε 

ολόκληρα κύτταρα και σε αποµονωµένες πλαστιδιακές µεµβράνες και των τριών στελεχών, 

τόσο στη διάρκεια του σκοταδιού, όσο και κατά την έναρξη  του φωτισµού και τη 

φωτοσυνθετική τους  ολοκλήρωση, κρίθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ως προς το σκοπό 

της παρούσας µελέτης.  

Πράγµατι, και εδώ επιβεβαιώνεται πως τα επίπεδα των πολυαµινών διαφέρουν πολύ 

µεταξύ σκοταδιού και φωτός (εικ. 8, 9, 10). Επιπλέον, επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά 

το γεγονός ότι το επίπεδο των ενδοκυτταρικών πολυαµινών σχετίζεται αντίστροφα µε το 

αναπτυξιακό στάδιο του χλωροπλάστη: µετά από τρεις µέρες ανάπτυξης στο σκοτάδι, στο 

wt (ώριµος χλωροπλάστης) η συγκέντρωση της κυτταρικής Put είναι η χαµηλότερη (4110 

pmole/µl PCV), στο C-6D (ενδιάµεσο αναπτυξιακό στάδιο του χλωροπλάστη) είναι 

υψηλότερη (5504 pmole/µl PCV) και στο C-2A’ ακόµα υψηλότερη (6988 pmole/µl PCV) 

(εικ. 8Α, 9Α, 10Α). Εποµένως, ενώ οι ενδείξεις από τα παραπάνω πειράµατα συνηγορούν 

προς την ενδεχόµενη φωτορύθµιση των πολυαµινών, εδώ γίνεται εµφανές πως ακόµα και 

στο σκοτάδι, υφίσταται ρύθµιση της συγκέντρωσής τους, µε τρόπο ώστε και πάλι να 

παρακολουθούν την αναπτυξιακή εξέλιξη του πλαστιδίου. Με την έναρξη του φωτισµού 
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και στα τρία στελέχη η µείωση της κυτταρικής Put παρουσιάζει πρότυπο εκθετικής 

πτώσης. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το γεγονός ότι οι µεταβολές των πολυαµινών, τόσο 

σε κυτταρικό, όσο και σε ενδοπλαστιδιακό επίπεδο, εµφανίζουν διαρκείς αυξοµειώσεις. Οι 

διαδοχικές αυτές αυξοµειώσεις, έχουν µεγάλο εύρος στο σκοτάδι, ενώ στο φως είναι πολύ 

σύντοµες και µε φθίνουσα κατεύθυνση (εικ. 8, 9, 10). Και στις τρεις περιπτώσεις 

εµφανίζεται γενικότερα πτώση της Put στις πλαστιδιακές µεµβράνες µετά από 

παρατεταµένη διάρκεια φωτισµού, αλλά λίγο µετά την έναρξη του φωτισµού εµφανίζονται 

έντονες κορυφές στη συγκέντρωση της Put (λιγότερο στην Spd και σχεδόν αµελητέες στην 

Spm), οι οποίες µάλιστα διαρκούν λιγότερο, όσο προχωρηµένο είναι το αναπτυξιακό 

στάδιο του χλωροπλάστη (C-2A’ > C-6D > wt). ∆εδοµένης της τάσης των πολυαµινών να 

σταθεροποιούν δοµικά πρωτεΐνες, σύµπλοκα αλλά και ολόκληρες µεµβράνες, είναι πολύ 

πιθανό, αυτές οι έντονες διακυµάνσεις των πλαστιδιακών πολυαµινών κατά την έκθεση 

των κυττάρων στο φως να οφείλονται ακριβώς στην αυξηµένη ζήτηση των πολυαµινών σε 

κάποια στάδια της δοµικής ολοκλήρωσης των φωτοσυνθετικών συµπλόκων. Άλλωστε, έχει 

αποδειχθεί η συµµετοχή των πολυαµινών στη δοµή πολλών από τα σύµπλοκα αυτά 

[Kotzabasis et al., 1993] 

Είναι γνωστό βιβλιογραφικά [Guseinova et al., 2000] ότι ο σχηµατισµός των 

θυλακοειδών µεµβρανών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη και της 

αποχλώρωσης του φυτού, συµβαίνει µε τη διαδοχική εµφάνιση πρώτα του PSI στη 

συνέχεια του PSII, ακολουθούν τα σύµπλοκα του συστήµατος της ηλεκτρονιακής 

µεταφοράς και τέλος η συναρµολόγηση του LHCII και του LHCΙ. Αν και ο χρόνος 

εµφάνισης του κάθε συµπλόκου µπορεί να διαφέρει, ανάλογα µε την ένταση του φωτισµού, 

αλλά και το φυτικό είδος, συγκεκριµένα οι συγγραφείς αναφέρουν πως, κατά την έκθεση 

χλωρωτικών φυταρίων σιταριού σε συνεχή φωτισµό, διαπιστώθηκε πως το CC του PSI 

εµφανίζεται περί τις 2 πρώτες ώρες φωτισµού, ενώ µέχρι τις 6 ώρες έχει ολοκληρωθεί 

δοµικά ο σχηµατισµός του PSI. Μάλιστα, από τις 12 ώρες φωτισµού, οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι η δοµή και η λειτουργία των χλωροπλαστών ήταν ήδη αρκετά όµοια  µε 

εκείνη των ώριµων χλωροπλαστών από φυτά µεγαλωµένα σε συνθήκες φωτισµού.  

Στα πειράµατά µας, είναι εµφανές πως οι έντονες µεταβολές των ενσωµατωµένων 

στα θυλακοειδή πολυαµινών στο wt εντοπίζονται µέσα στις 10 πρώτες ώρες της έκθεσης 

στο φως (εικ. 8Β). Οι δε κορυφές που εµφανίζονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα (πριν τις 10 

ώρες φωτισµού) στα µεταλλάγµατα (C-6D, C-2A’) πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τα στάδια 

σχηµατισµού και δοµικής και λειτουργικής οργάνωσης των άλλων υποσυµπλόκων του 
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φωτοσυνθετικού µηχανισµού (PSI RC, PSII RC, Cytb6f, ATPase), καθώς και την 

ενσωµάτωσή τους στις σχηµατιζόµενες µεµβράνες του πλαστιδίου. Άλλωστε, 

συγκεκριµένα για τη C-6D, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την εµφάνιση του 

υποσυµπλόκου CPa του PSII, µόλις 1 ώρα από την έναρξη του συνεχούς φωτισµού 

[Humbeck et al., 1990]. Η παραβολή λοιπόν, των µεταβολών που συµβαίνουν στα επίπεδα 

των ενσωµατωµένων στις µεµβράνες του πλαστιδίου  πολυαµινών, µε τα βιβλιογραφικά 

στοιχεία που υποδεικνύουν το χρονοδιάγραµµα της δοµικής και λειτουργικής οργάνωσης 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, δείχνει πως υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση µεταξύ των 

δύο.  

Άλλοι ερευνητές [Myśliwa-Kurdziel et al., 1997] επίσης αναφέρουν ότι η 

διαδικασία δοµικού σχηµατισµού του φωτοσυνθετικού µηχανισµού µπορεί να διακριθεί σε 

δύο φάσεις: στην πρώτη φάση, η οποία διαρκεί όσο διαρκεί και η εκθετική φάση αύξησης 

των χλωροφυλλών, έχουµε τη δηµιουργία των κέντρων αντίδρασης των PSI και PSII, µαζί 

µε τις εσωτερικές τους κεραίες, ενώ ο σχηµατισµός του κύριου φωτοσυλλεκτικού 

συµπλόκου LHCII συµβαίνει κατά τη δεύτερη φάση, η οποία διακρίνεται από τη στατική 

φάση στη συγκέντρωση των χλωροφυλλών.  

Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στην κινητική της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών 

στα πειράµατα που συζητώνται (εικ. 7Α):  δύο κυρίως φάσεις στη συγκέντρωση των 

χλωροφυλλών είναι εµφανείς, µία εκθετικής αύξησης που διαρκεί περίπου 10 ώρες, και µία 

φάση που ξεκινά µε µια απότοµη µείωση κατά τις 10 ώρες φωτισµού και στη συνέχεια 

ακολουθεί µικρότερο ρυθµό µείωσης (εικ. 7Α). ∆εδοµένου ότι το wt στέλεχος έχει 

σχηµατισµένο φωτοσυνθετικό µηχανισµό ήδη από το σκοτάδι, µε την έναρξη του 

φωτισµού αρχίζει να σχηµατίζει το LHCII, το οποίο, όπως έχει προταθεί [Tzinas and 

Argyroudi-Akoyοunoglou, 1988] ανταγωνίζεται µε τα πολυπεπτίδια των κέντρων 

αντίδρασης για τα νεοσυντιθέµενα µόρια χλωροφυλλών a. Σε συνθήκες συνεχούς 

φωτισµού τα µόρια των χλωροφυλλών a έχουν µεγαλύτερη συγγένεια για τις αποπρωτεΐνες 

του LHCΙΙ, µε αποτέλεσµα από εκεί και έπειτα ο αριθµός των κέντρων αντίδρασης ανά 

φωτοσυνθετική µονάδα να µειώνεται. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να αντικατοπτρίζεται στην 

έντονη αυξοµείωση που παρουσιάζει όχι µόνο η Put, αλλά και η Spd και λιγότερο η Spm 

µεταξύ των 5 και 10 ωρών φωτισµού στα θυλακοειδή του wt (εικ. 8B). Η ίδια άλλωστε 

κορυφή στο επίπεδο της Put εµφανίζεται και στις πλαστιδιακές µεµβράνες του C-6D γύρω 

στις 10 ώρες φωτισµού, και ακολουθείται από αντίστοιχη (αλλά αρκετά µικρότερη) 

κορυφή της Spd και ακόµα µικρότερη της Spm (εικ. 9B). Το ίδιο συµβαίνει και στο C-2A’ 

αλλά µε µια καθυστέρηση (10-15 ώρες φωτισµού) (εικ. 10B). Τα δεδοµένα αυτά 
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υποδεικνύουν την ταύτιση της αύξησης των πολυαµινών και ειδικότερα της Put µε την 

εµφάνιση του LHCII στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Εποµένως, το εύρηµα αυτό, 

σηµατοδότησε περαιτέρω έρευνες, σχετικά µε το ρόλο της Put στη δοµή και τη λειτουργία 

του LHCII, οι οποίες και αποτελούν αντικείµενο του Β΄ µέρους της παρούσας διατριβής. 

Χαρακτηρισµός του πρωτογενή  φωτοϋποδοχέα  που ρυθµίζει τις 

µεταβολές των πολυαµινών στο φως 

 

Εφόσον τα επίπεδα των πολυαµινών ρυθµίζονται σε γενικές γραµµές αρνητικά από 

το φως, στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αναγνωριστεί ο πρωτογενής φωτοϋποδοχέας 

αυτής της ρύθµισης και να συγκριθεί µε τους φωτοϋποδοχείς που ρυθµίζουν την ανάπτυξη 

του χλωροπλάστη (φυτόχρωµα, κρυπτόχρωµα, πρωτοχλωροφυλλίδιο). 

Το φάσµα δράσης λοιπόν της Put που κατασκευάστηκε υπολογίζοντας τη διαφορά 

των φασµάτων δράσης της Put (∆Put), µεταξύ εκείνου της C-2A’ µείον το αντίστοιχο του 

wt (εικ. 11Α), αντιπροσωπεύει τη ρύθµιση της Put που οφείλεται αποκλειστικά στη 

φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη αναπτυσσόµενο χλωροπλάστη. Μέσω αυτού του 

φάσµατος δράσης αναγνωρίζεται η δράση του «ενεργού πρωτοχλωροφυλλιδίου» 

(χαρακτηριστικά ελάχιστα στα 422 και 649 nm), ως ο φωτοϋποδοχέας, που ρυθµίζει 

κυρίως την πτώση της Put στο φαινόµενο που παρακολουθούµε. Θετική ρύθµιση της 

διαµίνης φαίνεται να προκαλεί ένας άλλος φωτοϋποδοχέας (µέγιστο στα 689 nm), που 

πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο το PSII, ενώ δεν αποκλείεται και η συµµετοχή ενός 

υποδοχέα κυανής ακτινοβολίας (ΒL), µε δεδοµένη την ελάχιστη κορυφή που εµφανίζεται 

στα 466 nm. Ως «ενεργό πρωτοχλωροφυλλίδιο» αναφέρεται το φωτοενεργό (καταλυτικά 

ενεργό) σύµπλοκο του Pchlide µε το ένζυµο POR και NADPH, που εδράζεται στα PLB/PT 

του ωχροπλάστη. Ένας λόγος που συνηγορεί υπέρ της συµµετοχής του φωτοενεργού 

συµπλόκου Pchlide:POR:NADPH στη σηµατοδότηση της µείωσης της Put, είναι και το 

γεγονός πως το σύµπλοκο αυτό είναι ιδιαίτερα φωτοευαίσθητο και µε τα πρώτα µόλις 

φωτόνια υφίσταται ενεργοποίηση επιτρέποντας τη φωτοµετατροπή του Pchlide σε Chlide, 

ενώ αµέσως µετά µεταναστεύει στην εσωτερική µεµβράνη του πλαστιδιακού φακέλου. Απ’ 

την άλλη µεριά, και η µείωση της Put είναι ταχύτατη µε την έναρξη του φωτισµού, τόσο 

µέσα στα πλαστίδια όσο και σε κυτταρικό επίπεδο (εικ. 8, 9, 10). Έτσι, θα µπορούσε 

πράγµατι να εξηγηθεί η ρύθµιση των πολυαµινών από το «ενεργό πρωτοχλωροφυλλίδιο». 

Το πότε ακριβώς συµβαίνει αυτή η σηµατοδότηση, δεν µπορεί επί του παρόντος να 

αποσαφηνιστεί. Θα µπορούσε όµως κάλλιστα να συµβαίνει από τη στιγµή που το 

 100



σύµπλοκο µετακινείται και εγκαθίσταται στη µεµβράνη του φακέλου, δεδοµένου ότι 

συχνά, σηµατοδοτικά µονοπάτια αναφέρονται να ξεκινούν από µεµβράνες και υποδοχείς 

που βρίσκονται ενσωµατωµένοι σ’ αυτές, παρότι το εν λόγω σύµπλοκο δεν διαπερνά τη 

µεµβράνη, αλλά βρίσκεται περιφερειακά «κολληµένο» σ’ αυτή.  

Όµως, το εν λόγω σύµπλοκο δεν αποτελεί µόνο ρυθµιστή των πολυαµινών. Έχει 

από καιρό αναγνωριστεί και ως ο φωτοϋποδοχέας που σηµατοδοτεί την έναρξη της 

ανάπτυξης του χλωροπλάστη [Virgin et al., 1963]. Άλλωστε, αποτελεί και κοµβικό σηµείο 

ρύθµισης της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, καθώς το στάδιο της µετατροπής του 

υποστρώµατός του (Pchlide) είναι και το µοναδικό που εξαρτάται από το φως, 

σταµατώντας ή επιτρέποντας τη σύνθεση των χλωροφυλλών. Σε συνθήκες που επιτρέπει τη 

σύνθεση των χλωροφυλλών (φως), ταυτόχρονα αρχίζει και η σύνθεση των αποπρωτεϊνών 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, που θα επανδρωθούν µ’ αυτές τις χλωροφύλλες, και η 

οποία σύνθεση των αποπρωτεϊνών σηµατοδοτείται και πάλι από το φως (φυτόχρωµα) 

[Bowler, 1994]. Τελικά, µέσα απ’ όλα αυτά, φαίνεται πως όχι µόνο οι πολυαµίνες 

ρυθµίζονται µε το πρώτο έναυσµα που δίνεται για τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, 

αλλά και πως η συµµετοχή τους σ’ αυτή τη διαδικασία είναι σχεδόν εξίσου σηµαντική όσο 

και η σύνθεση των συστατικών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, δηλ. των χλωροφυλλών 

και των αποπρωτεϊνών. Όµως, το µονοπάτι της σύνθεσης χλωροφυλλών λειτουργεί µέσα 

στο πλαστίδιο, ενώ εκείνο των αποπρωτεϊνών, εν µέρει στο πλαστίδιο (πλαστιδιακό 

γονιδίωµα) και εν µέρει στον πυρήνα (οι περισσότερες και σηµαντικότερες αποπρωτεΐνες 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού). Με κάποιο τρόπο λοιπόν, τα µονοπάτια αυτά και µαζί 

µ’ αυτά και εκείνο της φωτορύθµισης των πολυαµινών, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία, για τον λειτουργικότερο συντονισµό των επιµέρους διαδικασιών που θα 

οδηγήσουν στη σωστή ανάπτυξη και λειτουργική οργάνωση του χλωροπλάστη. Για το λόγο 

αυτό, και δεδοµένου ότι αναγνωρίστηκε ο πρωτογενής φωτοϋποδοχέας που συντελεί στη 

ρύθµιση της πτώσης των πολυαµινών, περαιτέρω η µελέτη µας εστιάστηκε στην 

αναγνώριση των σηµατοδοτικών ενδιαµέσων που παρεµβάλλονται µεταξύ του υποδοχέα 

και της τελικής απόκρισης.  

 

Με τον ίδιο τρόπο, κατασκευάστηκε και το φάσµα δράσης της ∆Spd, το οποίο 

δείχνει ακριβώς ίδιο µε αυτό της ∆Put (εικ. 11Β). Αυτό είναι αναµενόµενο, διότι η Spd 

συντίθεται άµεσα από την Put, γι’ αυτό και πολλές φορές παρατηρούµε πως ακολουθεί 

σχεδόν ακριβώς τις µεταβολές αυτής (π.χ. εικ. 8, 9, 10). Όµως το αντίστοιχο φάσµα δράσης 

της ∆Spm, ενώ παρουσιάζει παρόµοιο πρότυπο µε εκείνο της ∆Put, εντούτοις εµφανίζει 
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µόνο αύξηση, και ειδικά στα 422 και 649 nm (εικ. 11Γ). Εποµένως, κατά τη 

φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, ενώ η Put ρυθµίζεται κυρίως αρνητικά, η Spm αντίθετα, 

ρυθµίζεται από τους ίδιους φωτοϋποδοχείς θετικά. Ενδεχοµένως, κατά τον σχηµατισµό του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού να υπάρχει ανάγκη για µείωση της Put (διαµίνη) και 

ταυτόχρονη αύξηση της Spm (τετραµίνη), ίσως λόγω της διαφοράς των δύο αυτών 

πολυαµινών στον αριθµό των θετικών τους φορτίων και κατ’ επέκταση την, 

αποτελεσµατικότερη ή όχι, σταθεροποίηση συµπλόκων.  Έχει αναφερθεί άλλωστε [Del 

Duca et al., 1995] ότι σε συνθήκες φωτισµού, οι αποπρωτεΐνες του LHCII επιδεικνύουν 

µεγαλύτερη προτίµηση για σύνδεσή τους µε Spm, λιγότερο µε την Spd και ακόµα λιγότερο 

µε την Put, ενώ στο σκοτάδι δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Οι συγκεκριµένοι συγγραφείς 

ωστόσο δεν κατέληξαν να διασαφηνίσουν εάν η ίδια η δοµή των πρωτεϊνών του LHC 

επηρρεάζει την πρόσδεση των πολυαµινών, ή αντίστροφα, αν οι πολυαµίνες συνδεόµενες 

µε το σύµπλοκο επηρρεάζουν τη δοµή του και κατ’ επέκταση ίσως και τη λειτουργία του.  

 

 

Αλυσίδα µεταφοράς φωτονιακού σήµατος που ρυθµίζει το επίπεδο των 

πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Α) Ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες 

Με το GTPγS, όπως και µε τις δύο τοξίνες, CTX και PTX, βλέπουµε πραγµατικά, 

µια µεγάλη µείωση του επιπέδου της Put και µάλιστα µεγαλύτερη και από την καλλιέργεια 

ελέγχου στο φως, παρότι τα κύτταρα βρίσκονται στο σκοτάδι (εικ. 12). Το ATPγS ωστόσο, 

εφόσον έδωσε αποτελέσµατα περίπου όµοια µε εκείνα του σκοτεινού µάρτυρα, 

αποδεικνύει πως η δράση του GTPγS στοχεύει στη σηµατοδότηση του µονοπατιού που 

µελετάται και όχι σε κάποια ενεργειακή διαδικασία. Εξάλλου, η αντίστοιχη µείωση που 

παρουσιάζεται και στις χλωροφύλλες (εικ. 12), µε τη δράση των CTX και PTX, αλλά όχι 

µε το GTPγS, δείχνει πως η ενεργοποίηση κάποιας ετεροτριµερούς G-πρωτεΐνης επηρεάζει 

και τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών. Εάν όµως πρόκειται για κοινή ρύθµιση µεταξύ 

πολυαµινών και χλωροφυλλών από την ίδια G-πρωτεΐνη, αυτό δεν µπορεί να 

αποσαφηνιστεί περαιτέρω, από τα παρόντα αποτελέσµατα. Κάτι ανάλογο πάντως έχει 

δειχθεί και παραπάνω, όπου η µείωση της Put εξωγενώς, µε χρήση του αναστολέα 1,4-DB, 

σε συνθήκες σκοταδιού, προκάλεσε µείωση και των χλωροφυλλών (εικ. 4). 
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Τα αποτελέσµατα αυτά, οπωσδήποτε δείχνουν την ύπαρξη G-πρωτεΐνης (ή G-

πρωτεϊνών) που εµπλέκεται στην αλυσίδα µεταφοράς του σήµατος και ελέγχει το επίπεδο 

των πολυαµινών στο κύτταρο. Όµως, οι δράσεις των δύο τοξινών, CTX και PTX, δίνουν 

πιο συγκεκριµένες ενδείξεις της ύπαρξης ετεροτριµερών G-πρωτεϊνών. Το περίεργο στην 

περίπτωση των τοξινών είναι ότι και οι δύο τοξίνες προκαλούν µείωση της Put. Όπως είναι 

γνωστό, η PTX αποδεσµεύει τον υποδοχέα από την G-πρωτεΐνη και έτσι, παρεµποδίζει τη 

µετάδοση του σήµατος από υποδοχείς που προκαλούν, συνήθως, είτε µείωση του cAMP 

(το οποίο ελέγχει τις δραστηριότητες καναλιών ιόντων) ή ενεργοποίηση φωσφολιπασών. Η 

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

θέσεις ριβοσυλίωσης που είναι ευάλωτες στην δράση της τοξίνης [Millner, 2001]. 

Έτσι, φυσιολογικά, θα περιµέναµε στο σκοτάδι (µη ενεργοποιηµένος υποδοχέας), η 

PTX  να µην έχει ουσιαστική επίδραση, εµφανίζοντας τιµές των πολυαµινών, όµοιες µ’ 

αυτές του control. Αυτό όµως δεν συµβαίνει σ’ αυτή την περίπτωση: η PTX εµφανίζει την 

ίδια τάση µε την CTX (µείωση των πολυαµινών), αν και όχι στον ίδιο βαθµό µ’ αυτήν. Η 

CTX, όπως γνωρίζουµε, ενεργοποιεί τις ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες τύπου Gs 

(stimulating). Εποµένως, στο σκοτάδι αναµένουµε µείωση των πολυαµινών µε την CTX, 

εφ’ όσον στην αλυσίδα µεταφοράς του σήµατος µεσολαβεί ετεροτριµερής G-πρωτεΐνη, 

πράγµα που όντως συµβαίνει (Εικ. 12Β). ∆ηλαδή, ενεργοποιώντας την/τις ετεροτριµερή (-

είς) πρωτεΐνη (-ες), φαίνεται να εξοµοιώνουµε στο σκοτάδι τις συνθήκες φωτισµού, 

τουλάχιστο σε ότι αφορά τα επίπεδα των πολυαµινών. Από µόνο του αυτό το αποτέλεσµα, 

δεν µπορεί παρά να είναι ένα σοβαρό στοιχείο, ουσιαστικά µια απόδειξη πλέον, της 

ύπαρξης ετεροτριµερούς G-πρωτεΐνης στην αλυσίδα µεταφοράς του σήµατος, µετά από τον 

υποδοχέα του φωτός (ενεργό Pchlide), που ρυθµίζει την πτώση των πολυαµινών, και 

ειδικότερα της Put. 

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

µελετάται, δεν είναι τελικά κάτι που αποπροσανατολίζει τη συµπερασµατολογία των 

αποτελεσµάτων. Ειδικά στα φυτά, σε πολλές περιπτώσεις που έχει µελετηθεί η παρουσία 

G-πρωτεϊνών (έκφραση των Cab γονιδίων [Romero and Lam, 1993], δυναµικό Κ+ στα 

καταφρακτικά κύτταρα, άνοιγµα των στοµατίων), αναφέρθηκε το ίδιο αυτό παράδοξο: 

ενεργοποίηση G-πρωτεϊνών, µε την CTX ή την PTX δίνει το ίδιο αποτέλεσµα. Η εξήγηση 

που έχει δοθεί γι’ αυτό, είναι είτε ότι στο ίδιο µονοπάτι δρούν περισσότερες της µιας G-

πρωτεΐνης στην ίδια θέση-κλειδί, ή ότι οι G-πρωτεΐνες που υπάρχουν στα φυτά είναι 

διαφορετικές από αυτές που έχουν µελετηθεί σε άλλους οργανισµούς [Kaufmann, 1994]. 

Πράγµατι, πρόσφατες µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως, ενώ µόνο ένα µε δύο 
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γονίδια για καθεµιά από τις υποµονάδες των ετεροτριµερών G-πρωτεϊνών έχουν εντοπιστεί 

σε φυτικά γονιδιώµατα, στις α υποµονάδες δεν έχει εντοπιστεί µέχρι στιγµής η κυστεΐνη 

που αποτελεί στόχο της PTX. Αυτό σηµαίνει είτε πως η PTX τροποποιεί κάποιο άλλο 

αµινοξύ στα πεπτίδια αυτά, είτε πως υπάρχει κάποια α υποµονάδα στα φυτικά συστήµατα 

που διαφέρει από τις οµόλογές της σε άλλους οργανισµούς [Fujisawa et al., 2001]. Άλλη 

µια εξήγηση για την «παράδοξη» δράση της PTX  έρχεται από το ζωϊκό βασίλειο και 

αφορά στη µεταφορά σήµατος του φωτός µέσω της τρανσδουσίνης του µατιού στα 

θηλαστικά: η περίπτωση αυτή αποτελεί και τη µοναδική που έχει αναφερθεί από το ζωϊκό 

βασίλειο, µε µια ετεροτριµερή G-πρωτεΐνη (transducin) να ενεργοποιείται και από τη CTX 

και από την PTX, παράγοντας το ίδιο θετικό αποτέλεσµα [Ridge et al., 2003; Millner, 

2001] 

 

Β) Κυκλικά νουκλεοτίδια cGMP και cAMP 

Συχνά, στους άµεσους σηµατοδοτικούς στόχους των G-πρωτεϊνών αναφέρονται 

µεταξύ άλλων και οι νουκλεοτιδικές κυκλάσες (αδενυλική και γουανυλική κυκλάση). Στο 

µελετούµενο µονοπάτι φαίνεται πως δρουν και τα δύο κυκλικά νουκλεοτίδια (cAMP και 

cGMP) και µάλιστα η δράση τους όσον αφορά στη ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών 

είναι ακριβώς αντίστροφη στο φως και στο σκοτάδι: στο σκοτάδι η αύξηση της Put 

σηµατοδοτείται από το cGMP και η µείωσή της από το cAMP, όµως στο φως 

αντιστρέφεται η δράση τους, µε το cGMP να µειώνει και το cAMP να αυξάνει την Put. Το 

γεγονός ότι τα δύο κυκλικά νουκλεοτίδια δρουν ταυτόχρονα στο ίδιο µονοπάτι, δεν είναι 

παράδοξο. Ένα από τα πιο καλά µελετηµένα συστήµατα σηµατοδότησης στα φυτά είναι 

εκείνο που ρυθµίζει την κυτταρική διαίρεση σε σχέση µε τη φωτοπερίοδο  στο χλωροφύκος 

Euglena gracilis, όπου έχει αποδειχτεί πως και τα δύο κυκλικά νουκλεοτίδια είναι 

απαραίτητα για τη ρύθµιση αυτή [Newton et al., 1999]. Στο σύστηµα που µελετούµε, η 

αντίστροφη σχέση µεταξύ της δράσης του cAMP και εκείνης του cGMP, οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως ενδεχοµένως ο λόγος  cAMP/ cGMP να είναι στην πραγµατικότητα το 

µέτρο που θα στρέψει τη ρύθµιση των πολυαµινών προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση 

(αύξηση ή µείωση). Αυτό επίσης σηµαίνει πως ίσως τα κυκλικά αυτά νουκλεοτίδια να 

στέκονται σε κάποιο κοµβικό σηµείο στο µονοπάτι ρύθµισης των πολυαµινών, το οποίο 

από εκεί και έπειτα ίσως να διακλαδίζεται σε δύο επιµέρους µονοπάτια. Εναλλακτικά, θα 

µπορούσαν να υπάρχουν δύο ξεχωριστά µονοπάτια, φέροντα δύο διαφορετικά σήµατα και 

τα οποία συγκλίνουν στο σηµείο αυτό. Άλλωστε το µονοπάτι που µελετούµε (ρύθµιση των 

πολυαµινών), όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, λειτουργεί σε µια διαδικασία (ανάπτυξη του 
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χλωροπλάστη), η οποία για να συντελεστεί µε επιτυχία θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή 

επικοινωνία µε άλλες επιµέρους διαδικασίες (πρωτεϊνοσύνθεση, σύνθεση χλωροφυλλών).  

Και τα δύο κυκλικά νουκλεοτίδια επηρεάζουν θετικά τη βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών στο σκοτάδι, αλλά ειδικότερα µε το 8-Br-cGMP αυτή η αύξηση συνοδεύεται 

από την αύξηση της Put που προκαλεί το ανάλογο (εικ. 13). Το γεγονός αυτό, όπως 

συζητείται παρακάτω, έχει την εξήγησή του, η οποία βασίζεται στο πρότυπο των 

µεταβολών που προκαλεί το Ca2+ σε Put και χλωροφύλλες στο σκοτάδι. Στο φως όµως, 

φαίνεται να αποδεσµεύεται πλέον η κοινή ρύθµιση Put και χλωροφυλλών από τα κυκλικά 

νουκλεοτίδια. (εικ. 14). 

Πάντως, βιβλιογραφικά, είναι γνωστό πως και το cAMP και το cGMP σχετίζονται 

µε κανάλια Ca2+ και συγκεκριµένα, έχει πιστοποιηθεί η δράση των cAMP και cGMP στην 

απελευθέρωση Ca2+ από ενδοκυτταρικούς χώρους στο κυτταρόπλασµα [Volotovski et al., 

1998; Newton et al., 1999]. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, και τα δύο, cAMP και cGMP, 

προκαλούν απελευθέρωση Ca2+ από συγκεκριµένα κανάλια (cGMP-εξαρτώµενα κανάλια 

ιόντων και cAMP-εξαρτώµενα κανάλια ιόντων), αλλά το πρότυπο της κινητικής του Ca2+ 

που απελευθερώνεται διαφέρει µεταξύ του cAMP και του cGMP.   

Απ’ την άλλη µεριά, είναι γνωστό πως σε πολλές περιπτώσεις, το cAMP δρα στον 

πυρήνα, επάγοντας τη µεταγραφή γονιδίων, µέσω µεταγραφικών παραγόντων (CREB 

πρωτεΐνες) [Newton et al., 1999], ενώ άλλους πιθανούς στόχους των κυκλικών 

νουκλεοτιδίων, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αποτελούν οι πρωτεϊνικές κινάσες 

[Volotovski et al., 1998]. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις και για την ύπαρξη αδενυλικής 

κυκλάσης και του ίδιου του cAMP και στις µεµβράνες των θυλακοειδών [Newton et al., 

1999].   

 

Γ) Τριφωσφορική ινοζιτόλη (IP3) 

Η IP3 είναι ένα αρκετά κοινό σηµατοδοτικό ενδιάµεσο, δεδοµένου ότι η 4,5-

διφωσφορική φωσφατιδυλ-ινοζιτόλη (PtdIns-4,5-P2) από την οποία προέρχεται, µέσω της 

δράσης της φωσφολιπάσης C (PLC), είναι ένα πολύ κοινό φωσφολιπίδιο στις κυτταρικές 

µεµβράνες. Μάλιστα, στην Arabidopsis υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη του ενζύµου 

PLC και µέσα στα πλαστίδια [Wang, 2001]. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η 

φωσφολιπάση C µε τη δράση της παράγει διαγλυκερόλη και τριφωσφορική ινοζιτόλη, η 

οποία επιδρά σε κανάλια ασβεστίου, επάγοντας την απελευθέρωση Ca2+ απ’ αυτά. Απ’ την 

άλλη µεριά όµως, και η διαγλυκερόλη µπορεί είτε να ενεργοποιεί µια πρωτεϊνική κινάση C 

(PKC), είτε να ρυθµίζει τη δράση της φωσφολιπάσης D (PLD), έµµεσα, µέσω της 
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µετατροπής της σε φωσφατιδικό οξύ (PA), ή µέσω της PKC [Michell, 1992;  Hinchliffe 

and Irvine, 1997; Maraldi et al., 2000; Causier and Millner, 1996]. Επίσης, υπάρχουν 

ενδείξεις για τη λειτουργία του παραπάνω µονοπατιού και φυσικά και την παρουσία IP3 – 

επαγόµενων καναλιών Ca2+ και στα χλωροφύκη και συγκεκριµένα στη Chlamydomonas, 

γένος πολύ συγγενικό µε τον Scenedesmus [Kuin et al., 2000]. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων µας υποδεικνύουν την εµπλοκή της PLC στη 

ρύθµιση των πολυαµινών και στο φως και στο σκοτάδι (εικ. 15 και 16). Μάλιστα, ο 

ανταγωνιστής της PLC που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα αυτά, η θειϊκή νεοµυκίνη 

(NeoS) στο σκοτάδι αύξησε το επίπεδο της Put, σε κάθε περίπτωση, αλλά µε τάση 

φθίνουσα συναρτήσει της συγκέντρωσής της στις καλλιέργειες (εικ. 15Α). Κάτι ανάλογο 

συνέβη και στο φως, όπου όµως οι µικρές συγκεντρώσεις µείωσαν, ενώ οι µεγαλύτερες 

αύξησαν τη συγκέντρωση της πολυαµίνης, χωρίς όµως να επηρρεάζουν το πρότυπο 

φθίνουσας ταλάντωσης που παρουσιάζει η πτώση της Put στο φως (εικ. 16Α).  Ανάλογες 

παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές, σύµφωνα µε τους οποίους, η 

δράση της IP3 παρουσιάζει ένα τέτοιο πρότυπο [Berridge et al., 2000]: τα κανάλια Ca2+ που 

ρυθµίζονται από IP3 είναι στενά συνδεδεµένα µε έναν υποδοχέα της IP3 (IP3R), ο οποίος, 

ενεργοποιείται από τις ενδοοργανιδιακές συγκεντρώσεις Ca2+ και επάγει διάνοιξη του 

καναλιού και απελευθέρωση Ca2+ στο κυτταρόπλασµα. Όµως, και οι κυτταροπλασµατικές 

συγκεντρώσεις του Ca2+ συµµετέχουν στη ρύθµιση του καναλιού µε έναν πιο πολύπλοκο 

µηχανισµό που σχετίζεται µε τις συγκεντρώσεις της IP3: ανάλογα µε τα επίπεδα της 

συγκέντρωσης της IP3, ο υποδοχέας IP3R εµφανίζει διαφορές στη ρύθµιση που επάγει στο 

κανάλι Ca2+. Mικρές συγκεντρώσεις IP3 προκαλούν τέτοια ρύθµιση στο κανάλι, ώστε αυτό 

να ενεργοποιείται από χαµηλές συγκεντρώσεις Ca2+ (100-300nM) στο κυτταρόπλασµα και 

να ανοίγει, απελευθερώνοντας Ca2+, ενώ σε περιπτώσεις µεγαλύτερης συγκέντρωσης Ca2+ 

µέσα στο κυτταρόπλασµα (πάνω από 300nM), απενεργοποιείται και σταµατά τη ροή Ca2+ 

προς το κυτταρόπλασµα. Έτσι, το πρότυπο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του 

καναλιού και κατ’ επέκταση της απελευθέρωσης Ca2+ εµφανίζει µια κωδωνοειδή µορφή, 

σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση της IP3. Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις IP3 το πρότυπο 

αυτό µεταβάλλεται και από κωδωνοειδές γίνεται σιγµοειδές, δηλ. όσο αυξάνεται η IP3 

αυξάνεται σιγµοειδώς η ικανότητα του καναλιού να εξάγει Ca2+ στο κυτταρόπλασµα 

[Berridge et al., 2000; Bootman and Lipp, 1999].  

Εποµένως, υπό το πρίσµα των στοιχείων αυτών, τα αποτελέσµατά µας θα 

µπορούσαν να εξηγηθούν ως εξής: προφανώς η IP3 συµµετέχει στο µελετούµενο µονοπάτι, 

και ρυθµίζει και τις πολυαµίνες και τις χλωροφύλλες. Η δράση της IP3 στοχεύει σε κάποιο 
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IP3Rs κανάλι Ca2+. Έτσι, λόγω της NeoS, η οποία αναστέλλει τη δράση της PLC και άρα 

µειώνει τα επίπεδα της IP3, τα συγκεκριµένα κανάλια Ca2+, εµφανίζουν µια κωδωνοειδούς 

µορφής εξάρτηση από τις κυτταροπλασµατικές συγκεντρώσεις Ca2+ (οι οποίες ταυτόχρονα 

µεταβάλλονται µε τη συµµετοχή καναλιών της πλασµατικής µεµβράνης που εισάγουν Ca2+ 

στο κύτταρο, από το περιβάλλον. Η συντονισµένη δράση ενδοκυτταρικών καναλιών µε 

κανάλια της πλασµατικής µεµβράνης έχει σαν αποτέλεσµα τις αυξοµειώσεις στη 

συγκέντρωση του Ca2+ στο κυτταρόπλασµα, µε κάποιας µορφής ταλάντωση, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται στη ρύθµιση της Put. Τα στοιχεία όµως αυτά συζητώνται περισσότερο 

παρακάτω, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα από τη δράση του Ca2+. 

 

Παράλληλα µε την επίδραση της NeoS στις πολυαµίνες, χαρακτηριστική, αλλά 

αντίθετη είναι και η δράση της στο επίπεδο των χλωροφυλλών: στο σκοτάδι µειώνει 

σηµαντικά τις χλωροφύλλες, ενώ στο φως τις αυξάνει (εικ. 15Β και 16Β). Μέχρι στιγµής, 

είναι η µοναδική περίπτωση που βλέπουµε κάποιο σηµατοδοτικό ενδιάµεσο να ρυθµίζει 

αντίστροφα τις πολυαµίνες απ’ ότι τις χλωροφύλλες (τουλάχιστο σε συνθήκες σκοταδιού).  

Κάτι τέτοιο σε φυσιολογικές συνθήκες συµβαίνει σε συνθήκες φωτός όπου, καθώς 

αυξάνεται η συγκέντρωση των χλωροφυλλών, παράλληλα µειώνεται η συγκέντρωση της 

Put (εικ 1 και 7Β, 8Α, 9Α,10Α). Ενδεχοµένως λοιπόν, στο µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος 

που µελετάται και το οποίο ενεργοποιείται από το φως, η IP3 συµµετέχει ρυθµίζοντας 

αρνητικά τις πολυαµίνες και ταυτόχρονα θετικά τις χλωροφύλλες. 

Στα παραπάνω συµπεράσµατα σχετικά µε τη δράση της IP3 µέσω Ca2+, σηνηγορεί 

και το γεγονός ότι η ταυτόχρονη χορήγηση Ca2+ µαζί µε τη NeoS έχει τη δυνατότητα να 

αντιστρέφει τη δράση της NeoS και αυτό συµβαίνει και στην Put και στις χλωροφύλλες και 

επίσης τόσο στο φως, όσο και στο σκοτάδι (εικ. 15 και 16). Πράγµατι, εφόσον η δράση της 

IP3 εντοπίζεται στην ενεργοποίηση καναλιών Ca2+ που υπάρχουν σε µεµβράνες οργανιδίων 

(π.χ. ενδοπλασµατικό δίκτυο) και κατ’ επέκταση έκλυση Ca2+ συνήθως στο 

κυτταρόπλασµα, µε τον ανταγωνιστή της PLC (NeoS) προκαλείται µείωση της παραγωγής 

IP3 και αναστολή της απελευθέρωσης Ca2+ από τις ενδοκυτταρικές αποθήκες 

(ενδοπλασµατικό δίκτυο, χυµοτόπιο, πλαστίδια). Εποµένως, µε την ταυτόχρονη χορήγηση 

Ca2+ είναι δυνατόν να υπερπηδούµε το εµπόδιο της αναστολής στο επίπεδο της PLC και να 

ενεργοποιούµε ξανά το µονοπάτι σε ένα επόµενο βήµα του (έκλυση Ca2+ και ενεργοποίηση 

των επόµενων σηµατοδοτικών ενδιαµέσων). 
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∆) Πρωτεϊνικές κινάσες 

Η φωσφορυλίωση πρωτεϊνών αποτελεί έναν πολύ κοινό και γι’ αυτό σηµαντικό 

µηχανισµό µεταβίβασης σήµατος ή συχνά και τελικό αποδέκτη του σήµατος, ρυθµίζοντας 

διάφορες διαδικασίες και κυρίως ενζυµικές ενεργότητες. Στα φυτά έχουν βρεθεί κάθε 

είδους από τις γνωστές κινάσες: κινάσες τυροσίνης, κινάσες ιστιδίνης, κινάσες 

σερίνης/θρεονίνης, MPKs, CDPKs (calcium dependend protein kinases), CCaMKs 

(calcium and calmodulin regulated kinases) CaMKs (calmodulin dependent protein 

kinases), κ.ά [Harmon et al., 2000; Harmon et al., 2001; Tena et al., 2001; Wrzaczek and 

Hirt, 2001].  Εξάλλου, και στον ίδιο τον χλωροπλάστη έχει βρεθεί η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση φωσφοπροτεϊνών. Μάλιστα, φωσφοπρωτεΐνες έχουν εντοπιστεί σε όλα τα 

επιµέρους διαµερίσµατα του χλωροπλάστη (θυλακοειδή, στρώµα, χλωροπλαστικά 

ριβοσώµατα, εξωτερική και εσωτερική µεµβράνη του πλαστιδιακού φακέλου και 

διαµεµβρανικός χώρος του φακέλου) [Misra and Biswal, 2000]. 

Σαν γενικός και αξιόπιστος αναστολέας λοιπόν, των πρωτεϊνικών κινασών, 

αναφέρεται η σταυροσπορίνη, η οποία και χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα αυτά. Από τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων φαίνεται πως υπάρχει δράση πρωτεϊνικών κινασών στο 

µελετούµενο µονοπάτι. Μάλιστα, στο σκοτάδι η δράση της εντοπίζεται και στις πολυαµίνες 

και στις χλωροφύλλες, µε τον ίδιο τρόπο που έχουµε διαπιστώσει και παραπάνω: 

ταυτόχρονη µείωση και στα δύο ή ταυτόχρονη αύξηση και στα δύο (εικ. 17 Α και Β). Στο 

φως όµως,  τα πράγµατα αλλάζουν: παύει να υφίσταται όµοιος έλεγχος πολυαµινών και 

χλωροφυλλών και ενώ στις χλωροφύλλες η εικόνα είναι αντίστροφη απ’ ότι στο σκοτάδι 

(µικρές συγκεντρώσεις αυξάνουν, µεγαλύτερη συγκέντρωση µειώνει  τη βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών) (εικ. 18Β), στις πολυαµίνες, δεν υφίσταται έλεγχος στη συγκέντρωσή τους 

καθαυτή. Η ρύθµιση στην οποία φαίνεται να συµµετέχει κάποια κινάση σε συνθήκες 

φωτισµού, είναι το ίδιο το πρότυπο των αυξοµειώσεων που παρουσιάζει η πτώση της Put. 

Με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτά στην εικόνα  18Α (σαν διαφορές 

από τον µάρτυρα σε κάθε χρονική στιγµή), φαίνεται καθαρά πως η σταυροσπορίνη, 

αντιστρόφως ανάλογα συναρτήσει της συγκέντρωσής της, αλλοιώνει τον χαρακτήρα 

ταλάντωσης που προκαλεί το φως στη συγκέντρωση της Put. Συγκεκριµένα, διαφαίνεται 

πως όσο µικρότερη είναι η αναστολή της κινάσης (µικρές συγκεντρώσεις σταυροσπορίνης) 

τόσο υπάρχει τάση για αύξηση της συχνότητας στην ταλάντωση, ή αλλιώς µείωση του 

«βήµατος» αυτής της ταλάντωσης. Αντίστροφα, όσο µεγαλύτερη είναι η αναστολή της 

κινάσης, τόσο η συγκέντρωση της Put τείνει να εξοµοιωθεί µε τον µάρτυρα.  
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Περαιτέρω έρευνες θα µπορούσαν να εστιαστούν στην αποκάλυψη του είδους της 

κινάσης ή των κινασών που δρα/ουν στο µονοπάτι αυτό. Όµως, επί του παρόντος δεν 

θεωρήθηκε αναγκαίο κάτι τέτοιο και οι µελέτες συνεχίστηκαν µε τη διερεύνηση της 

συµµετοχής στο µονοπάτι και άλλων γνωστών σηµατοδοτικών ενδιαµέσων.  

 

Ε) Πρωτεϊνικές φωσφατάσες 

Εφόσον αναγνωρίστηκε η συµµετοχή κινασών, στο υπό µελέτη µονοπάτι, το 

επόµενο βήµα ήταν η διερεύνηση της συµµετοχής και πρωτεϊνικών φωσφατασών. 

Πράγµατι, µε τον γενικό αναστολέα πρωτεϊνικών φωσφατασών που χρησιµοποιήθηκε 

(NaF), ενώ καµία ιδιαίτερη επίδραση δεν φάνηκε να προκαλείται στα επίπεδα των 

χλωροφυλλών, ούτε στο φως ούτε και στο σκοτάδι (εικ. 19Β), στην Put είναι ιδιαίτερα 

εµφανής η επίδραση (εικ. 19, Α και Γ). Προφανώς, η αναστολή της δράσης κάποιας/ων 

φασφατάσης/ών στο σκοτάδι, επιτρέπει τη µείωση της Put, ενώ αντίθετα, στο φως 

επιτρέπει την αύξησή της. Παρότι λοιπόν, θα περίµενε κανείς η δράση των φωσφατασών 

να εµφανίζει κάπως αντίθετα αποτελέσµατα από εκείνα των κινασών, εντούτοις, τα 

αποκτηθέντα αποτελέσµατα δεν είναι παράδοξα: φαίνεται λοιπόν, πως ενώ κάποια/ες 

φωσφορυλίωση/σεις ελέγχουν το βήµα της ταλαντωτικής πτώσης της Put στο φως, 

ταυτόχρονα κάποια/ες αποφωσφορυλίωση/σεις ρυθµίζουν το «ύψος» της.  

Όπως και στην περίπτωση των κινασών, έτσι και εδώ θα µπορούσε κανείς, 

φαρµακολογικά, µε εξειδικευµένους αναστολείς πρωτεϊνικών φωσφατασών (π.χ okadaic 

acid, calyculin A, κ.ά.), να διακρίνει τον τύπο της εν λόγω φωσφατάσης, διακρίνοντας 

µεταξύ των τύπων ΡΡ1, ΡΡ2Α, ΡΡ2Β και ΡΡ2C.  

 

ΣΤ) Ιόντα Ca2+ 

 Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε τη συµµετοχή του ασβεστίου 

στο εν λόγω µονοπάτι, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, δεδοµένου ότι πρόκειται για 

κινητικές σε µεγάλη διάρκεια χρόνου και στο σκοτάδι και στο φως (εικ. 20 και 21). Στα 

αποτελέσµατα αυτά είναι εµφανές ότι το Ca2+ συµµετέχει στο µονοπάτι µεταφοράς του 

σήµατος ρυθµίζοντας και τις χλωροφύλλες και την Put. Όµως, αυτές οι ρυθµίσεις είναι 

τελείως διαφορετικές στο σκοτάδι απ’ ότι είναι στο φως.  

Στο σκοτάδι, σε γενικές γραµµές φαίνεται πως το Ca2+ είναι απαραίτητο για την 

αύξηση του επιπέδου της Put, καθώς στην καλλιέργεια που είχε υποστεί εξάλειψη του Ca2+ 

από το θρεπτικό της µέσο (εικ. 20Β) φαίνεται πως η συγκέντρωση της πολυαµίνης 
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αδυνατεί να αυξηθεί στα επίπεδα και για το εύρος του χρόνου που αυξάνεται στην 

φυσιολογική καλλιέργεια (εικ. 20Α). Οι διαδοχικές κορυφές που παρουσιάζονται (εικ. 

20Β) είναι οξύτερες από τις αντίστοιχες της φυσιολογικής καλλιέργειας, πράγµα που 

σηµαίνει πως λόγω έλλειψης Ca2+ δεν µπορεί να διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα η 

συγκέντρωση της Put, για αρκετό χρονικό διάστηµα, όπως συµβαίνει στη φυσιολογική 

καλλιέργεια. Το γεγονός πως παρουσιάζεται παροδική αύξηση της Put µε τη µορφή των  

διαδοχικών κορυφών στην καλλιέργεια χωρίς Ca2+, µπορεί κάλλιστα να οφείλεται στην 

απελευθέρωση µικρών ποσοτήτων Ca2+ από ενδοκυτταρικές αποθήκες (χυµοτόπιο, 

πλαστίδια, ενδοπλασµατικό δίκτυο) [Reddy, 2001], οι οποίες όµως (ίσως λόγω της 

προηγούµενης παρατεταµένης έλλειψης Ca2+ στην καλλιέργεια) δεν επαρκούν για να 

προκαλέσουν και να διατηρήσουν την επιθυµητή αύξηση της Put. Το συµπέρασµα αυτό 

ενισχύεται από το γεγονός ότι µε την εξωγενή χορήγηση Ca2+ σε µια όµοια καλλιέργεια 

που είχε υποστεί εξάλειψη Ca2+, βλέπουµε τη συγκέντρωση της Put µέσα στις πρώτες 5 

ώρες να αυξάνεται σηµαντικά (εικ. 20Γ). Στη συνέχεια όµως και, επειδή η έλλειψη Ca2+ 

που ήδη αντιµετώπιζαν τα κύτταρα της καλλιέργειας αυτής ήταν µεγάλης διάρκειας, η 

άπαξ χορηγούµενη ποσότητα Ca2+ δεν επαρκεί για να συνεχιστεί η φυσιολογική ρύθµιση 

των επιπέδων της Put, µε αποτέλεσµα η συγκέντρωση της πολυαµίνης να εµφανίζει από κει 

και έπειτα την ίδια εικόνα µε εκείνη της εικόνας 20Β. Επίσης, είναι πολύ πιθανό, η όλη 

διαδικασία της ρύθµισης της Put στο σκοτάδι, να ξεκινά µε µια πρώτη εισροή Ca2+ από το 

εξωκυτταρικό περιβάλλον, η οποία στη συνέχεια διεγείρει την απελευθέρωση Ca2+ από 

υποκυτταρικά οργανίδια πλέον. Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται από την άµεση σύγκριση 

της εικόνας 20Β µε την εικόνα 20Γ: στις 5 ώρες από την έναρξη της επώασης, η 

συγκέντρωση της Put στην απαλλαγµένη από Ca2+ καλλιέργεια, εµφανίζει ένα ελάχιστο, το 

οποίο όµως αντιστρέφεται και γίνεται µέγιστο, εµφανίζοντας την κορυφή που παρατηρείται 

µόλις αυξηθεί το Ca2+ στο εξωκυτταρικό περιβάλλον (καλλιέργεια αρχικά απαλλαγµένη 

από Ca2+ και προσθήκη 0.1mM Ca2+, εικ. 20Γ).  Κάτι τέτοιο δεν είναι πρωτόγνωρο: και σε 

άλλες περιπτώσεις έχει αναφερθεί η δράση του Ca2+ στο κυτταρόπλασµα σε δύο φάσεις, εκ 

των οποίων η πρώτη βασίζεται στην εισροή ιόντων Ca2+ από το εξωκυτταρικό περιβάλλον 

[Bauer et al., 1998]. Άλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση πλέον, πως οι ταλαντώσεις του 

Ca2+ προκαλούνται από τη συνδυασµένη δράση καναλιών Ca2+ της πλασµατικής 

µεµβράνης και την σηµατοδοτούµενη από µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος απελευθέρωση 

Ca2+ από υποκυτταρικά οργανίδια [Evans et al., 2001].  

 Ακόµα µεγαλύτερη έλλειψη Ca2+, που προκαλείται µε τη χορήγηση EGTA σε 

καλλιέργεια που ήδη υφίστατο εξάλειψη Ca2+, δίνει µια κάπως διαφορετική εικόνα (εικ. 
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20∆): η συγκέντρωση της Put στα κύτταρα παύει να εµφανίζει τις διαδοχικές αυξοµειώσεις 

που εµφανίζει η αντίστοιχή της καλλιέργεια χωρίς EGTA (εικ. 20Β). Άντ’ αυτού, εµφανίζει 

µια µεγάλη κορυφή στις πρώτες ώρες και στη συνέχεια µια παρατεταµένη µείωση που 

δείχνει να αδυνατεί να επανέλθει εύκολα σε υψηλότερες τιµές. Ενδεχοµένως, αυτό που 

συµβαίνει να οφείλεται στο γεγονός ότι η ακόµα µεγαλύτερη έλλειψη Ca2+ (λόγω του 

EGTA), να προκαλεί µια µαζική έκλυση των αποθεµάτων Ca2+ από υποκυτταρικούς 

χώρους, µε αποτέλεσµα αυτή την αύξηση στη συγκέντρωση της Put που παρατηρείται κατά 

τις πρώτες ώρες, ενώ στη συνέχεια, προφανώς τα διαθέσιµα πλέον αποθέµατα Ca2+ δεν 

επαρκούν για να αυξήσουν και πάλι σύντοµα τη συγκέντρωση της πολυαµίνης. Τέλος, η 

ταυτόχρονη χορήγηση Ca2+ µαζί µε το EGTA (εικ. 20Ε), σε καλλιέργεια που επίσης 

υφίστατο εξάλειψη Ca2+ από το θρεπτικό της, δείχνει να επαναφέρει το πρότυπο των 

διαδοχικών αυξήσεων της Put, που παρατηρούµε και στην περίπτωση τη χορήγησης µόνο 

Ca2+ (εικ. 20Γ), µολονότι σε χαµηλότερα επίπεδα, δεδοµένου βέβαια ότι το EGTA 

δεσµεύει το Ca2+, µειώνοντας πρακτικά τη διαθεσιµότητά του στο κύτταρο. 

Επίσης, ένα από τα  πρώτα πράγµατα που παρατηρούµε στα αποτελέσµατα που 

αφορούν στο σκοτάδι, είναι το γεγονός ότι υπάρχει µια αρκετά στενή σχέση µεταξύ των 

επιπέδων των πολυαµινών και των χλωροφυλλών (εικ. 20). Πράγµατι, οι µεταβολές των 

χλωροφυλλών ακολουθούν εκείνες της Put, ή το αντίστροφο. Φαίνεται λοιπόν, πως σε 

συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του χλωροπλάστη, η ελάχιστη έστω σύνθεση των 

χλωροφυλλών που συµβαίνει, είναι µε κάποιο τρόπο στενά συνδεδεµένη µε τα επίπεδα των 

πολυαµινών και ειδικά της Put. Κάτι τέτοιο, δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί βάσει της 

µεταβολικής σχέσης των δύο αυτών παραγόντων, δηλ. την κατανάλωση των πολυαµινών 

για την προσφορά αζώτου και ανθρακικών αλυσίδων στη σύνθεση χλωροφύλλης κι αυτό 

γιατί, όπως παρατηρούµε στην εικόνα 20, ακόµα και οι παροδικές πτώσεις στη 

συγκέντρωση της Put συνοδεύονται από σχεδόν αντίστοιχες πτώσεις στη συγκέντρωση των 

χλωροφυλλών. Αυτή η  παρατήρηση της παράλληλης ρύθµισης χλωροφυλλών και 

πολυαµίνης στο σκοτάδι συµβαδίζει µε τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

αφορούν στη δράση άλλων σηµατοδοτικών ενδιαµέσων στο µονοπάτι: G-πρωτεΐνες (εικ. 

12), 8-Br-cGMP (εικ. 13, Α και Β), κινάσες (εικ. 17, Α και Β), όπου παρατηρείται 

ταυτόχρονα µείωση και των δύο ή αύξηση και των δύο.  

Αφ’ ετέρου στο φως, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το πρώτο πράγµα που 

αντιλαµβάνεται κανείς, είναι το γεγονός ότι πλέον η ρύθµιση του επιπέδου της Put και 

χλωροφυλλών δεν είναι παράλληλη, όπως στο σκοτάδι, αλλά µάλλον αντίθετη (εικ. 21). 

Πράγµατι, όπως έχει δειχθεί και παραπάνω (εικ. 1 και 10Α), στο φως, µε την έναρξη της 
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ανάπτυξης του χλωροπλάστη η Put ρυθµίζεται µειωτικά, ενώ η βιοσύνθεση των 

χλωροφυλλών αυξάνει (εικ. 21Α). Επίσης και εδώ είναι πλέον εµφανής η ταλαντωτική 

τάση που εµφανίζει η πτώση της Put. Όµως, φαίνεται πως η προκαλούµενη από το Ca2+ 

αύξηση της Put στο σκοτάδι, είναι απαραίτητη για να µπορέσει µε την έναρξη του 

φωτισµού να µειωθεί η συγκέντρωσή της. Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει από τη 

σύγκριση καλλιέργειας που αντιµετωπίζει έλλειψη Ca2+ (εικ. 21Β) ως προς τη φυσιολογική 

καλλιέργεια  (εικ. 21Α), καθώς επίσης και από τη σύγκριση µεταξύ της απαλλαγµένης από 

Ca2+ καλλιέργειας (εικ. 21Β) και µιας όµοιας στην οποία όµως χορηγήθηκε εξωγενώς Ca2+ 

(εικ. 21Γ). Και σ’ αυτή την περίπτωση, όπως και στο σκοτάδι, η εισροή Ca2+ από το 

εξωκυτταρικό περιβάλλον (θρεπτικό, αλλά και κυτταρικό τοίχωµα) και κατ’ επέκταση η 

αύξηση της συγκέντρωσης του Ca2+ στο κυτταρόπλασµα συντελεί στην άµεση αύξηση της 

πολυαµίνης. Παρόµοια συµπεράσµατα, από µελέτες που έχουν προηγηθεί, αναφέρουν πως 

ταλαντώσεις Ca2+ δηµιουργούνται στο κυτταρόπλασµα πρωτοπλαστών βρώµης µε την 

επίδραση του φωτός, και µάλιστα µε τη διαµεσολάβηση του φυτοχρώµατος ή/και κάποιου 

άλλου φωτοϋποδοχέα ερυθρού φωτός και οι οποίες είναι το συνδυασµένο αποτέλεσµα της 

εισροής Ca2+ στο κυτταρόπλασµα από το εξωκυτταρικό περιιβάλλον και της 

απελευθέρωσης Ca2+ από ενδοκυτταρικές αποθήκες [Volotovski et al., 1993].  Περαιτέρω 

µελέτες επί του θέµατος αυτού, έδειξαν πως το φυτόχρωµα έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει 

τη διαπερατότητα της κυτταρικής µεµβράνης σε Ca2+, προκαλώντας µ’ αυτό τον τρόπο 

παροδικές µεταβολές στην κυτταροπλασµατική συγκέντρωση του Ca2+ [Volotovski, 1998]. 

Το προηγούµενο συµπέρασµα ενισχύεται από το γεγονός ότι στην περίπτωση που στην 

απαλλαγµένη από Ca2+ καλλιέργεια προστέθηκε το Ca2+ αρκετές ώρες πριν την έναρξη του 

φωτισµού, τα κύτταρα πρόλαβαν να αυξήσουν τη συγκέντρωση της Put τους, κι έτσι µε την 

έναρξη του φωτισµού ακολουθεί και πάλι πτωτική πορεία (εικ. 21∆). Από την πρώτη 

στιγµή του φωτισµού, φαίνεται πως ενεργοποιούνται κανάλια Ca2+ της πλασµατικής 

µεµβράνης, τα οποία εισάγουν Ca2+ από το εξωκυτταρικό περιβάλλον και αυτό 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός πως εµφανίζεται αύξηση της Put ήδη από την πρώτη ώρα 

του φωτισµού στην καλλιέργεια στην οποία έχει χορηγηθεί Ca2+ (εικ. 21Γ), αλλά ακόµα 

και στην καλλιέργεια που είναι απαλλαγµένη από Ca2+, όπου φαίνεται πως τα κύτταρα 

καταφέρνουν να αντλήσουν έστω κάποια µικρή ποσότητα Ca2+ από το περιβάλλον τους 

(εικ. 21Β). Όµως η ποσότητα Ca2+ που εισέρχεται στο κυτταρόπλασµα δεν αρκεί για να 

σηµατοδοτήσει περεταίρω αύξηση της Put, για κάποιο λόγο, πράγµα που συµβαίνει στην 

καλλιέργεια στην οποία χορηγήθηκε Ca2+ (εικ. 21Γ), στην οποία παρατηρείται αύξηση της 

Put ήδη από την πρώτη ώρα φωτισµού, που συνεχίζεται και κατά τη δεύτερη ώρα 
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φωτισµού. Με τη χορήγηση του EGTA, το οποίο παραµένει έξω από τα κύτταρα, όπου 

δεσµεύει τα διαθέσιµα ιόντα Ca2+, το κύτταρο δεν µπορεί να αντλήσει Ca2+ από το 

θρεπτικό του µέσο. Έτσι τώρα δεν εµφανίζεται η πρώτη αυτή κορυφή στη διάρκεια της 

πρώτης ώρας φωτισµού (εικ. 21Ε), που είναι ορατή στις δύο προηγούµενες καλλιέργειες. 

Παραµένει όµως η δεύτερη κορυφή στις δύο ώρες φωτισµού, όπως ακριβώς αυτή 

εµφανίζεται και στην καλλιέργεια που είναι απαλλαγµένη από Ca2+, ενώ η ίδια αυτή 

κορυφή στην καλλιέργεια µε 0.1mM Ca2+, είναι κατά πολύ υψηλότερη. Η συγκεκριµένη 

αυτή κορυφή προφανώς οφείλεται σε κάποιο παράγοντα που δεν σχετίζεται µε την 

άντληση Ca2+ από το περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται λοιπόν είτε σε απελευθέρωση Ca2+ 

από ενδοκυτταρικές «αποθήκες», είτε σε έξοδο Ca2+ από το κυτταρόπλασµα στο 

εξωκυτταρικό περιβάλλον. Και τα δύο ενδεχόµενα εξηγούν το περιορισµένο ύψος της 

κορυφής αυτής (2 ώρες φωτισµού) στις δύο καλλιέργειες που είναι απαλλαγµένες από Ca2+ 

(είτε χωρίς, είτε µε EGTA) (εικ. 21 Β και Ε) σε σχέση µε την καλλιέργεια που διαθέτει 

Ca2+ (εικ. 21Ε). Επίσης και τα δύο ενδεχόµενα, η έκκριση Ca2+ από το κύτταρο και η 

απελευθέρωση Ca2+ από οργανίδια του κυττάρου στο κυτταρόπλασµα  έχουν τεκµηριωθεί 

επαρκώς [Anil and Rao, 2001].  Άλλωστε, σύµφωνα µε όσα έχουν συζητηθεί παραπάνω, 

σχετικά µε τη συµµετοχή της IP3 στο εν λόγω µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος, διαφαίνεται 

η εµπλοκή καναλιών Ca2+ που ρυθµίζονται από IP3. Μάλιστα, ότι έχει συζητηθεί 

παραπάνω, σχετικά µε το πώς τα κανάλια αυτά αντιλαµβάνονται τα επίπεδα της 

συγκέντρωσης του Ca2+ στο κυτταρόπλασµα, µέσω της ρύθµισής τους από IP3, θα 

µπορούσε να εξηγήσει το πώς επιτυγχάνεται η συντονισµένη δράση των καναλιών Ca2+ της 

πλασµατικής µεµβράνης µε τα ενδοκυτταρικά κανάλια Ca2+, για τη δηµιουργία του 

κατάλληλου µηνύµατος µε τη µορφή της ταλάντωσης στη συγκέντρωση του Ca2+. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, τα επίπεδα της Put υπόκεινται σε στενή ρύθµιση από τις µεταβολές του 

Ca2+, ενώ ταυτόχρονα επηρρεάζονται και τα επίπεδα των χλωροφυλλών και κατ’ επέκταση 

η δοµική και λειτουργική οργάνωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.  

 Στις εικόνες 21 Ε και ΣΤ, παρατηρείται και µια δεύτερη φάση (5 ώρες φωτισµού) 

αύξησης των επιπέδων της Put: η έλλειψη Ca2+ στο εξωκυτταρικό περιβάλλον (λόγω του 

EGTA) φαίνεται πως σηµατοδοτεί µια νέα µεγαλύτερη αύξηση της Put (εικ. 21, Ε και 

ΣΤ). Επί του παρόντος, αυτή η παρατήρηση δεν µπορεί να εξηγηθεί. Πάντως, δεν µπορεί 

να πρόκειται για τυχαίο γεγονός, κατά τη διεκπεραίωση του πειράµατος, αφού το ίδιο 

πρότυπο επαναλαµβάνεται αποκλειστικά και µόνο στις δύο καλλιέργειες στις οποίες 

χορηγήθηκε EGTA.  Άλλωστε, τόσο οι πηγές του Ca2+ (εξωκυτταρικές, ενδοκυτταρικές), 

όσο και η συγκέντρωση του Ca2+, αλλά και η διάρκεια της παραµονής του σε οποιοδήποτε 
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υποκυτταρικό χώρο, είναι παράγοντες που συνιστούν την ιδιαιτερότητα κάθε σήµατος που 

µεταδίδεται µέσω Ca2+, ρυθµίζοντας έτσι πάρα πολλές αποκρίσεις του κυττάρου.   

Εποµένως, απ’ όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως το φως προκαλεί τη µείωση του 

επιπέδου της Put, µόνο εφόσον η συγκέντρωσή της στο κύτταρο είναι ήδη αυξηµένη. Για 

την αύξηση της Put και στο φως, µεσολαβεί το Ca2+, το οποίο εκτελεί τη ρυθµιστική του 

δράση, µέσω κάποιας ταλάντωσης, η οποία σχηµατοποιείται από τη συνδυασµένη 

λειτουργία καναλιών Ca2+ στην πλασµατική µεµβράνη, τα οποία κατά περίπτωση άλλοτε 

εισάγουν Ca2+ στο κυτταρόπλασµα και άλλοτε εξάγουν Ca2+ προς το περιβάλλον, καθώς 

και καναλιών που εδράζονται σε υποκυτταρικά οργανίδια και απελευθερώνουν Ca2+ στο 

κυτταρόπλασµα. Στην περίπτωση που η συγκέντρωση της Put είναι ήδη χαµηλή, το φως 

δεν µπορεί να προκαλέσει περαιτέρω µείωσή της. Η δράση λοιπόν του Ca2+ στην 

προκειµένη περίπτωση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Το γεγονός αυτό είναι 

αναµενόµενο, αφού το Ca2+ µετά από όσα είναι γνωστά για τις διάφορες µορφές 

ταλαντώσεων µε τις οποίες η συγκέντρωση του Ca2+ συµµετέχει σε µονοπάτια 

µεταβίβασης σήµατος και τον τρόπο που αποκωδικοποιούνται τα µηνύµατα που 

εκφράζονται µέσω αυτών των ταλαντώσεων [Rudd and Franklin-Tong, 2001; Evans et al., 

2001]. Ποιος λοιπόν µπορεί να είναι ακριβώς ο µηχανισµός του Ca2+ που ρυθµίζει τα 

επίπεδα των πολυαµινών στην προκειµένη περίπτωση, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε τα 

παρόντα αποτελέσµατα. Για κάτι τέτοιο απαιτείται πιο εξειδικευµένη µελέτη, όχι µόνο µε 

φαρµακολογική προσέγγιση (π.χ. επιλεκτική αναστολή συγκεκριµένων καναλιών Ca2+ 

(cADPR-dependent Ca2+ channels, Ryanodine Receptor sensitive Ca2+ channels, InsP3-

dependent Ca2+ channels, P-type Ca2+-ATPases, H+/ Ca2+ antiporters, κ.ά.), αλλά και µε πιο 

άµεσες µελέτες (π.χ. patch-clamp experiments, χρήση φθοριζουσών ουσιών) [Anil and Rao, 

2001; Sze et al., 2000]. Πάντως, υπάρχουν στοιχεία πως και ο ίδιος ο πυρήνας µπορεί να 

προκαλεί τη δηµιουργία σηµάτων Ca2+ στο κυτταρόπλασµα, ρυθµίζοντας έτσι την 

επικοινωνία του µε άλλους υποκυτταρικούς χώρους και ελέγχοντας τις εκεί διαδικασίες 

[Pauly et al., 2000; Pandey et al., 2000]. Επίσης όµως και η γονιδιακή έκφραση του 

πυρήνα, και µάλιστα για πρωτεΐνες του χλωροπλάστη (Cab, PsaF, RbcS, OEE1, D1, D2), 

ρυθµίζεται από  Ca2+ [Pandey et al., 2000]. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι η έκφραση του 

γονιδίου cab-m1 (γονίδιο της κεραίας χλωροφύλλης a/b) ρυθµίζεται ειδικά µέσω µιας 

αύξησης στην κυτταροπλασµατική συγκέντρωση του Ca2+ η οποία επάγεται από το φως 

[Pandey et al., 2000]. 

Απ’ την άλλη µεριά, το Ca2+ φαίνεται πως συνεχίζει να ελέγχει τη βιογένεση του 

χλωροπλάστη και στο φως, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη βιοσύνθεση των 
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χλωροφυλλών, αφού όσο πιο µεγάλη είναι η έλλειψή του, τόσο µεγαλύτερη είναι  και η 

µείωση που προκαλεί στην τελική συγκέντρωση της χλωροφύλλης στα κύτταρα (εικ. 21, Α, 

Β, Γ, Ε και ΣΤ). Σε κάποια παλαιότερη µελέτη, είχε παρατηρηθεί πως ιόντα Ca2+ εισρέουν 

µέσα στον χλωροπλάστη, µε την έναρξη του φωτισµού [Muto et al., 1982]. Παρόλο που η 

φυσιολογική σηµασία αυτής της εισροής για τον χλωροπλάστη δεν µπόρεσε να 

διασαφηνιστεί, προτάθηκε πως η ισχυρή οξίνιση του εσωτερικού περιβάλλοντος των 

θυλακοειδών (lumen), η οποία προκαλείται από την έναρξη της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας και την παραγωγή ιόντων H+, θέτει επιτακτικά την ανάγκη για 

σταθεροποίηση των υπό διαµόρφωση θυλακοειδών µεµβρανών και του ίδιου του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε αποτέλεσµα την είσοδο ιόντων Ca2+, τα οποία θα παίξουν 

αυτόν ακριβώς το ρόλο [Plieth et al., 1998]. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν πως ακόµα και 

σε συνθήκες µεγάλης έλλειψης Ca2+ (εικ. 21Ε), η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης ακολουθεί 

ανοδική πορεία στο φως, αλλά µε µειωµένους ρυθµούς και αρκετά µειωµένη τελική 

συγκέντρωση (3,5 αντί 6 µg/µl PCV). Προφανώς, αν η προηγούµενη υπόθεση είναι σωστή, 

τότε οι ανάγκες για Ca2+ (θετικά φορτία) του αναπτυσσόµενου χλωροπλάστη, ίσως να 

υποκαθίστανται από πολυαµίνες. Ενδεχοµένως, αυτό να εξηγεί και την αύξηση της Put που 

παρατηρούµε στις καλλιέργειες µε την προσθήκη EGTA (εικ. 21, Ε και ΣΤ). Άλλωστε, έχει 

βρεθεί πως οι πολυαµίνες έχουν τη δυνατότητα να υποκαθιστούν το Ca2+ στις θέσεις 

πρόσδεσής του, όπως για παράδειγµα σε µεµβρανικά φωσφολιπίδια [Majewska-Sawka et 

al., 1998].  

 Σε γενικές γραµµές πάντως, τα αποτελέσµατα µε το Ca2+ δείχνουν πως η συµµετοχή 

του Ca2+  στη ρύθµιση των πολυαµινών και ειδικότερα της Put, είναι µια αρκετά 

πολυσύνθετη διαδικασία. Κάτι τέτοιο όµως είναι αναµενόµενο, αφού το Ca2+ εµπλέκεται 

σε πάµπολλες διαδικασίες µέσα στο κύτταρο και ο τρόπος µε τον οποίο το κύτταρο 

διακρίνει κάθε φορά µεταξύ των διαφόρων και πολλές φορές ταυτόχρονων σηµάτων Ca2+ 

που µεταδίδονται µέσα στο κυτταρόπλασµα, ώστε να δροµολογείται και η κατάλληλη 

απόκριση, είναι η ιδιαίτερη µορφή των τοπικών, ποσοτικών και χρονικών µεταβολών που 

εµφανίζει κάθε φορά η συγκέντρωση των ιόντων Ca2+, των επονοµαζόµενων «υπογραφών» 

(signatures) ή «δακτυλικών αποτυπωµάτων» (fingerprint), λόγω ακριβώς της 

µοναδικότητάς τους [Rudd and Franklin-Tong, 2001]. Τέτοιου είδους σήµατα έχουν 

συνήθως τη µορφή κυµάτων (waves), συµµετρικών και µη συµµετρικών ταλαντώσεων 

(oscillations) , ακίδων (spikes), σπινθήρων (sparks) κ.ά. και προκαλούνται συνήθως από τη 

συντονισµένη δράση δύο ή και περισσότερων υποκυτταρικών δοµών και ακόµα και 

διαφορετικών καναλιών [Pandey et al., 2000; Rudd and Franklin-Tong, 2001; Evans et al., 
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2001; Harper, 2001]. Έτσι, τα διάφορα µηνύµατα  (περιβαλλοντικά, χηµικά, ορµονικά), τα 

οποία µε οποιονδήποτε τρόπο εγείρουν µεταβολές στη συγκέντρωση του Ca2+ στο 

κυτταρόπλασµα, χαρακτηρίζονται το καθένα από ένα διαφορετικό πρότυπο µεταβολής του 

Ca2+, διαφορετικού πλάτους, κινητικής και χωροταξικής κατανοµής, επιτρέποντας στο 

κύτταρο να αντιλαµβάνεται το συγκεκριµένο ερέθισµα, ανάµεσα από άλλα. 

 

Ζ) Καλµοδουλίνη 

 ∆εδοµένου ότι συχνά το Ca2+ εκδηλώνει τη δράση του ενεργοποιώντας κάποια 

καλµοδουλίνη (και αυτή µε τη σειρά της τα επόµενα σηµατοδοτικά ενδιάµεσα, που 

συνήθως είναι κινάσες), µελετήθηκε και η συµµετοχή καλµοδουλίνης στο µονοπάτι, µε τη 

χρήση του αναστολέα της W-7, σε συνδυασµό και µε Ca2+, ώστε να διαπιστωθεί αν 

πράγµατι υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της δράσης και των δύο. Στην εικ. 23Α διαπιστώνει 

κανείς πως το Ca2+ προκάλεσε µείωση της Put, πράγµα που φαίνεται να αντιβαίνει την 

παραπάνω συµπερασµατολογία. Όµως, στην περίπτωση αυτή το Ca2+ προστέθηκε όχι σε 

καλλιέργεια απαλλαγµένη από Ca2+ στο θρεπτικό της µέσο, αλλά σε µια κανονική 

καλλιέργεια, µε 0.1 mM Ca2+. ∆ηλαδή, έγινε χορήγηση ποσότητας Ca2+ (0.1 mM) επιπλέον 

της ήδη υπάρχουσας στο θρεπτικό. Επίσης, η επώαση των καλλιεργειών στο σκοτάδι 

διήρκεσε 10 ώρες (για να δοθεί χρόνος και στο W-7) να εισέλθει στα κύτταρα και να 

δράσει). Όπως µπορούµε να δούµε στην εικ. 20 Α και Γ, ήδη στις 10 ώρες επώαση, έχει 

παρέλθει η αυξητική επίδραση του Ca2+ και η συγκέντρωση της Put, λόγω της 

προηγηθείσης αύξησης µειώνεται πλέον, σε επίπεδα κατά τι χαµηλότερα του µάρτυρα. 

Εποµένως, το αποτέλεσµα που δίνει το Ca2+ στο εν λόγω πείραµα (εικ. 23Α), είναι καθ’ 

όλα αναµενόµενο και γι’ αυτό εµπιστεύσιµο. Το W-7 όµως, το οποίο δεν αναµένεται να 

δρα τόσο σύντοµα όσο το Ca2+, παρουσιάζει µείωση στη συγκέντρωση της Put και το 

ενδιαφέρον είναι πως και η διπλή µεταχείριση Ca2+ και W-7 δίνει ακριβώς τις ίδιες τιµές µε 

το W-7. Παρότι λοιπόν στις συνθήκες του πειράµατος δεν διαφαίνεται η αντίστροφη δράση 

του Ca2+ και του αναστολέα της καλµοδουλίνης (W-7) στις αντίστοιχες µεµονωµένες 

µεταχειρίσεις, το γεγονός ότι το W-7 επισκιάζει πλήρως τη δράση του Ca2+, στη διπλή 

µεταχείριση W-7+ Ca2+, δείχνει πως η καλµοδουλίνη έπεται της δράσης του Ca2+, στο εν 

λόγω µονοπάτι. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως στο σκοτάδι το Ca2+ ενεργοποιεί µια 

καλµοδουλίνη προκειµένου να αυξήσει τα επίπεδα της Put.  

 Όσον αφορά στις χλωροφύλλες όµως (εικ 23Β), φαίνεται πως στο σκοτάδι, το Ca2+ 

ασκεί τη δράση του ανεξάρτητα της καλµοδουλίνης. Μάλιστα, όπως έχει δειχθεί και 

παραπάνω (εικ. 20), γίνεται και πάλι εµφανής η στενή σχέση που παρατηρείται µεταξύ του 
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επιπέδου της Put και της φωτοανεξάρτητης βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, αφού µείωση 

του ενός, συνοδεύεται από αντίστοιχη µείωση και του άλλου. Προς το παρόν, σ’ αυτή την 

κατεύθυνση δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά άλλες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση της 

βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών στο σκοτάδι.  

 Στο φως όµως, η µείωση στις χλωροφύλλες, που προκαλεί η παρεµπόδιση της 

ενεργότητας καλµοδουλίνης (W-7) αντισταθµίζεται από την αυξητική τάση που προκαλεί 

το Ca2+, µε αποτέλεσµα και τα δυο µαζί (Ca2+ + W-7) να δίνουν ένα αποτέλεσµα ανάλογο 

του µάρτυρα (εικ. 24Β). ∆ηλαδή, φαίνεται πως στο φως η δράση του Ca2+ επιτυγχάνεται 

µέσω ενεργότητας καλµοδουλίνης και στοχεύει στη θετική ρύθµιση της βιοσύνθεσης των 

χλωροφυλλών και εποµένως στη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη. Το συµπέρασµα αυτό 

είναι πλήρως εναρµονισµένο µε προηγούµενες µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες, µπορεί να 

προκληθεί µερική ανάπτυξη του χλωροπλάστη, µετά από χορήγηση µε µικροένεση Ca2+ 

και CaM, στα κύτταρα του µεταλλαγµένου στελέχους aurea της ντοµάτας, µε 

αποδεδειγµένη έκφραση πολλών γονιδίων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού [Neuhaus et 

al., 1993; Reddy, 2001].  

 Στη συγκέντρωση της Put στο φως, το Ca2+ προκαλεί αύξηση µέσα στις πρώτες 

ώρες (εικ. 24Α). Η αναστολή της ενεργότητας καλµοδουλίνης προκαλεί επίσης µια 

αυξητική τάση στη συγκέντρωση της Put, αν και όχι τόσο υψηλή όσο στην περίπτωση του 

Ca2+. Επιπλέον, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του µονοπατιού µε Ca2+ και αναστολή του, σε 

επίπεδο ενεργότητας καλµοδουλίνης (Ca2+ + W-7), προκαλεί κυµατοειδείς µεταβολές στη 

συγκέντρωση της πολυαµίνης, µε τη µορφή φθίνουσας ταλάντωσης. Τα αποτελέσµατα 

αυτά, δείχνουν πως και στην περίπτωση του  µονοπατιού που ρυθµίζει  τις µεταβολές των 

πολυαµινών στο φως, συµµετέχει το Ca2+ και κάποια καλµοδουλίνη και µάλιστα τα δύο 

µαζί δρουν σε σειρά, προκαλώντας τελικά την ταλαντωτική µορφή στη ρύθµιση των 

πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη.  

Ένας πιθανός τρόπος να συµβαίνει αυτή η ρύθµιση είναι ο εξής: έκλυση Ca2+ από 

κάποιον ενδοκυτταρικό χώρο (είτε εισροή του από το εξωκυτταρικό περιβάλλον) προκαλεί 

την αύξηση της βιοσύνθεσης της Put (πιθανόν µέσω ελέγχου ενζυµικών ενεργοτήτων των 

βιοσυνθετικών ενζύµων), ενώ παράλληλα ενεργοποιεί µια καλµοδουλίνη, η οποία µε τη 

σειρά της ενεργοποιεί µια CDPK κινάση. Η κινάση στη συνέχεια φωσφορυλιώνει κανάλια 

Ca2+ τα οποία πλέον µειώνουν την έξοδο Ca2+ (ανάδροµος µηχανισµός αναστολής, 

feedback mechanism) και σηµατοδοτείται έτσι η επακόλουθη µείωση (καταβολισµός) της 

πολυαµίνης. Ακολούθως, η µείωση της έκλυσης Ca2+ έχει σαν αποτέλεσµα την 

απενεργοποίηση της ίδιας της CDPK και λειτουργία των καναλιών, µε πρόκληση δεύτερης 
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απελευθέρωσης Ca2+ (feed-forward mechanism) συµπράττοντας στη δηµιουργία ενός 

κύκλου που συνεχίζεται καθόσον υπαγορεύεται από την ταλάντωση του Ca2+ [Rudd and 

Franklin-Tong, 2001]. Όµως, ενδεχοµένως οι διαδοχικές εκλύσεις Ca2+ να έχουν όλο και 

µικρότερη διάρκεια, ή συγκέντρωση, γι’ αυτό και εµφανίζεται τελικά το πρότυπο της 

φθίνουσας ταλάντωσης στη µείωση της Put. Μάλιστα, το προηγούµενο συµπέρασµα, 

σχετικά µε το ότι η δράση µιας κινάσης στο φως συµµετέχει στη δηµιουργία της 

ταλαντωτικής ρύθµισης της Put στο φως, συνηγορεί προς την υπόθεση αυτή. Οι CDPKs 

(Ca2+-Dependent Protein Kinases, κινάσες που υπάρχουν µόνο στα φυτά, πράσινα φύκη και 

σε µερικά πρωτόζωα), οι οποίες είναι εξαρτώµενες από Ca2+ αλλά όχι από CaM, 

εµφανίζουν οι ίδιες µια περιοχή µε δράση καλµοδουλίνης, όπου προσδένεται το Ca2+
. 

Πρόκειται πιθανότατα για κινάσες σερίνης/θρεονίνης (Ser/Thr) [Anil and Rao, 2001; 

Harmon et al., 2001; Zhang and Lu, 2003], οι οποίες βέβαια επηρρεάζονται από τους 

γνωστούς φαρµακολογικούς παράγοντες που επηρρεάζουν την ενεργότητα της ίδιας της 

καλµοδουλίνης [Pandey et al., 2000]. Ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της 

συµµετοχής µιας CDPK και εποµένως της λειτουργίας του κύκλου που περιγράφεται 

παραπάνω, είναι και το γεγονός πως το χαρακτηριστικό των CDPKs είναι ότι 

ενεργοποιούνται από πολύ µικρές συγκεντρώσεις Ca2+, δηλ. της τάξης των µΜ έως mΜ. 

Πράγµατι, η συγκέντρωση που χρησιµοποιήθηκε στα εν λόγω πειράµατα ήταν της τάξης 

των 100 µΜ (0.1 mM). 

 Στις γνωστές δράσεις της καλµοδουλίνης συγκαταλέγεται και η άµεση µετάβασή 

της στον πυρήνα, µετά την ενεργοποίησή της από το Ca2+ και τη ρύθµιση εκεί της 

γονιδιακής έκφρασης, µέσω της πρόσδεσης σε µεταγραφικούς παράγοντες, συνήθως µαζί 

µε Ca2+ [Snedden and Fromm, 2001]. Όµως και οι CDPKs έχει βρεθεί ότι επιδρούν στη 

γονιδιακή έκφραση [Snedden and Fromm, 2001]. 

 Η συµµετοχή του Ca2+ και καλµοδουλίνης στη διαδικασία ανάπτυξης του 

χλωροπλάστη, έχει πιστοποιηθεί εδώ και µια δεκαετία και είναι κοινά παραδεκτή [Neuhaus 

et al., 1993]. Αφορά στο µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος που λειτουργεί στο 

κυτταρόπλασµα, ξεκινώντας από τον φωτοϋποδοχέα, το φυτόχρωµα και στη συνέχεια 

διακλαδίζεται. Ο ένας κλάδος, στον οποίο εντοπίζεται η δράση Ca2+ και CaM, ελέγχει τη 

γονιδιακή έκφραση του πυρήνα για χλωροπλαστικά γονίδια (π.χ. cab) και ο άλλος κλάδος, 

στον οποίο εντοπίζεται η δράση του cGMP, ελέγχει την έκφραση του γονιδίου της 

συνθάσης της χαλκόνης (CHS, ένζυµο που συµµετέχει στη βιοσύνθεση των 

ανθοκυανινών). Μάλιστα, οι δύο αυτοί κλάδοι εµφανίζουν αµοιβαίως αντίστροφη 

ανασταλτική δράση µεταξύ τους [Bowler and Chua, 1994]. Αν και η φυσιολογική σηµασία 
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αυτής της ρύθµισης δεν είναι γνωστή, από τη στιγµή που αναγνωρίστηκε ότι πολλά 

κανάλια ιόντων (Κ+ και Ca2+ ) στα φυτά (Ca2+-CaM/Nucleotide Gated Channels, CNGCs), 

διαθέτουν ταυτόχρονα περιοχές ρύθµισης από Ca2+/CaM και περιοχές πρόσδεσης κυκλικών 

νουκλεοτιδίων (cNMP), οι οποίες µάλιστα είναι και αλληλοεπικαλυπτόµενες [Köhler and 

Neuhaus, 2000; Spalding, 2000], υπάρχει η υπόνοια πως µια τέτοια διασταυρούµενη 

αλληλοεπικοινωνία µεταξύ διαφορετικών µονοπατιών ίσως υφίσταται στα πλαίσια της 

ύπαρξης τέτοιων πρωτεϊνών (καναλιών) µε διπλές ιδιότητες [Snedden and Fromm, 2001]. 

Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι αντίστοιχα CNGCs στα ζώα, συµµετέχουν στο µονοπάτι 

µεταβίβασης σήµατος του φωτός, που λειτουργεί στα κύτταρα – φωτοϋποδοχείς  του 

µατιού [Ridge et al., 2003; Köhler and Neuhaus, 2000; Spalding, 2000]. Θα µπορούσε 

λοιπόν να υπάρχει οµοιότητα στη µεταβίβαση του φωτός µεταξύ της όρασης στα ζώα και 

της φωτοϋποδοχής γενικότερα στα φυτά και µάλιστα και στα χλωροφύκη; Όντως, ένα 

ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση στοιχείο, το οποίο συνδέει το µονοπάτι 

µεταβίβασης σήµατος του φωτός στη διαδικασία της όρασης στα ζώα, µε την αντίστοιχη 

διαδικασία στα φυτά, είναι το γεγονός ότι ο φωτοϋποδοχέας (χλαµυοψίνη) της φωτόταξης 

στη Chlamydomonas (χλωροφύκος), ο οποίος παρουσιάζει σηµαντική οµοιότητα  µε τις 

οψίνες των ζώων (ασπόνδυλα), µεταβιβάζει το σήµα του φωτός µέσω καναλιών ιόντων, 

όπως άλλωστε συµβαίνει και στην περίπτωση της όρασης στα ανώτερα ζώα [Spalding, 

2000]. Άλλωστε, πιο πάνω, από τη µελέτη της συµµετοχής των ετεροτριµερών G-

πρωτεϊνών στο παρόν µελετούµενο µονοπάτι αίσθησης του φωτός στο χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus, προκύπτουν στοιχεία που επίσης συνηγορούν υπέρ της οµοιότητας 

µεταξύ των δύο συστηµάτων: η G-πρωτεΐνη που συµµετέχει στο εν λόγω µονοπάτι, έχει 

οµοιότητες µε την επονοµαζόµενη τρανσδουσίνη (G-πρωτεΐνη) που λειτουργεί στην 

αίσθηση της όρασης των θηλαστικών [Millner, 2001; Hegemann, 1997].  

 Τα παραπάνω ενισχύονται µε την ύπαρξη ενδείξεων για την ύπαρξη πρωτεϊνών που 

προσδένουν CaM και µέσα στον χλωροπλάστη (παρόλο που η CaM θεωρείται 

ευκαρυωτική πρωτεΐνη) [Snedden and Fromm, 2001]. 

 

Διαφοροποιήσεις ενδοπλαστιδιακού επιπέδου πολυαµινών, υπό την 
επίδραση ενεργοποιητών/αναστολέων διαφόρων σηµατοδοτικών 
ενδιαµέσων, για τη ρύθµιση του επιπέδου της Put 
 

 Όλα τα προαναφερθέντα πειράµατα αφορούν σε µετρήσεις της κυτταρικής 

συγκέντρωσης της Put και εποµένως το µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος που µελετάται 
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ρυθµίζει τα επίπεδα των πολυαµινών σε ολόκληρο το κύτταρο. Όµως οι µεταβολές που 

συµβαίνουν στην Put σε επίπεδο κυττάρου, συνδέονται άµεσα και µε την αναπτυξιακή 

κατάσταση του πλαστιδίου, όπως έχει αποδειχθεί παραπάνω, ενώ ταυτόχρονα συµβαίνουν 

αξιοσηµείωτες αλλαγές στα επίπεδα των πολυαµινών και µέσα στο πλαστίδιο (εικ. 8, 9, 

10). Εποµένως, τίθεται το ερώτηµα αν το σηµατοδοτικό µονοπάτι που µελετούµε 

επηρρεάζει µόνο την κυτταρική Put ή αν υπάρχει σύνδεση των αλλαγών που συµβαίνουν 

σε ολόκληρα κύτταρα, µε εκείνες που συµβαίνουν στις µεµβράνες των πλαστιδίων κατά 

την ανάπτυξη του χλωροπλάστη.  

 Στο ερώτηµα αυτό δόθηκαν απαντήσεις µέσα από πειράµατα στα οποία, µετά τη 

χορήγηση των αναλόγων και την αντίστοιχη επώαση των καλλιεργειών, όπως ακριβώς και 

στα προηγούµενα πειράµατα, αποµονώθηκαν οι πλαστιδιακές µεµβράνες και 

καταγράφηκαν οι επαγόµενες µεταβολές στη συγκέντρωση των πολυαµινών (εικ. 25 και 

26). Τα αποτελέσµατα αυτά, εν γένει δείχνουν πως είτε στο σκοτάδι, είτε στο φως, η 

οποιαδήποτε µεταβολή στα επίπεδα της κυτταρικής Put, συνοδεύεται από πολύ πιο έντονη 

µεταβολή της στις φωτοσυνθετικές µεµβράνες. Το γεγονός αυτό είναι εµφανές και στα 

προηγούµενα αποτελέσµατα (εικ. 8, 9, 10), όπου ειδικότερα στο φως, παρατηρεί κανείς 

πως οι µικρές αυξοµειώσεις που παρατηρούνται στα επίπεδα της κυτταρικής Put, 

αντιστοιχούν σε πολύ εντονότερες αυξοµειώσεις της µέσα στα πλαστίδια. Επίσης, για την 

NeoS (IP3), το W-7 (CaM) και τη CTX (G-πρωτεΐνη) αυτές οι µεταβολές µεταξύ 

κυτταρικής Put και της Put των θυλακοειδών είναι αντίστροφες: αύξηση της κυτταρικής 

Put συνοδεύεται από µείωσή της µέσα στο πλαστίδιο και αντίστροφα. Εξαίρεση από αυτό 

τον κανόνα, αποτελούν το Ca2+ το 8-Br-cGMP και η σταυροσπορίνη, τα οποία στο σκοτάδι 

φαίνεται να προκαλούν αύξηση ταυτόχρονα και στο πλαστίδιο και σε ολόκληρο το 

κύτταρο.  Στο φως πάλι, η σταυροσπορίνη δεν φαίνεται να προκαλεί καµία αλλαγή ούτε 

στα κυτταρικά, ούτε στα πλαστιδιακά επίπεδα της Put. Όµως, όπως είδαµε παραπάνω (εικ. 

18Α), η κινάση που εµπλέκεται στο µονοπάτι εµπλέκεται στη διαµόρφωση ή/και 

διατήρηση της ταλαντωτικής µορφής στη ρύθµιση της Put. Εποµένως, τα αποτελέσµατα 

που έδωσε η χρήση της σταυροσπορίνης µεταξύ κυττάρου / πλαστιδίου, τόσο στο σκοτάδι, 

όσο και στο φως, µπορούν να εξηγηθούν υπό το πρίσµα του παραπάνω συµπεράσµατος για 

τη δράση της κινάσης. 

 Η αντίστροφη ρύθµιση της Put που παρατηρείται µεταξύ κυττάρου και πλαστιδίου 

στο σκοτάδι, αλλά και στο φως, κατά τις πρώτες ώρες που αναπτύσσεται ο χλωροπλάστης 

και ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός, είναι αυτό που συµβαίνει φυσιολογικά στα κύτταρα 

(βλ. εικ. 10Β) και αποδεικνύει τη στενή σχέση που προφανώς υπάρχει µεταξύ των δύο 
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αυτών αποθεµάτων. Ποια ακριβώς είναι όµως αυτή η σχέση, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε 

µε σαφήνεια. Είναι γνωστό άλλωστε πως, τόσο το κυτταρόπλασµα, όσο και το πλαστίδιο, 

διαθέτουν το καθένα το δικό του βιοσυνθετικό µονοπάτι για τη σύνθεση της Put  (ODC και 

ADC αντίστοιχα). Εποµένως, µια µετακίνηση Put από το κυτταρόπλασµα και αντίστροφα, 

θα είχε νόηµα µόνο εφόσον οι ανάγκες για Put σε ένα από τα υποκυτταρικά αυτά  

διαµερίσµατα δεν καλύπτονται από την «εγχώρια» βιοσύνθεση. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, αυτό 

επίσης θα είχε νόηµα µόνο για την περίπτωση που το κύτταρο εκτίθεται στο φως και µε την 

ταχύτατη παραγωγή των πρωτεϊνών και χρωστικών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ο 

χλωροπλάστης δεν µπορεί να καλύψει άµεσα τις ανάγκες του για πολυαµίνες που  θα 

σταθεροποιήσουν τη δοµή των νεοσύστατων συµπλόκων. Όµως, πρέπει να τονιστεί πως 

στα µεµβρανικά (θυλακοειδή) επίπεδα των πολυαµινών που καταγράφονται στην παρούσα 

µελέτη, αφορούν µόνο στις πολυαµίνες που είναι συνδεδεµένες στις µεµβράνες των 

θυλακοειδών και όχι και στις ελεύθερες ή συζευγµένες µε µικρά µόρια πολυαµίνες που 

βρίσκονται στο στρώµα του χλωροπλάστη. Εποµένως η ρύθµιση των συνολικών 

πολυαµινών του πλαστιδίου µπορεί να εµφανίζει, όχι αντίστροφη, αλλά παράλληλη σχέση 

µε τα αντίστοιχα επίπεδα σε ολόκληρο το κύτταρο. Πράγµατι, µελέτες σε ανώτερα φυτά, 

από τα οποία είναι δυνατόν να αποµονωθούν ολόκληρα πλαστίδια (ενώ είναι αδύνατο µε το 

χλωροφύκος), έδειξε πως,  ήδη από τις 3 πρώτες ώρες φωτισµού και ενώ τα επίπεδα των 

πολυαµινών σε ολόκληρα κύτταρα έχουν µειωθεί, παράλληλα µειώνονται πολύ πιο 

δραστικά και µέσα στο πλαστίδιο [Andreadakis and Kotzabasis, 1995]. Εποµένως, η 

παρατηρούµενη αύξηση στα επίπεδα της Put που παρατηρείται στα θυλακοειδή, προφανώς 

συµβαίνει λόγω της σύνδεσης της διαµίνης στις µεµβράνες των θυλακοειδών και τα 

χλωροφυλλοπρωτεϊνικά σύµπλοκα του αναπτυσσόµενου φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

Πράγµατι, όπως αποδεικνύεται µέσα από τη µελέτη που αφορά στο Β΄ Μέρος της 

παρούσας εργασίας, η παραπάνω υπόθεση φαίνεται πως ισχύει. 

 

 

Συνδυαστική χρήση ενεργοποιητών / αναστολέων διαφόρων 
σηµατοδοτικών ενδιαµέσων για τη διερεύνηση της ακολουθίας των 
επιµέρους σηµατοδοτικών γεγονότων στο µονοπάτι µεταβίβασης 
σήµατος για τη ρύθµιση του επιπέδου της Put 

 

Τελικά, παρότι από τα παραπάνω πειράµατα και τη συµπερασµατολογία τους, ήδη 

διαφαίνεται περίπου η σειρά µε την οποία δρουν τα σηµατοδοτικά ενδιάµεσα στο εν λόγω 
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µονοπάτι, εντούτοις περισσότερο αποκαλυπτικά, ή µάλλον επιβεβαιωτικά, ήταν τα 

αποτελέσµατα που αντλήθηκαν από πειράµατα µε τη συνδυασµένη ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση των επιµέρους σηµατοδοτικών γεγονότων (εικ. 27, Α και Β).  

 Στο σκοτάδι (εικ 27Α), η G-πρωτεΐνη (CTX) φαίνεται να προηγείται του IP3 

(NeoS), όπως επίσης και του cGMP (8-Br-cGMP). Μόνο σε σχέση µε την CaM (W-7) δεν 

είναι σίγουρη η ακριβής θέση της G-πρωτεΐνης στο µονοπάτι, ενώ G-πρωτεΐνη και κινάση 

(staur) ίσως λειτουργούν σε παράλληλα µονοπάτια. Όπως προτάθηκε και παραπάνω, στο 

σκοτάδι, φαίνεται πως Ca2+ και CaM δρουν στο ίδιο σηµατοδοτικό µονοπάτι, µε το Ca2+ να 

προηγείται και την CaM να έπεται. Σε σχέση µε το IP3 (NeoS), δεν µπορεί από τα παρόντα 

δεδοµένα να γίνει η διάκριση της θέσης του Ca2+ στο µονοπάτι, όµως δεδοµένου ότι και 

προηγουµένως διαπιστώθηκε πως το Ca2+ αντισταθµίζει τη δράση του αναστολέα NeoS, 

µπορούµε να θεωρήσουµε πως το Ca2+ έπεται της IP3, και µάλιστα σύµφωνα µε όσα έχουν 

συζητηθεί παραπάνω, προφανώς πρόκειται για ρύθµιση σε επίπεδο IP3-εξαρτώµενου 

καναλιού ασβεστίου. Σε σχέση όµως µε το cGMP (8-Br-cGMP), δεν είναι εµφανές αν το 

Ca2+ προηγείται ή έπεται. Θα µπορούσε επίσης Ca2+ και cGMP να δρούν σε παράλληλα 

µονοπάτια. Τέλος, όσον αφορά στην κινάση, επίσης δεν υπάρχουν ασφαλή αποτελέσµατα, 

όµως µάλλον η κινάση έπεται της δράσης του Ca2+. 

 Αντίστοιχα, στο φως (εικ 27Α), παρότι αναστολή της CaM (W-7) µετριάζει την 

επίδραση του Ca2+, δεν αποκλείεται το Ca2+ να δρα και σε άλλο, παράλληλο µονοπάτι. Σε 

σχέση όµως µε την IP3, είναι περισσότερο εµφανές ότι το Ca2+ έπεται, εποµένως και εδώ 

προφανώς ισχύει κάποια ρύθµιση µέσω IP3-εξαρτώµενων καναλιών Ca2+. Για το cGMP και 

τη δράση του σε σχέση µε το Ca2+ δεν υπάρχουν, όπως και στην περίπτωση του σκοταδιού, 

ασφαλή στοιχεία που να υποδεικνύουν την θέση του στο µονοπάτι. Πράγµατι, θα 

µπορούσε είτε να προηγείται είτε να έπεται ή ακόµα και να λειτουργεί σε διαφορετικό 

µονοπάτι. Συγκρίνοντας τη δράση της σταυροσπορίνης µε εκείνη του Ca2+ , και τη διπλή 

χορήγηση Ca2+ και σταυροσπορίνης οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως µάλλον η κινάση 

έπεται του Ca2+, γεγονός που συνηγορεί στην υπόθεση που περιγράφηκε παραπάνω, 

σχετικά µε την εµπλοκή µιας CDPK κινάσης. Σχετικά µε τη δράση της  G-πρωτεΐνης και 

της CaM εξάλλου, υπάρχει ένα παράδοξο: η ταυτόχρονη ενεργοποίηση της της G-

πρωτεΐνης και απενεργοποίηση της CaM, προκαλεί την αναµενόµενη από την επίδραση του 

φωτός µείωση της Put, παρόλο που µεµονωµένα τα δύο ανάλογα προκαλούν αύξηση. Μια 

υπόθεση είναι ότι ενδεχοµένως τα δύο αυτά σηµατοδοτικά ενδιάµεσα να εδράζονται σε 

παράλληλα και όχι στο ίδιο, µονοπάτια. Όσον αφορά στη δράση της IP3, είναι ξεκάθαρο 

πως αυτή έπεται της G-πρωτεΐνης. Το ίδιο προφανώς συµβαίνει και µε το cGMP και την 
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κινάση, τα ανάλογα των οποίων εµφανίζουν το αποτέλεσµα της µεµονωµένης χορήγησης 

των αναλόγων αυτών, ακόµα κι όταν συνδυαστούν µε την CTX.  

 

 

Προτεινόµενα µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος για τη ρύθµιση 

του επιπέδου των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

 Η εξακρίβωση και κατανόηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν από την αρχή ως 

το τέλος ένα µονοπάτι µεταβίβασης σήµατος στα φυτά, δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα. 

Παρόλο που σε πολλά από τα µονοπάτια που έχουν διερευνηθεί (αιθυλένιο, άνοιγµα 

καταφρακτικών κυττάρων, µηχανισµοί άµυνας σε παθογόνα, φωτοτροπισµός, κ.ά.) έχει 

καθιερωθεί ένας γενικός σκελετός του εκάστοτε µονοπατιού. Τα πλέον πρόσφατα 

δεδοµένα δείχνουν πως τα σηµατοδοτικά µονοπάτια είναι πολύ πιο περίπλοκα, ώστε να µην 

λειτουργούν απλά µέσω µιας αλυσίδας [Giraudat and Schroeder, 2001; Lovegrove and 

Hooley, 2000; Cosgrove et al., 2000] 

 Είναι προφανές ότι, η ρύθµιση των πολυαµινών (τόσο σε κυτταρικό όσο και σε 

πλαστιδιακό επίπεδο) κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, µέσω των εν λόγω 

µονοπατιών µεταβίβασης σήµατος, αποτελεί µέρος µιας γενικότερης διαδικασίας στα 

πλαίσια των φωτοεπαγώµενων (φωτοσυνθετικών και µη) αλλαγών στο κύτταρο. Το 

γεγονός ότι η αλυσίδα µεταβίβασης του σήµατος, που ελέγχει τα επίπεδα των πολυαµινών 

φαίνεται να συµπίπτει σε µεγάλο µέρος, µε τις αλυσίδες που έχουν τεκµηριωθεί για 

επιµέρους διαδικασίες που αφορούν στη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη (βιοσύνθεση 

των χλωροφυλλών [Im and Beale 2000], γονιδιακή έκφραση των πρωτεϊνών που θα 

συγκροτήσουν το φωτοσυνθετικό µηχανισµό [Bowler, 1997; Romero and Lam, 1993; 

Grover et al., 1998], ) δείχνει πως οι πολυαµίνες συµµετέχουν σε ένα γενικότερο πλέγµα 

αλυσίδων µεταφοράς σήµατος, ρυθµίζοντας πιθανόν τις επιµέρους διαδικασίες, ανάλογα µε 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος, µε σκοπό τη βέλτιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. 

 

 Τα συµπεράσµατα λοιπόν, που προκύπτουν από την παρούσα µελέτη, σε 

συνδυασµό µε την επισταµένη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, υποδεικνύουν τη 

λειτουργία ενός πλέγµατος αλυσίδων µεταφοράς σήµατος που δρουν συντονισµένα, τόσο 
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στο σκοτάδι, όσο και στο φως και µάλιστα συµπλέκονται µεταξύ τους στο κυτταρόπλασµα 

αλλά και µε τον χλωροπλάστη. Η παρούσα µελέτη λοιπόν, παρότι δεν µπορεί αυτόνοµα να 

καταλήξει στην καθιέρωση ενός απόλυτου σχήµατος που να εξηγεί όλα τα πειραµατικά 

δεδοµένα, εντούτοις στηριζόµενη σε κάποια από τα πλέον αποδεδειγµένα και κοινώς 

παραδεκτά στοιχεία σχετικά µε τα µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος, όπως αυτά 

αναλύθηκαν παραπάνω, µπορεί να καταλήξει σε συγκεκριµένες προτάσεις όσον αφορά στη  

ρύθµιση των πολυαµινών κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη και τον ιδιαίτερο ρόλο 

τους στην αλυσίδα µεταβίβασης του φωτονιακού σήµατος, που ελέγχει αυτή τη διαδικασία:  

 

 Στο σκοτάδι, ο ωχροπλάστης και ιδιαίτερα τα PLB/PT, έχουν υψηλά επίπεδα 

πολυαµινών και ιδιαίτερα Put. Η κύρια πρωτεΐνη των PLB/PT είναι το ένζυµο POR, 

που αποτελεί το ένζυµο – κλειδί για τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών. 

 Υψηλές συγκεντρώσεις Put σταθεροποιούν και προστατεύουν από πρωτεάσες το 

«ενεργό» σύµπλοκο Pchlide:POR:NADPH, παρεµποδίζοντας παράλληλα τη µετατροπή 

του σε Chlide και στη συνέχεια σε χλωροφύλλη. 

 Με την έκθεση στον φωτισµό, το Pchlide µετατρέπεται σε Chlide (ο πρωτογενής 

φωτοϋποδοχέας αυτής της µετατροπής είναι το ίδιο το Pchlide), ενώ µειώνονται 

σταδιακά και οι προσδεδεµένες στα PLB/PT πολυαµίνες (και για τη διαδικασία αυτή ο 

πρωτογενής φωτοϋποδοχέας είναι το ίδιο το Pchlide). 

 Στην πορεία του χρόνου, η δραστική µείωση της Put από τα PLB/PT 

αποσταθεροποιεί την POR που από κυρίαρχη µεµβρανική πρωτεΐνη, µέσα σε λίγες 

ώρες ουσιαστικά µειώνεται σε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα [Schoefs, 2001]. Αυτό το 

διάστηµα είναι αρκετό για τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών που απαιτούνται για τη 

βιογένεση του χλωροπλάστη. 

 Το φάσµα δράσης έδειξε πως αυτή η µείωση των πολυαµινών και κυρίως της Put, 

έχει ως πρωτογενείς φωτοϋποδοχείς εκτός του ενεργού Pchlide (Pchlide:POR:NADPH) 

και έναν κρυπτοχρωµικό φωτοϋποδοχέα. 

 Η µείωση των πολυαµινών είναι αποτέλεσµα της µείωσης της ενεργότητας της ADC 

και της ODC, µε ταυτόχρονη αύξηση της ενεργότητας του καταβολικού ενζύµου DAO 

[Andreadakis and Kotzabasis, 1995]. 

 Η αλυσίδα µεταβίβασης σήµατος που ρυθµίζει τη µείωση της Put µε την έκθεση σε 

φωτισµό, βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας θα µπορούσε να 

συνοψιστεί ως εξής: 
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 Ο κρυπτοχρωµικός φωτοϋποδοχέας επάγει µια ετεροτριµερή G-πρωτεΐνη 

(πιθανότατα τύπου Gt, τρανσδουσίνη). 

 Από τις ετεροτριµερείς G-πρωτεΐνες που βρίσκονται σε επαφή µε τον/τους 

φωτοϋποδοχέα/είς, σηµατοδοτείται η απενεργοποίηση µιας αδενυλικής κυκλάσης 

και η ενεργοποίηση µιας γουανυλικής κυκλάσης. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση του 

cAMP είναι χαµηλή, ενώ του cGMP είναι υψηλή. 

 Το cGMP προκαλεί έκλυση Ca2+ µέσω ενεργοποίησης καναλιών εξαρτώµενων 

πιθανόν από cADP ριβόζη. 

 Ταυτόχρονα, η G-πρωτεΐνη ενεργοποιεί µια φωφολιπάση C και επάγει τη 

βιοσύνθεση της IP3, η οποία προκαλεί επίσης έκλυση Ca2+, από IP3-εξαρτώµενα 

κανάλια Ca2+. 

 Κάθε νέα έκλυση Ca2+ στο κυτταρόπλασµα, προκαλεί ενεργοποίηση της CaM, η 

οποία επάγει  µε κάποιο τρόπο την αύξηση της κυτταρικής Put. 

 Παράλληλα, το Ca2+ ενεργοποιεί µια CDPK, η οποία φωσφορυλιώνει το κανάλι 

Ca2+ και µειώνει έτσι την έξοδο Ca2+ [Rudd and Franklin-Tong, 2001], γεγονός που 

προκαλεί εµµέσως απενεργοποίηση της CaM και µείωση της βιοσύνθεσης Put. Το 

αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η ταλαντωτική αύξηση/µείωση του Ca2+ και της Put. 

Οι διαδικασίες αυτές είναι αργές και το «βήµα» της ταλάντωσης είναι µεγάλο, ενώ 

µικρές συγκεντρώσεις Ca2+ αυξάνουν την Put, υψηλές συγκεντρώσεις Ca2+ δεν την 

αυξάνουν. 

 Η έξοδος Ca2+ από το πλαστίδιο στο κυτταρόπλασµα, που οδηγεί σε ελεγχόµενη 

αυξοµείωση της Put στο κυτταρόπλασµα, συνοδεύεται όπως είναι φυσικό µε τη 

µείωση της Put σε πλαστιδιακό επίπεδο. Πιθανόν µέσα στο πλαστίδιο η µείωση του 

Ca2+ να απενεργοποιεί µια CaM και να µειώνεται έτσι το επίπεδο της Put. Η µείωση 

αυτή της Put αποσταθεροποιεί την POR, η οποία έτσι ενεργοποιείται και σιγά σιγά 

αποδοµείται (µετά από λίγες ώρες φωτισµού δεν είναι ανιχνεύσιµη). 

 Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι ο συνδυασµός G-πρωτεΐνης, cGMP και  

Ca2+/ CaM, έχει βρεθεί πως συµµετέχει στη µεταβίβαση σήµατος για τον έλεγχο της 

γονιδιακής έκφρασης πρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

 Επίσης, η µείωση (αποδόµηση) της Put συνεισφέρει στη βιοσύνθεση του 

γλουταµικού που αποτελεί το υπόστρωµα για τη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών 

(µονοπάτι C5). 

 Έτσι, η ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών συντονίζεται και µε τη σύνθεση των 

αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού που λαµβάνουν χώρα την ίδια 
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χρονική στιγµή και ο συντονισµός τους είναι απαραίτητος για τη σωστή ανάπτυξη 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

 Στον παρατεταµένο φωτισµό, συµβαίνει φωτοµετατροπή του Pchlide σε Chlide. 

Έτσι η βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και η γονιδιακή έκφραση των επιµέρους 

αποπρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (µέσω G-πρωτεΐνης και της 

σύµπραξης cGMP Ca2+/ CaM) οδηγούν στη λειτουργική οργάνωση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Τότε το κέντρο αντίδρασης (RC) του PSII (P680) 

λειτουργεί ως φωτοϋποδοχέας που, (πιθανόν µέσω της ενεργοποίησης µιας 

τρανσγλουταµινάσης) αυξάνει τα επίπεδα της συνδεδεµένης Put στα θυλακοειδή 

του ώριµου χλωροπλάστη (εικ. 29Β), για να ρυθµίσει τη λειτουργική 

οργάνωση/προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στις εν λόγω συνθήκες 

φωτισµού, µε κυρίαρχο τον ρόλο του LHCII, όπως άλλωστε θα διαφανεί από τα 

πειράµατα του Β΄ Μέρους της παρούσας εργασίας. Η αύξηση της συνδεδεµένης Put 

στα θυλακοειδή του χλωροπλάστη, οδηγεί σε µείωση του µεγέθους του LHCII ανά 

ενεργό κέντρο αντίδρασης, µειώνοντας την ενέργεια διάχυσης και αυξάνοντας τη 

µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (διαδικασία φωτοπροσαρµογής). 

 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στις εικόνες 29 και 30.  
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Εικόνα 29: Προτεινόµενο µοντέλο της αλυσίδας µεταβίβασης φωτονιακού σήµατος που ελέγχει το κυτταρικό και 
πλαστιδιακό επίπεδο της Put σε χλωρωτικά φυτά που εκτίθενται στο φως (αρχή της φωτοανάπτυξης του 
χλωροπλάστη). 
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Εικόνα 30: Προτεινόµενο µοντέλο για τη συµµετοχή των πολυαµινών στο µονοπάτι µεταβίβασης φωτονιακού σήµατος 
σε φωτοαναπτυγµένα («πράσινα») φυτά µε ώριµους χλωροπλάστες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Φωτονιακό περιβάλλον και φωτοπροσαρµογή 

 

Τα φυτά, αντίθετα µε τους ζωϊκούς οργανισµούς δεν έχουν τη δυνατότητα 

µετακίνησης. Έτσι, είναι αναγκασµένα να υφίστανται όλες τις αλλαγές που συµβαίνουν 

στο περιβάλλον τους, είτε βραχυπρόθεσµες, είτε µακροπρόθεσµες. Πολλές από τις αλλαγές 

στο φυσικό περιβάλλον των φυτών (ένταση και ποιότητα φωτισµού, διαθεσιµότητα νερού, 

διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων, έκθεση σε ρυπαντές, θερµοκρασία, αύξηση του CO2, 

κ.ά.) προκαλούν ριζικές αλλαγές στη δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού [Webber and Baker, 1996; Vothknecht and Westhoff, 2001]. Πράγµατι, η 

δοµική σύσταση του χλωροπλάστη ανταποκρίνεται σε µια πληθώρα ετερόκλητων 

περιβαλλοντικών παραγόντων, γεγονός που οδηγεί στην κοινή πεποίθηση πως η 

φωτοσυνθετική προσαρµογή, σε όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσµατα, ρυθµίζεται από 

έναν κοινό µηχανισµό, ο οποίος ενδεχοµένως ενεργοποιείται από ένα ή περισσότερα 

µεταβολικά σήµατα, και όχι ειδικά από κάποιον φωτοϋποδοχέα [Walters et al., 1999]. 

Μάλιστα, θεωρείται πως η οξειδοαναγωγική κατάσταση της ηλεκτρονιακής ροής µεταξύ 

του PSI και του PSII είναι το σήµα που ευθύνεται για την τροποποίηση της απόκρισης στο 

εκάστοτε περιβαλλοντικό ερέθισµα [Walters et al., 1999; Pfannschmidt, 2003]. 

Ειδικά όσον αφορά στο φωτονιακό περιβάλλον, οι προσαρµογές του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού είναι ταχύτατες αλλά και πολυδιάστατες, κι αυτό γιατί τουλάχιστο οι 

ηµερήσιες διακυµάνσεις στην ένταση, αλλά και την ποιότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, 

είναι οι πιο άµεσες και οπωσδήποτε πολύ µεγάλες. Για τους φωτοσυνθετικούς 
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οργανισµούς, η δυνατότητα να προσαρµόζονται στις µεταβολές της φωτονιακής ροής 

(Photon Flux Density, PFD) είναι κρίσιµη, έτσι ώστε οι φυτικοί οργανισµοί να διατηρούν 

µια ισορροπία µεταξύ της ικανότητάς τους για συλλογή φωτός και της ορθολογικής χρήσης 

αυτής της δεσµευµένης ενέργειας. Πολλές φορές η συλλογή του φωτός από τα 

φωτοσυστήµατα είναι ταχύτερη από την ηλεκτρονιακή ροή µεταξύ των δύο 

φωτοσυστηµάτων ή την αφοµοίωση του άνθρακα στον κύκλο του Calvin. Σε περιπτώσεις 

πάλι υπολειπόµενης φωτονιακής ροής, η φωτοσύνθεση περιορίζεται από την 

αποδοτικότητα στη συλλογή φωτός. Όταν η φωτονιακή ροή είναι αυξηµένη, τότε η 

φωτοσύνθεση προσεγγίζει το µέγιστό της ρυθµό, ο οποίος καθορίζεται από την δέσµευση 

του διοξειδίου του άνθρακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η φωτονιακή ροή στο 

περιβάλλον του φυτού προκαλεί την απορρόφηση περισσότερου φωτός απ’ ότι απαιτείται 

για τον κορεσµό της φωτοσύνθεσης, τότε η περίσσεια φωτός προκαλεί την παραγωγή 

Ενεργών Μορφών Οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) που οδηγούν σε 

φωτοοξειδωτικές βλάβες [Dau, 1994; Ort, 2001]. Η καταπόνηση του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού από υψηλό φωτισµό θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, όχι µόνο την αποδοτικότητα της 

φωτοσύνθεσης, αλλά και γενικότερα την ίδια τη βιωσιµότητα του κυττάρου.  Για το λόγο 

αυτό,  οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί διαθέτουν αρκετούς, φυσιολογικούς/ βιοχηµικούς/ 

µοριακούς, αντισταθµιστικούς µηχανισµούς, οι οποίοι συνολικά αναφέρονται µε τον όρο 

φωτοπροσαρµογή.  

Ο όρος «φωτοπροσαρµογή» λοιπόν, αναφέρεται γενικότερα στις ρυθµίσεις εκείνες που 

σηµατοδοτούνται είτε σε επίπεδο οργανισµού, είτε στον φωτοσυνθετικό µηχανισµό, ως 

αποκρίσεις στις διάφορες συνθήκες φωτισµού, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και παραγωγής στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η προσαρµογή  του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε «χαµηλές» και «υψηλές» εντάσεις 

φωτισµού είναι ένα φαινόµενο που έχει τεκµηριωθεί επαρκώς και σε ανώτερα φυτά και στα 

χλωροφύκη [Boardman et al., 1974; Fleischhacker and Senger, 1978; Senger and Bauer, 

1987].  

 

 

Φωτοπροσαρµοστικοί µηχανισµοί του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Οι φωτοϋποδοχείς που ευθύνονται για την αντίληψη των φωτονιακών 

διαφοροποιήσεων και την προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε αυτές, είναι το 
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φυτόχρωµα Β (phyB) στα ανώτερα φυτά και ένας κρυπτοχρωµικός φωτοϋποδοχέας 

(υποδοχέας κυανής ακτινοβολίας) στα χλωροφύκη. Επίσης, στα ανώτερα φυτά οι συνθήκες 

χαµηλού φωτισµού είναι δυνατό να εξοµοιωθούν από µονοχρωµατικό, βαθύ ερυθρό 

φωτισµό (FRL), ενώ αντίστοιχα στα χλωροφύκη οι συνθήκες χαµηλού φωτισµού 

εξοµοιώνονται µε την κυανή ακτινοβολία [Buschmann et al., 1978; Humbeck et al., 1988], 

δίνοντας µε αυτό τον τρόπο την οικολογική διάσταση της φωτοπροσαρµογής: στα χερσαία 

οικοσυστήµατα το FRL είναι αυτό που δεν απορροφάται από τα επικείµενα φύλλα της 

βλάστησης και εποµένως φθάνει στα σκαιόφυτα, ενώ στα υδάτινα οικοσυστήµατα, η κυανή 

ακτινοβολία, λόγω του µικρού µήκους κύµατος, φθάνει σε µεγάλα βάθη. 

Η σωστή λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε διαφορετικά φωτονιακά 

περιβάλλοντα εξαρτάται άµεσα από τη δυνατότητα προσαρµογής του σε διαφορετικές 

εντάσεις και ποιότητες φωτισµού (φωτοπροσαρµογή). Η φωτοπροσαρµογή του φυτού δεν 

περιορίζεται απλώς σε αλλαγές του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, αλλά επεκτείνεται, τόσο 

στη δοµή του χλωροπλάστη, όσο και ολόκληρου του φύλλου. Τα φύλλα φυτών που 

αναπτύσσονται σε υψηλής έντασης φωτισµό, σε σχέση µε εκείνα που αναπτύχθηκαν σε 

φωτισµό χαµηλής έντασης, παρουσιάζουν µεγαλύτερο πάχος. Αυτό οφείλεται στην αύξηση 

του δρυφακτοειδούς παρεγχύµατος (αύξηση του µεγέθους των κυττάρων, αλλά και του 

αριθµού των κυτταρικών στοιβάδων). Οι χλωροπλάστες των φυτών υψηλής φωτονιακής 

έντασης είναι λιγότεροι και µε λιγότερα grana, ενώ ο φωτοσυνθετικός τους µηχανισµός 

φέρει µικρότερες φωτοσυλλεκτικές κεραίες, σε σχέση µε τις αντίστοιχες φυτών που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες φωτισµού χαµηλής έντασης. Προφανώς, αυτές οι δοµικές 

διαφοροποιήσεις του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, οι οποίες προκαλούνται από την 

ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, σχετίζονται και µε ανάλογες διαφοροποιήσεις στη 

λειτουργία του. Ανάλογα, δοµικές και λειτουργικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζει και ο 

φωτοσυνθετικός µηχανισµός που είναι προσαρµοσµένος σε χαµηλής έντασης φωτισµό 

(πάντα σε σχέση µε υψηλότερες εντάσεις φωτισµού). Σ’ αυτή την περίπτωση, για λόγους 

«οικονοµίας» χρησιµοποιεί µία αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων, για περισσότερα 

φωτοσυνθετικά κέντρα αντίδρασης  (µία αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων για κάθε 2 ή 3 

PSI και PSII, µε τα αντίστοιχά τους LHCII). Από τις άµεσες επιπτώσεις που έχουν στη 

λειτουργία του, αυτές οι αλλαγές στη δοµή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, είναι και το 

γεγονός ότι φυτά προσαρµοσµένα σε φωτισµό χαµηλής έντασης, παρουσιάζουν µία 

χαρακτηριστική καµπύλη φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, µε ιδιαίτερα χαµηλό σηµείο 

αντιστάθµισης, γρήγορο κορεσµό και χαµηλό επίπεδο µέγιστης φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, σε σχέση µε την αντίστοιχη καµπύλη φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, 
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φυτών προσαρµοσµένων σε φωτισµό υψηλής έντασης [Γανωτάκης και Κοτζαµπάσης, 

2003] 

Οι φωτοπροσαρµοστικές λοιπόν ρυθµίσεις που συµβαίνουν στον ίδιο το 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, αφορούν είτε σε βραχυπρόθεσµες  (short-term), είτε σε 

µακροπρόθεσµες (long-term) µεταβολές [Dau, 1994; Walters et al., 1999]. Οι 

βραχυπρόθεσµες προσαρµογές είναι ταχύτατες (δρουν µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την 

έναρξη του σήµατος) και περιλαµβάνουν µηχανισµούς που συνολικά χαρακτηρίζονται ως 

µη-φωτοχηµική απόσβεση της φωτονιακής ενέργειας (non photochemical quenching, NPQ) 

[Dau, 1994; Horton et al., 1999; Ort, 2001]. Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών αποτελούν 

ο σχηµατισµός της βαθµίδωσης του pH στον µικροχώρο (lumen) των θυλακοειδών (χρόνος 

ενεργοποίησης 10 sec), η φωσφορυλίωση του LHCII και ο κύκλος των ξανθοφυλλών 

(διάρκεια ενεργοποίησης λίγα λεπτά). Σε όλους αυτούς τους µηχανισµούς καθοριστικό 

ρόλο παίζει το ίδιο το LHCII, είτε άµεσα είτε έµµεσα. Πράγµατι, ο κύκλος των 

ξανθοφυλλών (βιολαξανθίνη↔ανθεραξανθίνη↔ζεαξανθίνη) εδράζεται στο ίδιο το LHCII, 

δεδοµένου ότι οι ξανθοφύλλες που συµµετέχουν στο µηχανισµό αυτό είναι προσδεδεµένες 

στα πολυπεπτίδια του LHCII [Horton et al., 1999; Croce et al., 1999]. Αλλά και η 

βαθµίδωση του pH που δηµιουργείται µεταξύ µικροχώρου και στρώµατος, έχει συνδεθεί µε 

το LHCII: σύµφωνα µε ένα απλοποιηµένο µοντέλο, η µη πρωτονιωµένη µορφή του LHCII, 

«επανδρωµένη» µε  βιολαξανθίνη είναι και η µορφή εκείνη που παρέχει τη µέγιστη 

απόδοση στη συλλογή φωτονίων. Αντίθετα, η πρωτονίωση στο περιβάλλον του LHCII, 

στον µικροχώρο, σε συνδυασµό µε την πρόσδεση ζεαξανθίνης είναι η κατάσταση εκείνη 

που θα οδηγήσει στην απόσβεση της απορροφούµενης ενέργειας µε τη µορφή της 

θερµότητας [Horton et al., 1999]. Αυτός ο µηχανισµός απόσβεσης της φωτονιακής 

ενέργειας πιστεύεται πως εδράζεται/ξεκινά από το LHCII [Horton et al., 1999], ενώ κατά 

µια άλλη άποψη το ίδιο το Κέντρο Αντίδρασης του PSII ευθύνεται για την έναρξη του 

µηχανισµού αυτού [Bukhov et al., 2001]. Η έναρξη της σηµατοδότησης αυτών των 

φωτοπροστατευτικών µηχανισµών φαίνεται να οφείλεται σε κάποιον εξειδικευµένο 

αισθητήρα, που καταγράφει τη διαφορά δυναµικού (∆pH) µεταξύ µικροχώρου και 

στρώµατος [Dau, 1994].  

Απ’ την άλλη µεριά, οι µακροπρόθεσµες προσαρµογές του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, οι οποίες δρουν σε µια χρονική περίοδο που µπορεί να διαρκεί από 30 min 

έως και µερικές ώρες ή µέρες, περιλαµβάνουν κυρίως µεταβολές στο ισοζύγιο µεταξύ 

βιοσύνθεσης και αποδόµησης πρωτεϊνών και χρωστικών [Dau, 1994]. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα αποτελεί και πάλι, το κύριο φωτοσυλλεκτικό σύµπλοκο LHCII, του οποίου το 
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µέγεθος µειώνεται µε την επίδραση της υψηλής έντασης φωτισµού, µέσω ενός πιθανότατα 

πρωτεολυτικού µηχανισµού [Anastassiou and Argyroudi-Akoyounoglou, 1995; Yang et al., 

1995; Tziveleka and Argyroudi-Akoyounoglou, 1999].  

Βέβαια, παρόλη την αποτελεσµατικότητα των προσαρµοστικών αυτών µηχανισµών, 

όλοι οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί έχουν ένα συγκεκριµένο εύρος φωτονιακής 

προσαρµογής, πέραν του οποίου ενεργοποιείται η διαδικασία της φωτοαναστολής [Park et 

al., 1997]. 

Η ανθεκτικότητα τελικά του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ενάντια στην περίσσεια 

φωτονιακής ενέργειας (υψηλός φωτισµός), αποδίδεται σε προσαρµογές του, όπως η 

αύξηση του ενζύµου Rubisco, η µείωση του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας του 

PSII (LHCII), η µεγαλύτερη ταχύτητα της φωτοσυνθετικής ηλεκτρονιακής ροής, η 

αυξηµένη δυνατότητα ανακύκλωσης της πρωτεΐνης D1 του κέντρου αντίδρασης του PSII, 

που όλα συντελούν στην απόσβεση της περίσσειας φωτονιακής ενέργειας διέγερσης µε τη 

µορφή της θερµότητας [Dau, 1994].  

Σε συνθήκες υψηλού φωτισµού (HL), η συγκέντρωση του PSII αυξάνεται, σε σχέση µε 

τον χαµηλό φωτισµό (LL), ενώ ταυτόχρονα συµβαίνουν και µεγάλες αλλαγές στη σύσταση 

του συµπλόκου (όπως και στη σύσταση του συµπλόκου PSI). Παράλληλα αυξάνεται και η 

Rubisco (1,5-biphosphate carboxylase/oxygenase), ενώ µειώνεται το κύριο 

φωτοσυλλεκτικό σύµπλοκο LHCII [Anderson et al., 1995]. Αυτές οι αλλαγές 

συσχετίζονται κυρίως µε δύο εύκολα µετρήσιµους παράγοντες: τη µέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα (Pmax), που αυξάνεται και το λόγο των χλωροφυλλών a και b (chl a/b), που 

επίσης αυξάνεται. Σε LL συνθήκες όµως, ο λόγος chl a/b µειώνεται, κι αυτό συµβαίνει 

λόγω της αύξησης του µεγέθους του LHCII ανά PSII. Πιστεύεται δε πως, όταν η 

φωτονιακή ροή είναι περιορισµένη, η αύξηση του LHCII, που έχει σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση της συγκέντρωσης της chl b, εξυπηρετεί, πέραν της µεγαλύτερης 

αποτελεσµατικότητας στη συλλογή φωτονίων, επιπλέον στην αύξηση του εύρους των 

ακτινοβολιών που µπορεί να εκµεταλλευτεί η φωτοσύνθεση, και κυρίως των ακτινοβολιών 

µεταξύ 450 και 512 nm όπου απορροφά η chl b και τα καροτενοειδή [Walters et al., 1999].  

Άλλες αποκρίσεις στο φωτονιακό περιβάλλον περιλαµβάνουν την τροποποίηση της 

στοιχειοµετρίας µεταξύ των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ. Για παράδειγµα, σε µια πρόσφατη 

µελέτη υπολογίστηκε πως η αναλογία PSII/PSI στο HL ανέρχεται σε 2.8, ενώ ο ίδιος λόγος 

στο LL µειώνεται αρκετά αγγίζοντας την τιµή 1.8. Αυτές οι διαφορές στη στοιχειοµετρία 

των φωτοσυστηµάτων αποδίδονται από τους συγγραφείς, άµεσα σε κάποιον BL υποδοχέα, 

και έµµεσα στην αίσθηση του οξειδοαναγωγικού δυναµικού της ηλεκτρονιακής ροής 
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µεταξύ των φωτοσυστηµάτων [Walters et al., 1999]. Άλλες κυρίαρχες µεταβολές που 

συµβαίνουν, είναι αυτές στα συστατικά της ηλεκτρονιακής ροής: σε συνθήκες HL 

αυξάνεται η ποσότητα του κυτοχρώµατος b6f, η πλαστοκινόνη, η φερρεδοξίνη και η ΑΤΡ 

συνθάση, ανά µονάδα χλωροφύλλης), γεγονός που προκαλεί και την αύξηση της 

ηλεκτρονιακής ροής ανά φωτοσυνθετική µονάδα [Anderson and Anderson, 1988].  

 

 

Ο ρόλος του LHCII στη διαδικασία της φωτοπροσαρµογής 

 

Το PSII περιστοιχίζεται από τη φωτοσυλλεκτική του κεραία, η οποία είναι διπλή: 

εσωτερικά υπάρχει η µικρή ή πυρηνική κεραία, που σχηµατίζεται από τα πολυπεπτίδια 

Lhcb6 (CP24), Lhcb5 (CP26), Lhcb4 (CP29) και Lhcb3 (LHCIIa) και εξωτερικά το κύριο 

φωτοσυλλεκτικό σύµπλοκο LHCII (ή LHCIIb). Αυτό, σχηµατίζεται από ένα ή περισσότερα 

(έως 8 αναφέρονται) ετεροτριµερή ή και οµοτριµερή σύµπλοκα, τα οποία δοµούνται από τα 

πολυπεπτίδια Lhcb2, Lhcb1 και πιθανότατα και το Lhcb3 [Kühlbrandt et al., 1994; Dau, 

1994; Boekema et al., 1999; Jackowski et al., 2001]. Ο λόγος της ύπαρξης αυτής της 

ετερογένειας δεν είναι γνωστός. Υπόνοιες υπάρχουν πως, αν και ιδιαίτερα συντηρηµένα 

αυτά τα πολυπεπτίδια (κυρίως όσον αφορά στις θέσεις πρόσδεσης των χρωστικών τους) 

και µεταξύ τους, αλλά και µεταξύ των διαφόρων οργανισµών, εντούτοις ενδεχοµένως να 

έχουν διαφορετικό ρόλο ανάλογα µε τις συνθήκες φωτός, καθώς έχει βρεθεί πως το Lhcb2, 

ενώ υπάρχει σε µικρή αναλογία σε HL συνθήκες, σε LL φωτισµό αυξάνεται έως και 3-4 

φορές. Οι υποθέσεις λοιπόν, που διατυπώνονται για την ερµηνεία του φαινοµένου, θέλουν 

το κάθε διαφορετικό σύµπλοκο του LHCII να παίζει και διαφορετικό ρόλο όσον αφορά στη 

ρύθµιση της συλλογής φωτός και της µεταφοράς ή απόσβεσης της ενέργειας [Walters and 

Horton, 1999]. Εξάλλου, άλλες µελέτες έχουν δείξει πως και ο ίδιος ο πληθυσµός των PSII 

στα grana δεν είναι οµοιογενής. Έχει αναφερθεί η ταυτόχρονη ύπαρξη υποπληθυσµών PSII 

µε διαφορετικά µεγέθη κεραίας [Schilstra et al., 1999; Hankamer et al., 1997a] 

Η δοµή του LHCII, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, αλλά και η λειτουργία του, είναι 

πολύ όµοια µεταξύ ανώτερων φυτών και χλωροφυκών [Teramoto et al., 2001]. Κάθε 

µονοµερές πολυπεπτίδιο του LHCII αποτελείται από τρεις διαµεµβρανικές α-έλικες (A, B 

και C), που συνδέονται µεταξύ τους µέσω υδρόφιλων βρόχων και µια µικρή αµφίφιλη 

έλικα (D), η οποία εκτίθεται στην εσωτερική πλευρά του θυλακοειδούς. Ένα µόριο 

ξανθοφύλλης είναι συνδεδεµένο σε καθεµιά από τις διαµεµβρανικές έλικες, ενώ τα 12 
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µόρια χλωροφυλλών (7 a και 5 b) βρίσκονται συνδεδεµένα σε πλευρικές οµάδες αµινοξέων 

και σε στενή επαφή µε τα καροτενοειδή. Η σταθερότητα της αναδίπλωσης του µορίου 

εξαρτάται απόλυτα από την ύπαρξη των ξανθοφυλλών, αλλά και των χλωροφυλλών 

[Formaggio et al., 2001]. 

∆ιαφορές έχουν βρεθεί και στον τρόπο που τα τριµερή υποσύµπλοκα του LHCII 

συνδέονται µε το διµερές του PSII. Πρόκειται άλλοτε για ισχυρές συνδέσεις (S, strong), 

άλλοτε για µέτριας ισχύος συνδέσεις (Μ, moderate) και άλλοτε για χαλαρές (L, loose), ενώ 

δεν αποκλείεται να υπάρχουν και τριµερή πολύ χαλαρά (X, extra loose) συνδεδεµένα µε το 

PSII. Στη σχετική µελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στην υπόθεση πως ενδεχοµένως οι S, M 

και L µορφές του LHCII να είναι µόνιµα συνδεδεµένες µε το PSII, ενώ η Χ µορφή 

αποτελεί εκείνο τον πληθυσµό του LHCII που µετακινείται µεταξύ του PSII και του PSI, 

µετά τη φωσφορυλίωσή του [Boekema et al., 1999]. Καθοριστικό ρόλο σε όλους αυτούς 

τους τύπους σύνδεσης του LHCII µε το PSII, παίζουν οι πρωτεΐνες της µικρής κεραίας 

CP26 και CP24, αλλά όχι η CP29 [Boekema et al., 1999]. 

Το ολοσύµπλοκο του LHCII στην πολυµερή του µορφή αποτελείται από ανάµεικτα 

ετεροτριµερή αλλά και οµοτριµερή [Remeli et al., 1999; Jackowski et al., 2001]. Συνολικά, 

αποτελεί περίπου το 50% της πρωτεϊνικής σύστασης των θυλακοειδών και δεσµεύει 

περίπου το 70% της χλωροφύλλης του πλαστιδίου [Remeli et al., 1999]. Το σύµπλοκο αυτό 

κατέχει τον κύριο ρόλο στη φωτοσυλλεκτική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, 

αλλά επίσης έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει την ορθολογική διαχείριση της ροής ενέργειας 

µεταξύ των φωτοσυστηµάτων. Η ενέργεια διέγερσης των δεσµευόµενων φωτονίων 

µεταφέρεται από το LHCII (Lhcb1/2/3), µέσω του Lhcb4 (CP29), του Lhcb5 (CP26) και 

του Lhcb6 (CP24) στις CP47 και CP43 και τελικά στο Ρ680, τον πρωτογενή δότη 

ηλεκτρονίων στο Κέντρο Αντίδρασης του PSII [Schilstra et al., 1999].  

Το LHCII παίζει ρόλο όχι µόνο στη δέσµευση του φωτός για τη φωτοσύνθεση, αλλά 

επίσης και στη ρύθµιση της ροής ενέργειας στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Αυτή η 

ρύθµιση της ροής της ενέργειας επιτυγχάνεται µε τη διττή του ιδιότητα άλλοτε να 

µεταφέρει ενέργεια και άλλοτε να αποσβένει ενέργεια, προσφέροντας προστασία ενάντια 

στις βλαβερές συνέπειες της υψηλής ακτινοβολίας [Horton et al., 1999].   

Τέλος, το LHCII θεωρείται πως παίζει ρόλο και στη στοίβαξη των θυλακοειδών σε 

grana κατά τη βιογένεση του χλωροπλάστη [Vothknecht and Westhoff, 2001]. Φαίνεται 

όµως πως η δράση αυτή του LHCII δεν περιορίζεται µόνο κατά τη βιογένεση του 

χλωροπλάστη, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται και στην ώριµή του µορφή, αφού κατά τη 

φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες υψηλού φωτισµού, η 
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µείωση του LHCII έχει συνδεθεί µε µερική αποστοίβαξη των grana και τελικά µικρότερο 

ποσοστό θυλακοειδών µέσα στον χλωροπλάστη [Lin et al., 1999]. 

Η εκτίµηση του απόλυτου µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας στις εκάστοτε 

συνθήκες φωτισµού απαιτεί ειδικές συσκευές και µάλλον πολύπλοκες τεχνικές. Γι’ αυτό, η 

πιο εύκολη γρήγορη και συχνότερα εφαρµόσιµη µέθοδος είναι αυτή της εκτίµησης του 

λόγου χλωροφύλλης a/b. Πράγµατι, ο λόγος Chl a/b θεωρείται ενδεικτικός του µεγέθους 

της φωτοσυλλεκτικής κεραίας LHCII, αφού οι πυρήνες των φωτοσυστηµάτων περιέχουν 

µόνο χλωροφύλλη a, ενώ η περιφερειακή κεραία περιέχει και  χλωροφύλλη a και 

χλωροφύλλη b. Μάλιστα για τα ανώτερα φυτά ο λόγος Chl a/b στην κεραία LHCII είναι 

περίπου 1, αφού η στοιχειοµετρία των προσδεδεµένων σ’ αυτή χλωροφυλλών είναι 7 µόρια 

χλωροφύλλης a : 5 µόρια χλωροφύλλης b . Εποµένως, η σχέση χλωροφύλλης a:b µειώνεται 

όταν το µέγεθος της κεραίας αυξάνει και αντίστροφα, ο λόγος αυτός αυξάνει όταν το 

µέγεθος της κεραίας ανά Κέντρο Αντίδρασης µειώνεται [Tanaka et al., 2001].  

 

Μετάβαση από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 2 (state1→state 2 transition): 

Είναι γενικά παραδεκτό πως το LHCII φωσφορυλιώνεται σε µια θρεονίνη που 

βρίσκεται κοντά στο, εκτιθέµενο στο στρώµα, αµινοτελικό άκρο του πολυπεπτιδίου, από 

µια πρωτεϊνική κινάση και η φωσφορυλίωση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την αποσύνδεσή 

του από το PSIΙ, την αποµάκρυνσή του από τις στοιβαγµένες περιοχές των grana και τη 

µετατόπισή του στις αστοίβακτες περιοχές (θυλακοειδή στρώµατος) και στα περιθώρια των 

grana, όπου και συνδέεται παροδικά µε το PSI. Πιστεύεται πως η διαδικασία αυτή 

εξυπηρετεί στην αποσυµφόρηση της ηλεκτρονιακής ροής µεταξύ των δύο 

φωτοσυστηµάτων, όταν η συλλογή φωτονίων στο PSII υπερέχει της ηλεκτρονιακής ροής 

προς το PSI. Σαν κατάσταση 2 αναφέρεται η σύνδεση του LHCII µε το PSII, ενώ σαν 

κατάσταση 1 αναφέρεται η σύνδεσή του µε το PSI [Allen and Race, 2002]. Σύµφωνα µε 

τους Boekema και συν. (1999) αυτή τη δυνατότητα µετακίνησης έχουν συγκεκριµένοι 

υποπληθυσµοί του LHCII, δηλ. τα τριµερή εκείνα που είναι πιο χαλαρά συνδεδεµένα µε το 

PSII. Επίσης, σύµφωνα µε τους Zer και συν. (1999) το φως παίζει διπλό ρόλο στη 

διαδικασία αυτή: αφενός ρυθµίζει την ενεργότητα της κινάσης (ή οµάδας κινασών) που 

φωσφορυλιώνει το σύµπλοκο και αφετέρου επάγει την έκθεση της περιοχής του LHCII που 

φωσφορυλιώνεται, επιδρώντας στη δοµή του χλωροφυλλοπρωτεϊνικού υποστρώµατος. Η 

κινάση αυτή υπόκειται σε επιπλέον ρύθµιση από το οξειδοαναγωγικό δυναµικό των 

θυλακοειδών. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία αυτή ελέγχεται από ένα µονοπάτι 

µεταβίβασης σήµατος, στο οποίο ενεργό ρόλο παίζει το απόθεµα της πλαστοκινόνης (PQ), 
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το οποίο λειτουργεί σαν ένας αισθητήρας/ρυθµιστής του οξειδοαναγωγικού δυναµικού 

µεταξύ των δύο φωτοσυστηµάτων. Όταν η ανηγµένη µορφή της PQ (πλαστοκινόλη) 

προσδένεται στη θέση οξείδωσής της στο σύπλοκο Cytb6f, το οποίο όµως, βρίσκεται 

επίσης σε ανηγµένη µορφή, τότε ενεργοποιείται µια κινάση που βρίσκεται σε επαφή µε το 

Cytb6f και φωσφορυλιώνει το LHCII, ενδεχοµένως µαζί µε άλλες πρωτεΐνες του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ [Mullineau and Karpinski, 2002; Yang et al., 2001; Allen and Race, 

2002; Zer et al., 1999; Zer and Ohad, 2003]. Έτσι, οποιαδήποτε διατάραξη της ισορροπίας 

µεταξύ της φωτονιακής διέγερσης στο PSII και της ηλεκτρονιακής ροής προς το PSI οδηγεί 

σε ταχύτατες αλλαγές στην οξειδοαναγωγική κατάσταση του συνολικού αποθέµατος της 

πλαστοκινόνης, η οποία πλέον δρα σαν ένας οξειδοαναγωγικός ρυθµιστής µεταξύ των δύο 

φωτοσυστηµάτων. Το φωσφορυλιωµένο LHCII συνδέεται µε το PSI, ενώ όταν οι συνθήκες 

αντιστραφούν, τότε κάποια φωσφατάση, που επίσης εντοπίζεται στα θυλακοειδή 

αποφωσφορυλιώνει το σύµπλοκο, µε αποτέλεσµα αυτό να µεταναστεύει ξανά πίσω στο 

PSII [Zer et al., 1999; Allen and Race, 2002; Zer and Ohad, 2003].  

 

 

Πολυµερισµός / αποπολυµερισµός του LHCII 

 

Σε συνθήκες υψηλού φωτισµού το µέγεθος του LHCII µειώνεται, ενώ αυτό της 

εσωτερικής κεραίας του PSII παραµένει σταθερό ανά Κέντρο Αντίδρασης [Čajanek et al., 

1999]. Η µείωση αυτή προστατεύει το φωτοσυνθετικό µηχανισµό από την απορρόφηση 

περίσσειας ενέργειας. Γενικότερα, οι µηχανισµοί που ελέγχουν το µέγεθος της κεραίας ως 

απόκριση στη φωτονιακή ακτινοβολία, είναι επί το πλείστον άγνωστοι, παρά τις εντατικές 

και πολύχρονες έρευνες σ’ αυτό το θεµατικό πεδίο [Tanaka et al., 2001].  

Η µείωση του µεγέθους του LHCII µεταφράζεται σε αποπολυµερισµό του ολιγοµερούς 

(τριµερούς) συµπλόκου του,  που συµβαίνει µε τη βοήθεια µιας πρωτεάσης [Anastassiou 

and Argyroudi-Akoyounoglou, 1995; Yang et al., 1995; Tziveleka and Argyroudi-

Akoyounoglou, 1999]. Για τον ολιγοµερισµό των µονοµερών σε τριµερή σύµπλοκα, η 

ακεραιότητα της αµινοτελικής περιοχής των πολυπεπτιδίων του LHCII είναι καθοριστικής 

σηµασίας. Εξάλλου και η πρόσδεση φωσφολιπιδίων φωσφατιδυλογλυκερόλης (PG) στην 

περιοχή αυτή, έχει προταθεί πως συµβάλλει στον τριµερισµό του συµπλόκου [Veverka et 

al., 2000]. Έχει προταθεί πως ο αντιστρεπτός ολιγοµερισµός του LHCII ρυθµίζεται από την 

εξαρτώµενη από το ∆pH συσσώρευση της ζεαξανθίνης [Ort, 2001]. Ο ολιγοµερισµός του 
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LHCII ενδεχοµένως προκαλεί αλλαγές στον προσανατολισµό µεταξύ των χρωστικών που 

είναι προσδεδεµένες στις πρωτεΐνες του συµπλόκου, επιτρέποντας κάποιες 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, οι οποίες οδηγούν σε µεγαλύτερη θερµική απόσβεση της 

απορροφούµενης φωτονιακής ενέργειας. Τελικά, σύµφωνα πάντα µε την πρόταση αυτή, ο 

κύκλος των ξανθοφυλλών έχει έναν έµµεσο ρόλο στη θερµική απόσβεση, µε το να 

µεσολαβεί για την κρίσιµη αυτή δοµική αλλαγή της κεραίας του PSII [Ort, 2001]. Επίσης, 

δεδοµένου ότι τα κύρια συστατικά της κεραίας LHCII είναι οι αποπρωτεΐνες και οι 

χλωροφύλλες του, για µια δεδοµένη ένταση ακτινοβολίας, δεν είναι γνωστό εάν η σύνθεση 

των αποπρωτεϊνών είναι αυτή που θα υπαγορεύσει τη στοιχειοµετρική ρύθµιση των 

χλωροφυλλών, ή το αντίστροφο. Τα περισσότερα δεδοµένα όµως συνηγορούν υπέρ της 

δεύτερης υπόθεσης, και συγκεκριµένα υποτίθεται πως η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης b 

είναι αυτή που θα ρυθµίσει στοιχειοµετρικά τη µεταγραφή των γονιδίων του LHCII 

[Tanaka et al., 2001].  

Ένας µηχανισµός που επεξηγεί αυτή τη ρυθµιστική σχέση χλωροφυλλών – 

αποπρωτεϊνών, προτείνει πως σε συνθήκες κατά τις οποίες ο ρυθµός βιοσύνθεσης της 

χλωροφύλλης είναι χαµηλός, τα νεοσυντιθέµενα µόρια χλωροφύλλης a επιλεκτικά 

προσδένονται κατά προτίµηση σε σύµπλοκα του πυρήνα των φωτοσυστηµάτων και στις 

πρωτεΐνες της εσωτερικής κεραίας του PSII, και έτσι λιγότερα µόρια χλωροφύλλης a 

παραµένουν διαθέσιµα για µετατροπή τους σε χλωροφύλλη b που θα ενσωµατωθούν στο 

LHCII. Τελευταία έχει βρεθεί σε διάφορους οργανισµούς (Arabidopsis thaliana, 

Chlamydomonas reinhardtii, κ.ά.) ένα γονίδιο (Cao) που κωδικοποιεί για µια οξυγενάση η 

οποία καταλύει µια ασυνήθιστη διαδικασία δύο βηµάτων για τη βιοσύνθεση της Chl b από 

Chl a, µέσω του 7-hydroxymethyl-chlorophyllide [Tomitani et al., 1999; Oster et al., 2000] 

Με βάση το γεγονός ότι το γονίδιο αυτό φαίνεται να αποτελεί και το µοναδικό για τη 

σύνθεση της Chl b στην Arabidopsis,, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα πως το 

γονίδιο αυτό εµπλέκεται στη µετατροπή της Chl b σε Chla. Σχετικά λοιπόν µε το LHCII 

και τη ρύθµιση του µεγέθους του από την Chl b, υποτίθεται πως, στην περίπτωση που η 

διαθεσιµότητα χλωροφύλλης είναι φυσιολογική, ο λόγος χλωροφύλλης a/b πιθανότατα 

καθορίζεται από την αλληλοµετατροπή της χλωροφύλλης a και b (κύκλος χλωροφυλλών), 

γεγονός που επιτρέπει άλλωστε στα φυτά να µεταβάλλουν το λόγο a/b, χωρίς να έχει 

προηγηθεί κάποια µεταβολή στη βιοσύνθεση των χλωροφυλλών. Όταν πάλι, για κάποιο 

λόγο το LHCII πλεονάζει για τις συγκεκριµένες συνθήκες φωτισµού, η χλωροφύλλη b 

αποµακρύνεται από το LHCII και µετατρέπεται σε χλωροφλλίδιο a, το οποίο 

ενσωµατώνεται σε πρωτεΐνες που προσδένουν χλωροφύλλη a [Tanaka et al., 2001]. Έτσι, ο 
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κύκλος των χλωροφυλλών ενδεχοµένως να παίζει κάποιον πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

αναδιάρθρωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στα πλαίσια της απόκρισης στη 

φωτονιακή ακτινοβολία. Ακολούθως, το σενάριο αυτό προβλέπει πως ένας µηχανισµός που 

βασίζεται σε πρωτεάσες ειδικές για το LHCII ενδεχοµένως λειτουργεί in vivo για την 

επιλεγµένη αποδόµηση όσων από τις πρωτεΐνες του συµπλόκου διαθέτουν λιγότερα µόρια 

χλωροφύλλης b. Έτσι, η πρωτεολυτική ρύθµιση των αποπρωτεϊνών, σε συνδυασµό µε τη 

ρύθµιση της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης b επιτρέπουν προφανώς τον λεπτοµερειακό 

έλεγχο του µεγέθους της κεραίας στις εκάστοτε συνθήκες [Tanaka et al., 2001]. 

 

 

Πρωτεολυτική διάσπαση του πολυµερούς συµπλόκου LHCII 

 

Γενικότερα, πρωτεολυτική δράση ενάντια σε πολυπεπτίδια του PSII έχει εντοπιστεί σε 

διαδικασίες όπως η αποδόµηση µη λειτουργικών πρωτεϊνών ή πρωτεϊνών που έχουν 

οδηγηθεί σε λάθος θέση, η ανακύκλωση πρωτεϊνών που συµβαίνει διαρκώς και η 

προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού. Η 

περίπτωση των πρωτεολυτικών φαινοµένων που εντοπίζονται σε διαδικασίες 

φωτοπροσαρµογής αφορούν σε εξειδικευµένους µηχανισµούς. 

Η δράση της πρωτεάσης που είναι υπεύθυνη για τον αποπολυµερισµό του LHCII έχει 

εντοπιστεί τόσο σε ανώτερα φυτά όσο και σε κατώτερους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς 

(Phaseolus vulgaris, Arabidopsis thaliana, σπανάκι, Chlamydomonas reinhardtii) 

[Georgakopoulos et al., 2002]. Φαίνεται να είναι υψηλού µοριακού βάρους, αφού 

εντοπίζεται στην αρχή της πηκτής σε SDS ηλεκτροφορητική ανάλυση. Πιθανόν να 

πρόκειται για κάποιο υπερµοριακό σύµπλοκο, αν και µετά από διαλυτοποίηση των 

θυλακοειδών µε ΤΧ-100, εκτός της µεγάλου µοριακού βάρους ζώνης, διαχωρίζεται και µια 

επιπλέον ζώνη πρωτεολυτικής ενεργότητας έναντι του LHCII, περίπου στα 45 kDa 

[Tziveleka and Argyroudi-Akoyounoglou, 1999]. Σύµφωνα µε κάποιες µελέτες, 

πιθανολογείται ότι πρόκειται για κάποια πρωτεάση τύπου σερίνης/κυστεΐνης, η οποία 

µάλλον δεν σχετίζεται µε την Clp πρωτεάση του χλωροπλάστη και της οποίας η 

ενεργότητα εξαρτάται από ΑΤΡ [Yang et al., 1995]. Βρίσκεται δε, συνδεδεµένη µε την 

εξωτερική πλευρά της θυλακοειδούς µεµβράνης, προς το στρώµα [Yang et al., 1995; 

Tziveleka and Argyroudi-Akoyounoglou, 1999]. H πρωτεάση αυτή επάγεται ή 

ενεργοποιείται από το φως, κατά τη µετάβαση από τον χαµηλό σε υψηλό φωτισµό, ενώ σε 
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µικρό ποσοστό ενδεχοµένως να επάγεται πρωτεολυτική ενεργότητα και από το ίδιο το 

υπόστρωµα (LHCII) [Yang et al., 1995]. Επίσης, η ενεργότητά της δείχνει να αυξάνεται 

βαθµιαία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του χλωροπλάστη [Tziveleka and Argyroudi-

Akoyounoglou, 1999]. Οι χλωροφύλλες του LHCII φαίνεται να παρεµποδίζουν τη δράση 

της πρωτεάσης, ενδεχοµένως µε το να συνιστούν κάποιου είδους «ασπίδα» για το LHCII 

υπόστρωµα. Εξάλλου, το ίδιο το ένζυµο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θερµοσταθερό (σχεδόν 

δεν παρατηρείται µείωση της ενεργότητάς του µετά από 5 min στους 60οC), ενώ είναι 

επίσης σταθερό και έναντι του SDS (έως 0.1% SDS) [Tziveleka and Argyroudi-

Akoyounoglou, 1999].  Τέλος, φαίνεται πως η φωσφορυλιωµένη µορφή του LHCII δεν 

αποτελεί καλό υπόστρωµα για την πρωτεάση και έτσι απαιτείται αποφωσφορυλίωση του 

συµπλόκου πριν την αποδόµησή του σε µονοµερή κατά τη φωτοπροσαρµογή του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού.  [Yang et al., 2001]. 

 

 Άλλες πρωτεΐνες του φωτοσυνθετικού µηχανισµού που υφίστανται εξειδικευµένη  

πρωτεολυτική διάσπαση είναι και οι D1 και D2, το σύµπλοκο Cytb6f  και η πρωτεΐνη Rieske 

Fe-S. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των D1 και D2 πρωτεϊνών, οι οποίες 

βρίσκονται στην «καρδιά» του συµπλόκου PSII και χαρακτηρίζονται από µεγάλο ρυθµό 

ανακύκλωσης. Αυτές είναι οι πρώτες πρωτεΐνες που θα υποστούν την επιβλαβή δράση της 

ακτινοβολίας. Πράγµατι, σε υψηλή ένταση φωτισµού, η D1 καταστρέφεται και αυτή η 

βλάβη παρεµποδίζει την ηλεκτρονιακή ροή στο PSII. Η µη λειτουργική D1 αποδοµείται 

ταχύτατα και ταυτόχρονα αντικαθίσταται από νεοσυντιθέµενα αντίγραφά της [Yamamoto, 

2001]. Για την αποδόµηση της D1 ευθύνεται µια πρωτεάση, η οποία έχει προταθεί ότι είναι 

τύπου σερίνης. Αν και η ίδια η CP43 διαθέτει ενεργότητα πρωτεάσης σερίνης, δεν φαίνεται 

να είναι αυτή που πρωτεολύει τη D1. Τελικά, αν και οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούσαν 

υπέρ µιας µεµβρανικής πρωτεάσης, πρόσφατα δεδοµένα αναφέρουν ότι ενδεχοµένως και 

κάποια/ες πρωτεάση/ες του στρώµατος να συµµετέχουν στην όλη διαδικασία. Μάλιστα, η 

πρωτεάση του στρώµατος που εµπλέκεται στην αποδόµηση της D1, φαίνεται να είναι τύπου 

σερίνης, είναι ιδιαίτερα σταθερή έναντι του SDS και εµφανίζει βέλτιστο σε pH ίσο µε 8.0 

[Yamamoto, 2001]. 

 Επειδή οι χλωροπλάστες είναι προκαρυωτικής καταγωγής, υποτίθεται πως οι 

πρωτεάσες που υπάρχουν στο πλαστίδιο αυτό θα είναι οµόλογες µε προκαρυωτικές 

πρωτεάσες. Πράγµατι, τόσο στο στρώµα, όσο και στις θυλακοειδείς µεµβράνες, αλλά και 

στον µικροχώρο των θυλακοειδών έχουν βρεθεί πρωτεάσες που εµφανίζουν οµολογία µε 
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την κυτοπλασµατική ClpP, τη µεµβρανική FtsH και την περιπλασµική DegP , αντίστοιχα,  

πρωτεάσες της Escherichia coli [Yamamoto, 2001]. 

 

 

Ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης του LHCII 

 

Ο µηχανισµός φωτοπροσαρµογής του LHCII όµως, εκτός της άµεσης ρύθµισης του 

µεγέθους του, περιλαµβάνει και τη ρύθµιση της έκφρασης των πυρηνικής προέλευσης 

γονιδίων του LHCII, η οποία είναι θετική στην περίπτωση της προσαρµογής σε 

χαµηλότερο φωτισµό, ενώ είναι αρνητική στην περίπτωση της προσαρµογής σε υψηλότερη 

ένταση φωτισµού, έχοντας σαν αποτέλεσµα τη µείωση των µεταγράφων Lhcb [Yang et al., 

2001]. Πολλές υποθέσεις έχουν προταθεί σχετικά µε τις αλλαγές που επάγονται από το φως 

στην πυρηνική γονιδιακή έκφραση. Μεταξύ άλλων έχει προταθεί η συµµετοχή ενός 

φωτοϋποδοχέα, πιθανότατα φυτοχρωµικού ή και υποδοχέα κυανής ακτινοβολίας, ο οποίος 

ρυθµίζει την έκφραση των cab (Lhcb) γονιδίων, τόσο σε επίπεδο µεταγραφής, όσο και σε 

επίπεδο µετάφρασης [Green and Salters, 1996; Melis et al., 1996].  

Μελέτες µε τα µεταλλάγµατα COP/DET/FUS της Arabidopsis thaliana, έδειξαν πως 

αυτές οι ίδιες ρυθµιστικές πρωτεΐνες που παίζουν ρόλο στη φωτοανάπτυξη του 

χλωροπλάστη εµπλέκονται επίσης και στη ρύθµιση της φωτοπροσαρµογής του. 

Ενδεχοµένως η δράση των παραγόντων αυτών να είναι διπλή. Κατά πρώτον, απαιτούνται 

για τη µεταβίβαση του υποτιθέµενου σήµατος της κυανής ακτινοβολίας για 

φωτοπροσαρµογή, είτε µέσω της ενεργοποίησης της σύνθεσης κάποιου άλλου παράγοντα 

που θα µεταβιβάσει το σήµα, είτε µέσω της ενεργοποίησης ενός διακόποτη «on/off» του 

οποίου το αποτέλεσµα µεταβιβάζεται στον χλωροπλάστη όπου και ενεργοποιεί µε τη σειρά 

του το µηχανισµό της οξειδοαναγωγικής αλυσίδας [Walters et al., 1999]. Κατά δεύτερον, οι 

παράγοντες COP/DET/FUS ίσως συντονίζουν τις αποκρίσεις του χλωροπλάστη, σε µια 

πλειάδα σηµάτων, που αφορούν τον µεταβολισµό, το αναπτυξιακό στάδιο και κάποια 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, ενώ κάποια σήµατα προέρχονται και από τον ίδιο τον 

χλωροπλάστη. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, η επίδραση των φωτοϋποδοχέων 

περιορίζεται στην τροποποίηση της έκτασης της φωτοπροσαρµοστικής απόκρισης, παρά 

στη σηµατοδότηση της έναρξης των φωτοπροσαρµοστικών ρυθµίσεων καθεαυτή [Walters 

et al., 1999].  

 142



Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην έκφραση των cab γονιδίων φέρονται να είναι, 

ένας µηχανισµός ανάδροµης αναστολής από τη βιοσυνθετική κατάσταση της χλωροφύλλης 

[Reinbothe and Reinbothe, 1996] και ένας µηχανισµός ανάδροµης ρύθµισης από τα 

συστατικά της φωτοσυνθετικής ηλεκτρονιακής µεταφοράς (π.χ. πλαστοκινόνη) [Escoubas 

et al., 1995; Yang et al., 2001].  Επίσης, είναι γνωστό πως κατά τη φωτοανάπτυξη του 

χλωροπλάστη, η έκφραση των cab γονιδίων ρυθµίζεται από ένα µονοπάτι µεταβίβασης 

σήµατος, στο οποίο εµπλέκονται Ca2+, CaM και cGMP [Bowler, 1994] Όµως ο ακριβής 

µηχανισµός ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης του LHCII, τόσο κατά τη βιογένεση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού και της ανάπτυξης του χλωροπλάστη, όσο και κατά την 

προσαρµογή του στα εκάστοτε φωτονιακά ερεθίσµατα, είναι στο µεγαλύτερο µέρος του 

άγνωστος µέχρι σήµερα. 

 
 

Ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός είναι ένα δυναµικό σύστηµα διαρκούς διαφοροποίησης 

της µοριακής του δοµής και λειτουργίας, αποσκοπώντας στη µέγιστη δυνατή 

εκµετάλλευση της φωτονιακής ροής µε τη µικρότερη δυνατή επικινδυνότητα (µέσω της 

απόσβεσης της περίσσειας ενέργειας) για τη δοµική και λειτουργική του ακεραιότητα. µε  

δεδοµένη τη δράση των πολυαµινών στη σταθεροποίηση/αποσταθεροποίηση συµπλόκων, ο 

ρόλος τους στην πλαστικότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, σε διαφορετικά 

φωτονιακά περιβάλλοντα (φωτοπροσαρµογή), αποτελεί µια λογική συνέχεια της 

βιογένεσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και ένα επιπλέον αντικείµενο µελέτης αυτής 

της εργασίας. 

Αρκετές είναι οι µελέτες που αναφέρουν την ύπαρξη πολυαµινών σε σύνδεση µε το 

LHCII [Kotzabasis et al., 1993; Del Duca et al., 1994; Doldini et al., 2003], αν και ο 

φυσιολογικός τους ρόλος παραµένει άγνωστος (βλ. Γενική Εισαγωγή – Πολυαµίνες). Οι 

υποθέσεις που αναφέρονται, προσανατολίζονται στο σταθεροποιητικό ρόλο που παίζουν οι 

πολυαµίνες στη δοµή των πρωτεϊνών, αλλά και στη δηµιουργία συµπλόκων, όπως είναι το 

ίδιο το LHCII [Del Duca et al., 2000].  

Τα όρια µεταξύ βιογένεσης και φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, 

δεν µπορούν να είναι σαφή, αφού το φυτό  διαρκώς, ακόµα και κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της φωτοσυνθετικής του ικανότητας στο φως, γίνεται αποδέκτης πολλών και 

διαφόρων µηνυµάτων από το περιβάλλον του, τα οποία µηνύµατα καλείται άµεσα να 

αποκωδικοποιεί, ώστε να αντιλαµβάνεται τις µεταβολές εκείνες του περιβάλλοντος, οι 

οποίες επηρρεάζουν τη φωτοσυνθετική του ικανότητα και ανάλογα να προσαρµόζεται. 
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Εποµένως, διαφαίνεται πως η δράση των πολυαµινών και η ανάληψη από αυτές, 

ενδεχοµένως των ίδιων ή και διαφορετικών ρόλων, πέρα από τη φωτοανάπτυξη του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού και στη διαδικασία της φωτοπροσαρµογής του, αξίζει µια 

προσεκτικότερη µελέτη. 

 

 



 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 
 
 

 
 

Φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού – ο ρόλος των 

πολυαµινών 

Προκειµένου να διερευνηθεί η συµµετοχή των πολυαµνών στη διαδικασία της 

φωτοπροσαρµογής, αρχικά χρησιµοποιήθηκαν εξωγενείς πολυαµίνες (Put, Spd, Spm), 

καθώς και αναστολείς των τριών πολυαµινών (1,4-DB, CHA, 1,3-DP, αντίστοιχα), σε 

καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt (στέλεχος D3), οι οποίες είχαν αναπτυχθεί 

αυτότροφα, σε υγρό θρεπτικό µέσο και σε θερµορυθµιζόµενη δεξαµενή (32οC). Μετά από 

πρόδροµα πειράµατα που έγιναν µε διάφορες συγκεντρώσεις πολυαµινών, επιλέχθηκε η 

συγκέντρωση του 1mΜ, ως η καταλληλότερη (χωρίς τοξική επίδραση στη φωτοσυνθετική 

απόδοση των καλλιεργειών). Όλοι οι παράγοντες χρησιµοποιήθηκαν σε τελική 

συγκέντρωση 1mΜ, ενώ οι καλλιέργειες, µετά την προσθήκη των παραγόντων αυτών, 

εκτέθηκαν για άλλες 36 ώρες σε χαµηλό (55 µmole m-2 s-1) ή υψηλό φωτισµό (235 µmole 

m-2 s-1). Όλες οι καλλιέργειες είχαν αρχικά χαµηλή πυκνότητα κυττάρων, η οποία στο 

τέλος της 36ωρης επώασης δε ξεπέρασε την τιµή 1 µl PCV /ml, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

φαινόµενα αυτοσκιασµού µεταξύ των κυττάρων.  Μετά το τέλος της επώασης έγιναν 

µετρήσεις χλωροφυλλών, πολυαµινών, µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και 

ανάλυση της µοριακής δοµής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού µε 

καταγραφή του επαγωγικού φθορισµού και επεξεργασία αυτού µέσω του JIP-test [Strasser 

and Strasser, 1995]. 

Η εξωγενής προσθήκη των πολυαµινών και των αναστολέων τους, εξειδικευµένα 

επάγει ή παρεµποδίζει κυρίως την αντίστοιχη πολυαµίνη, χωρίς να µεταβάλλει σηµαντικά 

το επίπεδο των δύο άλλων πολυαµινών. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

έδειξαν πως οι εξωγενώς προστιθέµενες πολυαµίνες εισήλθαν στα κύτταρα, αφού η 
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συγκέντρωσή της εκάστοτε πολυαµίνης σ’ αυτά αυξήθηκε, χωρίς µάλιστα να επηρεάζει 

σηµαντικά τη συγκέντρωση των άλλων δύο [Beigbeder and Kotzabasis, 1994]. ¨Όσον 

αφορά στους αναστολείς που χρησιµοποιήθηκαν, το 1,4-DB κυρίως µειώνει την Put κατά 

77% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα. Με το CHA (αναστολέας της Spd) µειώνεται η 

Spd κατά 80% και βιοσύνθεση της Spm επηρεάζεται από την προσθήκη του αναστολέα 

1,3-DP, παρουσιάζοντας µείωση κατά 69%. 

Οι µετρήσεις λοιπόν των χλωροφυλλών, ο υπολογισµός του λόγου Chl a/b και οι 

µετρήσεις της µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής, έδειξαν ότι οι 

καλλιέργειες που χρησιµοποιήθηκαν σαν µάρτυρες στην ίδια πειραµατική σειρά, 

προσαρµόστηκαν στις συνθήκες φωτισµού στις οποίες εκτέθηκαν. Πράγµατι, οι 

διαφοροποιήσεις στη δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού των κυττάρων 

τους, όπως αποκαλύπτονται από τις µελέτες αυτές, είναι σύµφωνες προς τη βιβλιογραφία: 

σε γενικές γραµµές, οι λόγοι Chl a/b, όπως και η µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 

και αναπνοή, είναι χαµηλότερες στις καλλιέργειες που έχουν εκτεθεί στον χαµηλό 

φωτισµό, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες του υψηλού φωτισµού (Πίνακας 1).  

Σε HL συνθήκες και σε όλες σχεδόν τις παραµέτρους που εκτιµήθηκαν, σε γενικές 

γραµµές, φαίνεται ότι η προσθήκη 1,4-DB προκαλεί αποτελέσµατα αντίστροφα από εκείνα 

που προκαλεί η προσθήκη Put, ενώ η ταυτόχρονη χορήγηση 1,4-DB και Put προκαλεί 

συνήθως ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Παρόµοια όµως είναι η εικόνα και στην περίπτωση των 

LL συνθηκών. Ταυτόχρονα, ο παράγοντας ABS/RC, ενδεικτικός του µεγέθους της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας εµφανίζεται σηµαντικά µειωµένος στην περίπτωση της Put στο 

HL, ενώ στο LL εµφανίζει µικρή αύξηση σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα. Ο  ίδιος 

παράγοντας (ABS/RC) στην περίπτωση του 1,4-DB αυξάνει σηµαντικά, τόσο σε HL, όσο 

και σε LL συνθήκες. Παράλληλα, ο ρυθµός πρωτογενούς φωτοχηµείας (TRo/RC), στην 

ίδια καλλιέργεια αυξάνει επίσης. Η ηλεκτρονιακή ροή όµως παραµένει περίπου σταθερή, 

ανεξάρτητα της µεταχείρισης. Επιπλέον, στην ίδια καλλιέργεια (1,4-DB), τόσο η 

πυκνότητα των κέντρων αντίδρασης (RC/u.a.), όσο και η µέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση 

(Fv/Fm) µειώνονται σε σχέση µε τους αντίστοιχους µάρτυρες. Τελικά, η επίδραση του 1,4-

DB, φαίνεται να είναι ίδια, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισµού. Με την Put, τα 

αποτελέσµατα δείχνουν να είναι αντίστροφα, όπως φαίνεται από τις καλλιέργειες µε Put, 

αλλά και εκείνες µε τη διπλή χορήγηση 1,4-DB και Put. Μια άλλη σηµαντική διαφορά 

φαίνεται και στην περίπτωση της καλλιέργειας µε το 1,4-DB, τόσο σε συνθήκες χαµηλού 

όσο και υψηλού φωτισµού: και οι δύο καλλιέργειες εµφανίζουν µειωµένη φωτοσυνθετική
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Πίνακας 1 : Παράµετροι ενδεικτικές της δοµής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού [Chl a/b, φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή, 
µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης ανά µονάδα επιφάνειας (RC/u.a.), ρυθµός πρωτογενούς 
φωτοχηµείας ανά Κέντρο Αντίδρασης (ETo/RC), µεταφορά ηλεκτρονίων ανά Κέντρο Αντίδρασης (ET/RC), µέγιστη φωτοχηµική απόδοση (Fv/Fm)]. Οι 
παράµετροι αυτές εκτιµήθηκαν από τις καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, οι οποίες εκτέθηκαν για 36 h σε υψηλό (235 µmole m-2 s-1) ή χαµηλό (55 
µmole m-2 s-1) φωτισµό, σε σταθερή θερµοκρασία 32οC, µετά την προσθήκη 1 mM Put, Spd, Spm, 1,4-DB, CHA, 1,3-DP, και συνδυασµών τους (1,4-
DB+Put, 1,3-DP+Spm). 

n.dn.dn.d.n.d.n.d-43.865.23.771,3 DP+Spm LL

n.dn.d.n.d.n.dn.d-58.695.94.001,3 DP+Spm HL

0.700.882.2612.33.21-28.5118.84.231,4 DB+Put LL

0.690.912.3013.83.34-36.6146.64.821,4 DB+Put HL

0.710.852.1613.53.05-21.996.54.63Spm LL

0.560.872.3616.24.22-47.6144.04.44Spm HL

0.730.791.9813.52.70-14.8113.84.73Spd LL

0.740.822.0015.72.71-29.1189.85.18Spd HL

0.740.801.9713.82.67-18.5120.24.86Put LL

0.740.821.9914.82.69-30.7174.55.90Put HL

0.740.801.9811.94.11-20.6100.54.741,3-DP LL

0.640.862.3714.13.68-49.7198.74.581,3-DP HL

0.740.801.9813.22.68-17.3132.54.76CHA LL

0.740.832.0314.62.74-33.2193.55.96CHA HL

0.600.802.5611.04.26-20.585.73.961,4-DB LL

0.570.912.627.44.62-39.2127.44.061,4-DB HL

0.750.761.8813.92.52-21.7118.65.16Control LL

0.740.882.1814.02.96-34.9211.15.60Control HL

Fv/Fm
(σχετ. µον.)

ET/RC
(σχετ. µον.)

Πρωτογενής φωτοχηµεία
(σχετ. µον.)

RC/unit area
(σχετ. µον.)

ABS/RC
(σχετ. µον.)

Ρυθµός αναπνοής
(mmol O2 mg-1 Chl h-1)

Φωτοσυνθετική δρασ/τητα
(mmol O2 mg-1 Chl h-1)

Chl
a/b

Παράµετροι
Καλλιέργεια

n.dn.dn.d.n.d.n.d-43.865.23.771,3 DP+Spm LL

n.dn.d.n.d.n.dn.d-58.695.94.001,3 DP+Spm HL

0.700.882.2612.33.21-28.5118.84.231,4 DB+Put LL

0.690.912.3013.83.34-36.6146.64.821,4 DB+Put HL

0.710.852.1613.53.05-21.996.54.63Spm LL

0.560.872.3616.24.22-47.6144.04.44Spm HL

0.730.791.9813.52.70-14.8113.84.73Spd LL

0.740.822.0015.72.71-29.1189.85.18Spd HL

0.740.801.9713.82.67-18.5120.24.86Put LL

0.740.821.9914.82.69-30.7174.55.90Put HL

0.740.801.9811.94.11-20.6100.54.741,3-DP LL

0.640.862.3714.13.68-49.7198.74.581,3-DP HL

0.740.801.9813.22.68-17.3132.54.76CHA LL

0.740.832.0314.62.74-33.2193.55.96CHA HL

0.600.802.5611.04.26-20.585.73.961,4-DB LL

0.570.912.627.44.62-39.2127.44.061,4-DB HL

0.750.761.8813.92.52-21.7118.65.16Control LL

0.740.882.1814.02.96-34.9211.15.60Control HL

Fv/Fm
(σχετ. µον.)

ET/RC
(σχετ. µον.)

Πρωτογενής φωτοχηµεία
(σχετ. µον.)

RC/unit area
(σχετ. µον.)

ABS/RC
(σχετ. µον.)

Ρυθµός αναπνοής
(mmol O2 mg-1 Chl h-1)

Φωτοσυνθετική δρασ/τητα
(mmol O2 mg-1 Chl h-1)

Chl
a/b

Παράµετροι
Καλλιέργεια
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δραστηριότητα και αναπνοή, αλλά και µείωση του λόγου Chl a/b, σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους µάρτυρες. Αντίθετα, η προσθήκη Put προκαλεί αύξηση του λόγου Chl a/b, 

τόσο σε υψηλό όσο και σε χαµηλό φωτισµό, σε σχέση πάντα µε τους αντίστοιχους 

µάρτυρες. Η Spm απ’ την άλλη, στο HL προκαλεί αποτελέσµατα παρόµοια µε εκείνα του 

1,4-DB, ενώ ο αναστολέας της 1,3-DP στο LL προκαλεί αποτελέσµατα παρόµοια µε εκείνα 

του 1,4-DB στο LL. Η µόνη διαφορά µεταξύ των καλλιεργειών µε Spm ή 1,3-DP, σε σχέση 

µε το 1,4-DB, εµφανίζεται στην πυκνότητα των Κέντρων Αντίδρασης: και τα δύο (και 

µάλιστα περισσότερο το 1,3-DP) προκαλούν αύξηση στον αριθµό των Κέντρων 

Αντίδρασης ανά µονάδα επιφάνειας, ενώ το ίδιο το 1,4-DB προκάλεσε µείωση, κυρίως σε 

συνθήκες HL (Πίνακας 1).  

Η Spd, αλλά και ο αναστολέας της CHA, σε HL συνθήκες προκαλούν παρόµοια 

αποτελέσµατα: µε το CHA η φωτοσυνθετική δραστηριότητα, ο ρυθµός αναπνοής, το 

µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), η πρωτογενής φωτοχηµεία των 

Κέντρων Αντίδρασης (TRo/RC) και η ηλεκτρονιακή ροή ανά Κέντρο αντίδρασης (ET/RC), 

µειώνονται σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα, όµως και µε την Spd στις ίδιες 

παραµέτρους προκαλείται ακόµα µεγαλύτερη µείωση. Παρόµοια, το CHA προκαλεί 

αύξηση στην πυκνότητα των κέντρων αντίδρασης (RC/u.a.), ενώ και η Spd προκαλεί 

ακόµα µεγαλύτερη αύξηση. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις LL συνθήκες. Αλλά και µε 

την Spm η εικόνα είναι κάπως συγκεχυµένη, µε τον αναστολέα 1,3-DP να προκαλεί σε 

πολλές περιπτώσεις αποτελέσµατα ανάλογα της Spm, ενώ η διπλή χορήγηση 1,3-DP και 

Spm δίνει τιµές σχεδόν αθροιστικές προς τη µεµονωµένη χορήγηση των δύο παραγόντων 

(Πίνακας 1). 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται φανερό πως από τις πολυαµίνες, η Put 

και η Spm παίζουν κάποιο ρυθµιστικό ρόλο στη δοµή και κατ’ επέκταση τη 

λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και ιδιαίτερα στο µέγεθος της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας. Έτσι, η µελέτη των αποτελεσµάτων περαιτέρω εστιάστηκε 

στις καλλιέργειες αυτές και για την καλύτερη κατανόησή τους, τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα του πίνακα 1, παρουσιάζονται στην εικόνα 31, ως διαφορές από τις 

αντίστοιχες καλλιέργειες-µάρτυρες. Έτσι, στην εικόνα 1 (Α-∆) φαίνεται ξεκάθαρα πως η 

Put στο HL είναι η µεταχείριση που ξεχωρίζει όσον αφορά στις µεταβολές που προκαλεί 

στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό: αύξηση του λόγου Chl a/b (Α), που συνοδεύεται από 

µείωση του παράγοντα ABS/RC (µέγεθος φωτοσυλλεκτικής κεραίας) (Β), ενώ επίσης 

αυξάνεται η µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (Γ), αλλά σε µικρό ποσοστό και η 

πυκνότητα των Κέντρων Αντίδρασης (∆). Η µείωση δε της Put (1,4-DB), δίνει αντίθετα
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Εικόνα 31:  Επί % µεταβολές από τον µάρτυρα  (Α) του λόγου Chl a/b, (Β) του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας  (ABS/RC), (Γ) της µέγιστης 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και (∆) της πυκνότητας των κέντρων αντίδρασης, καλλιεργειών Scenedesmus obliquus wt που µεταχειρίστηκαν µε 1 mΜ 
1,4-DB, Put, 1,4-DB+Put ή Spm. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 36 h σε συνθήκες υψηλού φωτισµού (HL, 235 µmole m-2 s-1) ή χαµηλού 
φωτισµού (LL,  55 µmole m-2 s-1). 
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αποτελέσµατα, όπως και η χορήγηση Spm, αλλά µεταξύ των δύο µεταχειρίσεων, αυτή του 

1,4-DB φαίνεται να έχει την πιο έντονη δράση. Στην ίδια εικόνα γίνεται φανερό πως η 

δράση της Put αντισταθµίζεται από τον αναστολέα της 1,4-DB, κι αυτό είναι περισσότερο 

έντονο στις LL συνθήκες. 

Περαιτέρω, η  µελέτη των επιδράσεων των πολυαµινών, Put και Spm, στη 

φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού συνεχίστηκε µε αντίστοιχα πειράµατα, 

όπου πλέον, µετά την προσθήκη των πολυαµινών και του αναστολέα 1,4-DB, οι 

καλλιέργειες εκτέθηκαν σε διαφορετική ποιότητα φωτισµού, δηλαδή ερυθρή και κυανή 

ακτινοβολία, της ίδιας όµως έντασης (40 µmol m-2 s-1) . ∆εδοµένου ότι στα πράσινα φύκη 

η κυανή ακτινοβολία (BL) αναγνωρίζεται ως χαµηλής έντασης φωτισµός, ενώ η ερυθρή 

ακτινοβολία (RL) ως υψηλής έντασης φωτισµός, καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, 

στις οποίες χορηγήθηκε Put, 1,4-DB, Spm, αλλά και συνδυασµός Put και 1,4-DB, µαζί µε 

αντίστοιχες καλλιέργειες – µάρτυρες, εκτέθηκαν για 36 ώρες είτε σε RL είτε σε BL. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής, 

καθώς και του λόγου Chl a/b, παρουσιάζονται στην εικόνα 32 (Α και Β). 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αρκετά όµοια µε εκείνα των προαναφερθέντων 

πειραµάτων σε υψηλό και χαµηλό φωτισµό. Πράγµατι, το 1,4-DB είναι εκείνο που 

προκαλεί και πάλι τις µεγαλύτερες µεταβολές (µείωση της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας και της αναπνοής, αλλά και του λόγου Chl a/b) και µάλιστα και σε RL και 

σε BL συνθήκες. Επίσης, η Spm στο BL εµφανίζει την ίδια επίδραση στον λόγο Chl a/b, µε 

εκείνη του 1,4-DB, ενώ η Put σε RL συνθήκες δίνει αντίθετα αποτελέσµατα, αυξάνοντας 

τον ίδιο λόγο σε τιµές αρκετά υψηλότερες του αντίστοιχου µάρτυρα. Επίσης, η Put στο RL 

εµφανίζει µειωµένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, ενώ στο BL η επίδρασή της δεν είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική (εικ. 32, Α και Β). 

Παράλληλα και σε αυτή την πειραµατική σειρά πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις 

επαγωγικού φθορισµού. Οι µετρήσεις αυτές είναι σε συµφωνία µε τα προηγούµενα 

αποτελέσµατα, δηλαδή επιβεβαιώνουν την επίδραση του αναστολέα της Put, αλλά και της 

ίδιας της διαµίνης, όπως και της τριαµίνης Spm, στη δοµή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, κατά την προσαρµογή του σε συνθήκες χαµηλού και υψηλού φωτισµού, όπως 

οι συνθήκες αυτές εξοµοιώνονται από την κυανή (BL) και την ερυθρή (RL) ακτινοβολία 

αντίστοιχα (τα αποτελέσµατα αυτά δεν παρουσιάζονται). 
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Εικόνα 32: Μεταβολές  (Α) της µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής και (Β) 
του λόγου Chl a/b, σε καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt που µεταχειρίστηκαν µε 1 mΜ 1,4-
DB, Put, 1,4-DB+Put ή Spm, σε συνθήκες ερυθρού φωτισµού (RL) ή κυανού φωτισµού (ΒL) της 
ίδιας έντασης (40 µmole m-2 s-1). Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 36 h.  

 
 

Πρωτογενής φωτοϋποδοχέας για τη ρύθµιση των πολυαµινών 

κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι τα επίπεδα των πολυαµινών υπόκεινται σε 

κατάλληλη ρύθµιση µε την επίδραση του φωτός κατά την προσαρµογή του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, προκαλώντας έτσι, άµεσα ή έµµεσα αλλαγές στη δοµή και 

τη λειτουργία του, καταφύγαµε στη µελέτη του πρωτογενή φωτοϋποδοχέα του φαινοµένου 
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αυτού. Για το λόγο αυτό, 18 όµοιες καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, κυτταρικής 

πυκνότητας 1µl PCV /ml εκτέθηκαν σε αντίστοιχες µονοχρωµατικές ακτινοβολίες, από 400 

έως 712 nm και της ίδιας έντασης 2 µmol m-2 s-1, για 24 ώρες. Κύτταρα συλλέχθηκαν από 

όλες τις καλλιέργειες και µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις των πολυαµινών καθώς και των 

χλωροφυλλών, βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα φάσµατα δράσης. 

∆εδοµένου ότι από τα αποτελέσµατα των προηγούµενων πειραµάτων έγινε φανερό 

πως η Put και η Spm έχουν αντίθετη επίδραση στη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, θεωρήθηκε πιθανό, οι µεταβολές στον λόγο Spm/Put να είναι το σήµα που 

γίνεται αισθητό για τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και όχι οι ίδιες 

οι συγκεντρώσεις των δύο πολυαµινών µεµονωµένα. Πράγµατι, ενώ το φάσµα δράσης για 

καθεµιά από τις δύο πολυαµίνες ξεχωριστά δεν οδήγησε σε κάποιο αξιόλογο συµπέρασµα 

(τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται), το αντίστοιχο φάσµα δράσης που 

κατασκευάστηκε µε τις τιµές του λόγου Spm/Put και που φαίνεται στην εικόνα 33Α, 

παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε το φάσµα δράσης της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών 

(εικ. 33Β). Το φάσµα δράσης των χλωροφυλλών εµφανίζει δύο κορυφές, µία στην περιοχή 

του κυανού και µία στην περιοχή του ερυθρού φωτισµού. Σηµειώνεται δε πως, τα 

µεµονωµένα φάσµατα δράσης για τη χλωροφύλλη a και τη χλωροφύλλη b εµφανίζουν 

περίπου την ίδια εικόνα µε αυτή του φάσµατος δράσης για τις συνολικές χλωροφύλλες (τα 

αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). Παρόµοια, και ο λόγος Spm/Put εµφανίζει µια µεγάλη 

κορυφή στην περιοχή του κυανού και µια µικρότερη στην ερυθρή ακτινοβολία. Όπως 

αποκαλύπτεται από τα µεµονωµένα φάσµατα δράσης των δύο πολυαµινών, η µεγάλη 

κορυφή στην περιοχή της κυανής ακτινοβολίας στην εικόνα 33Α, προκαλείται κυρίως από 

την αύξηση της Spm (~700%) και λιγότερο από την Put (~85%) (οι συγκρίσεις 

αναφέρονται σε σχέση µε την ελάχιστη τιµή της καθεµιάς πολυαµίνης, που αντιστοιχεί 

στην τιµή της στα 512 nm). Βέβαια, παρότι η αύξηση αυτή της Spm είναι πολύ µεγάλη, 

κατά απόλυτη τιµή, η συγκέντρωσή της παραµένει µικρότερη από την αντίστοιχη της Put, 

η οποία εξακολουθεί να είναι η κύρια πολυαµίνη στα κύτταρα του Scenedesmus obliquus 

(βλ. Μέρος Α΄, εικ. 1Β).  

Παράλληλα και σ’ αυτά τα πειράµατα έγιναν µετρήσεις επαγωγικού φθορισµού και 

επεξεργασία αυτών µέσω του JIP-test και από τις κυριότερες παραµέτρους της µοριακής 

δοµής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού που προκύπτουν από τη µέθοδο 

αυτή, κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα φάσµατα δράσης (εικ. 34). Τα φάσµατα αυτά 

αντικατοπτρίζουν τη ρύθµιση του φαινοµένου της φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού
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Εικόνα 33: Φάσµατα δράσης (Α) του λόγου Spm/Put και (Β) της βιοσύνθεσης των χλωροφυλλών, 
από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 36 h σε διάφορες 
µονοχρωµατικές ακτινοβολίες, από τα 400 ως τα 712 nm, της ίδιας έντασης (2 µmole m-2 s-1).  

 

 µηχανισµού. Σε γενικές γραµµές, είναι εµφανές πως τα φάσµατα δράσης του µεγέθους της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), του ρυθµού της πρωτογενούς φωτοχηµείας 

(TRo/RC), και της ηλεκτρονιακής ροής (ET/RC), είναι αρκετά όµοια µεταξύ τους, αλλά 

και µε το φάσµα δράσης του λόγου Spm/Put, ενώ το φάσµα δράσης της πυκνότητας των 

Κέντρων Αντίδρασης (RC/CS) είναι ακριβώς αντίστροφο. Πράγµατι και τα τρία φάσµατα 

δράσης (εικ. 34, Α,Γ,∆) εµφανίζουν µια µεγάλη κορυφή στην περιοχή της κυανής 

ακτινοβολίας και µια δεύτερη µικρότερη στον ερυθρό φωτισµό. Αντίθετα, το φάσµα 

δράσης για την πυκνότητα των Κέντρων Αντίδρασης (εικ. 34Β) εµφανίζει δύο ελάχιστα, 

ένα στην περιοχή του κυανού φωτισµού και ένα δεύτερο στον ερυθρό φωτισµό. 
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Εικόνα 34: Φάσµατα δράσης (Α) του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), (Β) της 
πυκνότητας των κέντρων αντίδρασης (RC/CS), (Γ) της ηλεκτρονιακής ροής ανά κέντρο αντίδρασης 
(ETo/RC) και (∆) της πρωτογενούς φωτοχηµείας ανά κέντρο αντίδρασης, όπως προέκυψαν από 
µετρήσεις επαγωγικού φθορισµού και επεξεργασία αυτών µέσω του JIP-test, σε καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 36 h σε διάφορες µονοχρωµατικές 
ακτινοβολίες, από τα 400 ως τα 712 nm, της ίδιας έντασης (2 µmole m-2 s-1). 

 

 

Διαφοροποίηση των µονοµερών και τριµερών υποσυµπλόκων του 
LHCIΙ κατά τη φωτοπροσαρµογή –  µελέτη των συνδεδεµένων 
πολυαµινών σ’ αυτά 

 
Αφού η Put και η Spm αποτελούν τις κυριότερες αιτίες (όπως προκύπτει από τη 

µελέτη που προηγήθηκε) διαφοροποίησης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού κατά τη 

φωτοπροσαρµογή του, το επόµενο βήµα εστιάστηκε στον εντοπισµό των πολυαµινών στα 

υποσύµπλοκα του κύριου φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου LHCII, σε φυσιολογικές 
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LHC II µονοµερή

LHC II τριµερή

CPa+CPIa

Ελεύθερες χρωστικές

 

Εικόνα 35: Αποµόνωση των µονοµερών και τριµερών µορφών του LHCII σε βαθµίδωση SDS-
σακχαρόζης 5-22%, µετά από υπερφυγοκέντριση αποµονωµένων θυλακοειδών, από καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 
32 oC και ένταση φωτισµού 50µmole m-2 s-1. 

 
 συνθήκες. Για το λόγο αυτό, καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt (τελικής πυκνότητας 

κυττάρων 1 µl PCV/ml), που είχαν αναπτυχθεί για 3 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 

(32οC) και σε συνεχή φωτισµό έντασης 50 µmole m-2 s-1, χρησιµοποιήθηκαν για την 

αποµόνωση των υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνεχή κλίση 

σακχαρόζης (5%-22% sucrose), µετά από υπερφυγοκέντριση των αποµονωµένων 

θυλακοειδών τους στα 170.000 g. Με τη µέθοδο αυτή [Argyroudi-Akoyounoglou and 

Thomou, 1981], αποµονώνονται τα µονοµερή του LHCII από τα πολυµερισµένα (τριµερή) 

σύµπλοκά του, αλλά και τα Κέντρα Αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ (CPa) και εκείνα 

του φωτοσυστήµατος Ι, µαζί µε το LHCI (CPIa) (εικ. 35). 

Η κλίση σακχαρόζης, αµέσως µετά την υπερφυγοκέντριση διαχωρίστηκε σε 

κλάσµατα, όγκου 0.3 ml, από τα οποία µετρήθηκαν ολικές πρωτεΐνες, πολυαµίνες και 

χλωροφύλλες. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 36. 

Βάσει της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών, αλλά και των χλωροφυλλών σε καθένα από τα 

κλάσµατα, εντοπίζονται δύο ζώνες, οι οποίες αντιστοιχούν στα µονοµερή και τριµερή 

σύµπλοκα του LHCII. Η ταυτοποίηση των συµπλόκων αυτών επιβεβαιώθηκε και µε
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Εικόνα 36: Μεταβολή της ποσότητας των πρωτεϊνών και των συγκεντρώσεων της Put και της 
Spm, σε όλο το µήκος της βαθµίδωσης SDS-σουκρόζης, κατά την αποµόνωση των υποσυµπλόκων 
του LHCII, µετά από υπερφυγοκέντρηση αποµονωµένων θυλακοειδών από καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες, σε σταθερή θερµοκρασία 
32 oC και ένταση φωτισµού 50µmole m-2 s-1. 

 
 Western blot ανάλυση, µέσω αντισώµατος ειδικού έναντι του LHCII (τα αποτελέσµατα 

δεν παρουσιάζονται). Η ανάλυση των πολυαµινών στα κλάσµατα αυτά λοιπόν, έδειξε πως 

και οι δύο πολυαµίνες (Put και Spm) βρίσκονται συνδεδεµένες µε το LHCII και στην 

τριµερή και στη µονοµερή του µορφή. Η συγκέντρωση της Spm και στα δύο κλάσµατα, 

υπερισχύει της αντίστοιχης συγκέντρωσης της Put. Όµως, ενώ η Spm στις συνθήκες αυτές 

εµφανίζει περίπου όµοια συγκέντρωση και στα τριµερή και στα µονοµερή,  η 

συγκέντρωση της Put είναι περισσότερο αυξηµένη στα µονοµερή, απ’ ότι στα τριµερή 

(εικ. 36). Παρόµοια µελέτη µε ανώτερα φυτά (Phaseolus vulgaris), έδωσε ανάλογα 

αποτελέσµατα, µε την Put να εδράζεται κυρίως στα µονοµερή σύµπλoκα του LHCII (τα 

αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). 

 

Βιογένεση  του LHCII 

Το επόµενο βήµα της παρούσας µελέτης αφορά στη βιογένεση του συµπλόκου 

LHCII, κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη. ∆εδοµένου ότι το ολοσύµπλοκο 

«χτίζεται» από τα µονοµερή του πολυπεπτίδια θεωρήθηκε αναγκαίο να µελετηθεί η 

ρύθµιση του επιπέδου των πολυαµινών κατά τη βιογένεση και τον πολυµερισµό του 

συµπλόκου. Για το σκοπό της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν καλλιέργειες  του 
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µεταλλαγµένου στελέχους Scenedesmus obliquus C-2A’, το οποίο δεν διαθέτει 

διαµορφωµένους χλωροπλάστες και φωτοσυνθετικό µηχανισµό όταν αναπτύσσεται στο 

σκοτάδι. Με την έκθεσή του στο φως αρχίζει η βιογένεση του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού. Έτσι, όµοιες και καθ’ όλα ισότιµες καλλιέργειες των κυττάρων αυτών, οι 

οποίες είχαν αναπτυχθεί για 3 ηµέρες στο σκοτάδι εκτέθηκαν ταυτόχρονα σε λευκό 

φωτισµό, έντασης 200 µmole m-2 s-1, σε θερµοκρασία 32οC. Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της φωτοσυνθετικής τους ικανότητας, αποµονώθηκαν θυλακοειδή και στη 

συνέχεια των υποσύµπλοκα του LHCII, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφηκε 

παραπάνω. Από τα κλάσµατα αυτά έγιναν µετρήσεις χλωροφυλλών, πολυαµινών και 

πρωτεϊνών. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και µετρήσεις επαγωγικού φθορισµού από τις 

καλλιέργειες των κυττάρων.  

Στην εικόνα 37 παρουσιάζονται οι µεταβολές που συµβαίνουν στο επίπεδο του 

πρωτοχλωροφυλλιδίου και των χλωροφυλλών, στα κύτταρα, όπως εκτιµήθηκαν από τις 

καλλιέργειες του πειράµατος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά, παρατηρείται ότι, στις 

συνθήκες του πειράµατος, το πρόδροµο µόριο των χλωροφυλλών, το πρωτοχλωροφυλλίδιο 

(Pchlide), µειώνεται βαθµιαία, καθώς ταυτόχρονα αυξάνεται το επίπεδο των 

χλωροφυλλών, που σηµατοδοτεί τη βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Περίπου 

µετά από 4 ώρες φωτισµού, η συγκέντρωση του Pchlide δεν είναι ανιχνεύσιµη, ενώ εκείνη 

των χλωροφυλλών έχει αποκτήσει τη µέγιστη τιµή της και εφεξής µειώνεται σταδιακά, 

ώστε να σταθεροποιηθεί σε µια µέση τιµή. Οι αποµονώσεις των υποσυµπλόκων του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού έδειξαν πως, στις συνθήκες του πειράµατος, ήδη από την 

πρώτη ώρα εµφανίζονται οι µονοµερείς µορφές του LHCII (εικ. 38). Αµέσως µετά αρχίζει 

ο πολυµερισµός των µονοµερών αυτών µορφών και έτσι ήδη από τη δεύτερη ώρα 

φωτισµού, ανιχνεύεται και η δεύτερη ζώνη που αποδίδεται στα τριµερή του LHCII (η 

ταυτοποίηση των ζωνών επαναλήφθηκε µε Western blot ανάλυση – τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται). Τελικά, κατά τις 4 ώρες φωτισµού έχει πλέον ολοκληρωθεί ο 

σχηµατισµός του LHCII (εικ. 38).  

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε βιοχηµικές αναλύσεις του επιπέδου των 

χλωροφυλλών και των πρωτεϊνών στις αποµονωµένες ζώνες των µονοµερών και των 

τριµερών συµπλόκων του  LHCII. Πράγµατι, οι µετρήσεις, τόσο των πρωτεϊνών (εικ. 

39Α), όσο και των χλωροφυλλών (εικ. 39Β), έδειξαν πως, ενώ τα πρώτα µονοµερή 

εµφανίζονται µετά από µία ώρα φωτισµού, η εµφάνιση των πρώτων τριµερών καθυστερεί 

κατά  1 ώρα επιπλέον. Έπειτα και µέχρι και τις 4 ώρες φωτισµού, ενώ συνεχίζεται η 

 157



0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

διάρκεια φωτισµού (h)

C
hl

s 
(n

m
ol

e/
µl

 P
C

V)

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

P
ch

lid
e 

(n
m

ol
e/

µl
 P

CV
)

Chls
Pchlide

 

Εικόνα 37: Μεταβολές της συγκέντρωσης του Pchlide και των χλωροφυλλών, στα κύτταρα, κατά 
τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus C-2A’ που 
αναπτύχθηκαν ετερότροφα για 2.5 ηµέρες στο σκοτάδι σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC, και στη 
συνέχεια εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισµό, για 1,2,4,6 και 9 ώρες και ένταση φωτισµού 200µmole m-2 
s-1. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

Μονοµερές LHCII

Τριµερές LHCII

Καροτενοειδή / 
Χλωροφύλλες

CPa+CPIa

(σκοτάδι) 1 ώρα 2 ώρες 4 ώρες 6 ώρες 9 ώρες

∆ιάρκεια φωτισµού  
Εικόνα 38: Σχηµατική απεικόνιση των βαθµιδώσεων SDS-σουκρόζης που προέκυψαν µετά από 
υπερφυγοκέντρηση αποµονωµένων πλαστιδιακών µεµβρανών (PLB/PT, θυλακοειδή), από όλα τα 
στάδια φωτοανάπτυξης του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη, από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus 
wt που αναπτύχθηκαν ετερότροφα για 2.5 ηµέρες στο σκοτάδι, σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC, και 
στη συνέχεια εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισµό, για 1,2,4,6 και 9 ώρες αντίστοιχα και ένταση 
φωτισµού 200µmole m-2 s-1. 
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βιοσύνθεση των µονοµερών του LHCII, συνεχίζεται εκ παραλλήλου και ο πολυµερισµός 

τους σε σύµπλοκα. Μετά τις 4 ώρες όµως, µειώνονται βαθµιαία τα µονοµερή και φαίνεται 

να αυξάνουν κατακόρυφα τα πολυµερή του LHCII (εικ. 39, Α και Β). Οι αντίστοιχες 

µετρήσεις των επιπέδων της Put και της Spm απεικονίζονται στην εικόνα 40 Α και Β. Η 

Put φαίνεται να επανδρώνει ευθύς εξαρχής τα µονοµερή του LHCII, αλλά και τα πολυµερή 

κατά την εµφάνισή τους και µάλιστα περίπου κατά το ίδιο ποσοστό, αφού η συγκέντρωση 

της διαµίνης ανά πρωτεΐνη, στα δύο κλάσµατα τουLHCII, κυµαίνεται (µε διαρκείς 

µεταβολές) περίπου στα ίδια επίπεδα, µέχρι τις 4 πρώτες ώρες φωτισµού. Στη συνέχεια 

όµως, αυτό που συµβαίνει είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφα η συγκέντρωση της πολυαµίνης 

στα µονοµερή, ενώ αντίστοιχα στα τριµερή υφίσταται µείωση (εικ. 40). Η αύξηση όµως 

αυτή στα µονοµερή είναι παροδική, γιατί αµέσως µετά σταθεροποιείται ή µειώνεται 

ελαφρά µέχρι τις 9 ώρες φωτισµού, ενώ στο ίδιο αυτό στάδιο η συγκέντρωση της διαµίνης 

µειώνεται µε παρόµοιο ρυθµό και στα τριµερή. Η Spm δε, ακολουθεί παρόµοιο πρότυπο µε 

την Put, όµως η συγκέντρωσή της είναι κατά πολύ χαµηλότερη από εκείνη της Put και 

παραµένει περίπου σταθερή και στα µονοµερή και στα τριµερή του LHCII για όλο το 

διάστηµα των 4 πρώτων ωρών στο φως. Έπειτα, παρόµοια µε την Put αρχίζει να αυξάνεται 

κατακόρυφα, περισσότερο στα µονοµερή απ’ ότι στα τριµερή, µέχρι την 6η ώρα, ενώ στη 

συνέχεια και µέχρι τις 9 ώρες φωτισµού µειώνεται βαθµιαία (εικ. 40 Β). 

Παρακολουθώντας τελικά το λόγο Spm/Put σ’ όλο αυτό το διάστηµα της βιογένεσης του 

LHCII, γίνεται εµφανές πως η τιµή του λόγου αυτού στα µονοµερή παραµένει περίπου 

σταθερός, σε όλη τη διάρκεια των 4 ωρών φωτισµού, ενώ την ίδια στιγµή η τιµή του στα 

τριµερή αυξάνεται (1-4 ώρες) και στη συνέχεια αυξάνεται περισσότερο απότοµα (4-6 

ώρες) (εικ. 40Γ), για να διατηρηθεί περίπου σταθερός (ή να µειωθεί ελαφρά) κατά τα 

πρότυπα των αντίστοιχων µεταβολών που παρουσιάζει καθεµιά από τις δύο αυτές 

πολυαµίνες µεµονωµένα, µε τη διαφορά όµως ότι το προβάδισµα στο ύψος αυτής της 

µεταβολής το έχουν τώρα τα τριµερή και όχι τα µονοµερή. 

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος έγιναν µετρήσεις επαγωγικού 

φθορισµού, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τη µοριακή δοµή και κυρίως τη 

λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στη διάρκεια των µεταβολών που υφίσταται 

µε την επίδραση του φωτός. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων 

παρουσιάζονται στην εικόνα  41. Η σκαριφηµατική απεικόνιση των δοµικών και 

λειτουργικών παραµέτρων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε τον τρόπο που δίνεται 

στην εικόνα 41, εξυπηρετεί στην καλύτερη κατανόηση των µεταβολών που υφίστανται 
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Εικόνα 39: Μεταβολές του επιπέδου των µονοµερών και τριµερών µορφών του LHCII 
εκφρασµένων ως (Α) ποσότητα πρωτεΐνης και (Β) συγκέντρωση χλωροφύλλης, κατά τη 
φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη και τη βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, από 
καλλιέργειες Scenedesmus obliquus C-2A’ που αναπτύχθηκαν ετερότροφα για 2.5 ηµέρες στο 
σκοτάδι σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC, και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισµό, για 
1,2,4,6 και 9 ώρες και ένταση φωτισµού 200µmole m-2 s-1. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από 
τρεις επαναλήψεις. 
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Εικόνα 40: Μεταβολές των συγκεντρώσεων (Α) της Put, (B) της Spm, καθώς και (Γ) ο λόγος 
Spm/Put, όπως εκτιµήθηκαν στα αποµονωµένα µονοµερή και τριµερή του LHCII,, κατά τη 
φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη και τη βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, από 
καλλιέργειες Scenedesmus obliquus C-2A’ που αναπτύχθηκαν ετερότροφα για 2.5 ηµέρες στο 
σκοτάδι σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC, και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισµό, για 
1,2,4,6 και 9 ώρες και ένταση φωτισµού 200µmole m-2 s-1. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από 
τρεις επαναλήψεις. 
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συνολικά. Έτσι, για κάθε χρονική στιγµή του πειράµατος παρουσιάζεται ένα µοντέλο του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού βασισµένο στους υπολογισµούς των παραµέτρων 

(απορρόφηση, ηλεκτρονιακή ροή, πρωτογενής φωτοχηµεία, φωτοχηµική απόσβεση) ανά 

κέντρο αντίδρασης.  

Στο χρόνο 0 λοιπόν, που τα κύτταρα δεν έχουν εκτεθεί σε φωτισµό και εποµένως 

δεν διαθέτουν φωτοσυνθετικό µηχανισµό, οι υπολογισµοί των παραµέτρων δίνουν 

αρνητικές τιµές, οι οποίες απεικονίζονται µε ανάποδα βέλη. Έτσι, όπως άλλωστε είναι 

αναµενόµενο, σ’ αυτή τη χρονική στιγµή, που δεν υπάρχουν ενεργά φωτοσυνθετικά 

κέντρα, δεν υφίσταται φωτοχηµεία (TRo), ούτε ηλεκτρονιακή ροή (ΕΤ), ή απόσβεση 

ενέργειας (εικ. 41). Μετά από µία ώρα φωτισµού, ήδη έχουν αρχίσει να εµφανίζονται 

κάποια ενεργά φωτοσυνθετικά κέντρα (απεικονίζονται µε ανοιχτούς κύκλους στα CS 

µοντέλα) ενώ επίσης εµφανίζεται φωτοσυνθετική δραστηριότητα µε τη µορφή 

ηλεκτρονιακής ροής (ET) µεταξύ των φωτοσυστηµάτων, αλλά και πρωτογενής 

φωτοχηµεία στα ενεργά φωτοσυνθετικά κέντρα, µε τη µορφή της «παγίδευσης» 

ηλεκτρονίων στα Κέντρα Αντίδρασης (TRo). Επίσης, σ΄ αυτό το χρονικό διάστηµα, λόγω 

της µικρής ποσότητας χλωροφύλλης που έχει συντεθεί (εικ. 38 και εικ. 41 βλ. ABS 

µοντέλο), συµβαίνει σε κάποιο ποσοστό, απορρόφηση φωτονίων. Μάλιστα, ένα σχετικά 

µεγάλο µέρος της απορροφούµενης ανά Κέντρο Αντίδρασης φωτονιακής ενέργειας 

χρησιµοποιείται στη φωτοχηµεία και οι απώλειες σε θερµότητα και φθορισµό είναι σχετικά 

χαµηλές (DIo). Μετά από δύο ώρες φωτισµού, η φωτοσυλλεκτική ικανότητα έχει αυξηθεί 

περισσότερο, αλλά και τα ενεργά Κέντρα Αντίδρασης έχουν αυξηθεί ανά µονάδα 

επιφάνειας.  Η αύξηση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας συνεχίζεται και κορυφώνεται στις 

4 ώρες φωτισµού. Παράλληλα, συνεχίζεται και ο σχηµατισµός νέων, ενεργών Κέντρων 

Αντίδρασης και η πυκνότητά τους ανά µονάδα επιφάνειας φτάνει στη µέγιστη τιµή επίσης 

στις 4 ώρες φωτισµού. Στο στάδιο αυτό και η πρωτογενής φωτοχηµεία φαίνεται να έχει 

αποκτήσει το µέγιστο ρυθµό της, αφού η παγίδευση των φωτονίων (TRo) είναι η πλέον 

αποδοτική. Όµως, η µεγάλη αύξηση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας, παρά την 

αποδοτική παγίδευση των φωτονίων στα Κέντρα Αντίδρασης και τον αυξηµένο ρυθµό 

ηλεκτρονιακής ροής (ET) προς το φωτοσύστηµα Ι, φαίνεται πως οδηγεί σε περίσσεια 

ενέργειας, η οποία αποσβένεται µε επίσης αυξηµένο ρυθµό (DIo). Ταυτόχρονα, η 

συγκέντρωση της χλωροφύλλης, όπως υπολογίζεται από τις παραµέτρους του επαγωγικού 

φθορισµού και απεικονίζεται µε την ένταση του πράσινου χρώµατος  στα φύλλα του 

σκαριφήµατος, έχει επίσης φτάσει τη µέγιστη τιµή της. Μεταξύ 4 και 6 ωρών φωτισµού, το 

σύνολο σχεδόν των φωτοσυνθετικών κέντρων βρίσκονται στην «ανοιχτή», ενεργή τους 
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µορφή. Παράλληλα, η συγκέντρωση της χλωροφύλλης στα θυλακοειδή έχει ήδη µειωθεί 

αρκετά, όπως επίσης και η φωτοσυλλεκτική ικανότητα ανά Κέντρο Αντίδρασης, προφανώς 

λόγω της αύξησης των ενεργών φωτοσυνθετικών κέντρων, αφού η συνολική 

φωτοσυλλεκτική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (ανά µονάδα επιφάνειας) 

παραµένει σταθερή. Τέλος, από τις 6 ως τις 9 ώρες φωτισµού, η φωτοσυλλεκτική 

ικανότητα και πάλι αυξάνεται ανά Κέντρο Αντίδρασης, ενώ σε επίπεδο φωτοσυνθετικής 

µονάδας παραµένει σταθερή. Με την απενεργοποίηση που συµβαίνει και πάλι σε ένα 

σχετικά µεγάλο ποσοστό των φωτοσυνθετικών κέντρων, η ανάγκη για απόσβεση της 

περίσσειας απορροφούµενης ενέργειας αυξάνεται, ενώ παράλληλα µειώνεται και πάλι η 

ηλεκτρονιακή ροή (εικ. 41). 
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Εικόνα 41: ∆οµικές και λειτουργικές διαφοροποιήσεις που επάγονται στο φωτοσυνθετικό 
µηχανισµό κατά τη διαδικασία βιογένεσής του, όπως καταγράφονται µέσα από µετρήσεις 
επαγωγικού φθορισµού και επεξεργασία αυτών, µε τη µέθοδο του JIP, στο σκοτάδι και στο φως, 
από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus C-2A’ που αναπτύχθηκαν ετερότροφα για 2.5 ηµέρες στο 
σκοτάδι σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC, και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισµό (έντασης 
200µmole m-2 s-1), για 1,2,4,6 και 9 ώρες. 
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Δοµικές και λειτουργικές αλλαγές  του LHCII, και του επιπέδου 
των πολυαµινών, κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού σε συνθήκες υψηλού και χαµηλού φωτισµού 

 
Με τα επόµενα πειράµατα έγινε προσπάθεια να µελετηθούν εκτενέστερα οι 

µεταβολές που υφίσταται το επίπεδο των πολυαµινών και ειδικά της Put, σε συνδυασµό µε 

τις δοµικές και λειτουργικές αλλαγές που συµβαίνουν στο LHCII, κατά την προσαρµογή 

του σε συνθήκες υψηλού και χαµηλού φωτισµού. Έτσι, καλλιέργειες κυττάρων 

Scenedesmus obliquus wt (τελικής πυκνότητας κυττάρων 1 µl PCV/ml), αναπτύχθηκαν για 

2,5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασίας (32οC) και σε συνεχή φωτισµό υψηλής έντασης (200 

µmole m-2 s-1) ή χαµηλής έντασης (50 µmole m-2 s-1). Μετά το τέλος της επώασης και αφού 

προηγήθηκε καταγραφή των διαφοροποιήσεων της µοριακής δοµής και λειτουργίας του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µέσω επαγωγικού φθορισµού σε δείγµατα των 

καλλιεργειών, τα κύτταρα συλλέχθηκαν και µεταχειρίστηκαν περαιτέρω για την 

αποµόνωση των θυλακοειδών και στη συνέχεια των υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού.  

Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στα υποσύµπλοκα του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, τόσο των πρωτεϊνών (εικ. 42), όσο και χλωροφυλλών (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται), έγινε εµφανές πως, για δεδοµένη ποσότητα αποµονωµένων 

θυλακοειδών, το ποσό του LHCII είναι σηµαντικά υψηλότερο όταν ο φωτοσυνθετικός 

µηχανισµός είναι προσαρµοσµένος σε χαµηλό φωτισµό, απ’ ότι στον υψηλό φωτισµό. 

Πράγµατι, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως στον υψηλό φωτισµό ο λόγος τριµερή/µονοµερή 

είναι 0.3, ενώ ο ίδιος λόγος στο χαµηλό φωτισµό είναι 0.6. Το αποτέλεσµα αυτό 

επιβεβαιώνει πως οι καλλιέργειες του πειράµατος, στις συγκεκριµένες συνθήκες φωτισµού 

προσαρµόστηκαν ανάλογα: στον χαµηλό φωτισµό αυξήθηκε, όχι µόνο η συγκέντρωση 

συνολικά του φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου στα θυλακοειδή, όσο και το ποσοστό του 

πολυµερισµού του (εικ. 42).  

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες (χαµηλός ή υψηλός φωτισµός), η συγκέντρωση της 

Spm είναι αρκετά υψηλή και µάλιστα εντοπίζεται και στα µονοµερή και στα τριµερή του 

LHCII (εικ. 43Β και 44Β, Πίνακας 3), ενώ η Put είναι χαµηλότερη από την Spm και 

επίσης εντοπίζεται και στα δύο κλάσµατα του LHCII (εικ. 43Α και 44Α, Πίνακας 3). 

Όµως, η συγκεντρώσεις και των δύο πολυαµινών διαφέρουν µεταξύ τριµερών / 

µονοµερών. Σε χαµηλό φωτισµό, στα τριµερή LHCII η συγκέντρωση της Put ανέρχεται 

συνολικά σε 1.52 pmole/µg πρωτεΐνης, ενώ στα µονοµερή φτάνει τα 3.48 pmole/µg
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Υψηλός φωτισµός

Εικόνα 42: Μεταβολή της ποσότητας των πρωτεϊνών των µονοµερών και τριµερών του LHCII,, 
κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, σε συνθήκες χαµηλού (50 µmole m-2 
s-1) και υψηλού φωτισµού (200µmole m-2 s-), όπως εντοπίζονται κατά την αποµόνωσή τους σε 
βαθµίδωσης SDS-σουκρόζης, µετά από υπερφυγοκέντρηση αποµονωµένων θυλακοειδών από 
καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες, σε σταθερή 
θερµοκρασία 32 oC. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από τρεις επαναλήψεις. 

 
 πρωτεΐνης. Σε συνθήκες υψηλού φωτισµού αντίστοιχα, στα τριµερή του LHC, η 

συγκέντρωση της Put ανέρχεται σε 13.36 pmole/µg πρωτεΐνης, ενώ στα µονοµερή 

ανέρχεται σε 14.2 pmole/µg πρωτεΐνης. Απ’ την άλλη, η Spm είτε σε χαµηλό, είτε σε 

υψηλό φωτισµό, είναι ιδιαίτερα αυξηµένη στα τριµερή, σε σχέση µε τα µονοµερή (εικ. 

43Β και 44Β, Πίνακας 3). Οι συγκεντρώσεις της σε χαµηλό φωτισµό ανέρχονται σε 21.28 

pmole/µg πρωτεΐνης στα τριµερή και 9.09 pmole/µg πρωτεΐνης στα µονοµερή, ενώ στον 

υψηλό φωτισµό αντίστοιχα είναι 46.3 στα τριµερή και 31.1 pmole/µg πρωτεΐνης στα 

µονοµερή. ∆ηλαδή, και οι δύο πολυαµίνες φαίνονται να αυξάνουν και στα δύο κλάσµατα 

του LHCII στον υψηλό φωτισµό. Όµως, ενώ η Spm σταθερά παραµένει υψηλότερη στα 

τριµερή, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισµού, η Put σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού 

είναι σηµαντικά αυξηµένη στα µονοµερή, ενώ σε υψηλό φωτισµό η συγκέντρωσή της είναι 

περίπου ίση και στα δύο κλάσµατα του LHCII, είτε είναι και πάλι ελαφρώς υψηλότερη στα 

µονοµερή έναντι των τριµερών. Παράλληλα, και η συγκέντρωση της Spm, ενώ αυξάνεται 

και στα δύο κλάσµατα του LHCII κατά την προσαρµογή στον υψηλό φωτισµό, εντούτοις, 

µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε τον χαµηλό φωτισµό παρουσιάζει στα µονοµερή, 

παραµένοντας ωστόσο πάντα υψηλότερη στα τριµερή απ’ ότι στα µονοµερή. Έτσι και η
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Εικόνα 43: Μεταβολές της ποσότητας των πρωτεϊνών και των πολυαµινών (Α) Put και (Β) Spm 
των µονοµερών και τριµερών του LHCII, σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού (50 µmole m-2 s-), όπως 
εντοπίζονται κατά την αποµόνωση των υποσυµπλόκων του LHCII, στα κλάσµατα της βαθµίδωσης 
SDS-σουκρόζης, µετά από υπερφυγοκέντρηση αποµονωµένων θυλακοειδών από καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες, σε σταθερή θερµοκρασία 
32 oC 
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Εικόνα 44: Μεταβολές της ποσότητας των πρωτεϊνών και των πολυαµινών (Α) Put και (Β) Spm 
των µονοµερών και τριµερών του LHCII, σε συνθήκες υψηλού φωτισµού (200µmole m-2 s-), όπως 
εντοπίζονται κατά την αποµόνωση των υποσυµπλόκων του LHCII, στα κλάσµατα της βαθµίδωσης 
SDS-σουκρόζης, µετά από υπερφυγοκέντρηση αποµονωµένων θυλακοειδών από καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες, σε σταθερή θερµοκρασία 
32 oC. 
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 σχέση Spm/Put στα τριµερή LHCII είναι πάντα υψηλότερη από την αντίστοιχη στα 

µονοµερή (Πίνακας 3). 

Οι µετρήσεις του επαγωγικού φθορισµού επίσης πιστοποιούν τις αναµενόµενες 

αλλαγές που επάγονται στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό κατά την προσαρµογή του στις 

συνθήκες φωτισµού. Πράγµατι, και µέσω των παραµέτρων επαγωγικού φθορισµού γίνεται 

φανερή η µείωση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (βλ. 

ABS/RC, ABS/CSo, ABS/CSm) σε συνθήκες υψηλού φωτισµού, σε σχέση µε τη χαµηλή 

ένταση φωτισµού (εικ. 45 Α και Β). Εξάλλου, και η συγκέντρωση της χλωροφύλλης, όπως 

υπολογίζεται από τις παραµέτρους αυτές και απεικονίζεται στα µοντέλα, έχει µειωθεί 

σηµαντικά στον υψηλό φωτισµό (εικ. 45Α). Επίσης, στον υψηλό φωτισµό αρκετά από τα 

φωτοσυνθετικά κέντρα έχουν απενεργοποιηθεί (µαύροι κύκλοι) (εικ. 45Α). Η πρωτογενής 

φωτοχηµεία των φωτοσυνθετικών κέντρων παραµένει περίπου σταθερή ανά µονάδα 

απορρόφησης (TRo/ABS), αλλά ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης (TRo/RC) έχει µειωθεί. 

Τέλος, ενώ η ηλεκτρονιακή ροή ανά Κέντρο Αντίδρασης (ET/RC), αλλά και ανά µονάδα 

απορρόφησης (ET/ABS) παραµένει σταθερή, ένα µεγαλύτερο µέρος της απορροφούµενης 

ενέργειας καταλήγει στους µηχανισµούς απόσβεσης (DIo/RC, DIo/ABS) (εικ. 45 Α και Β). 

Μια γενικότερη εικόνα για τη δοµή, αλλά και τις επιµέρους λειτουργίες του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, παίρνουµε από τη σύγκριση όλων των παραµέτρων που 

υπολογίζονται µε βάση το JIP-test από την καταγραφή του επαγωγικού φθορισµού σε HL – 

και LL – καλλιέργειες (εικ. 45Β), όπου γίνεται φανερό πως υπάρχουν αρκετές και µεγάλες 

διαφορές µεταξύ της φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε HL – και LL 

– συνθήκες φωτισµού: η σταθερά του ρυθµού φωτοχηµείας (sum K), καθώς και οι 

επιµέρους σταθερές του φωτοχηµικού ρυθµού (Κp) και µη φωτοχηµικού ρυθµού (Kn), 

αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να «κλείσουν» όλα τα φωτοσυνθετικά κέντρα 

(Τfmax), εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στην περίπτωση του υψηλού φωτισµού.  Αντίθετα, 

όλες οι φαινοµενολογικές (ανά µονάδα επιφάνειας) ενδείξεις, δηλαδή το µέγεθος της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS), η ενέργεια διέγερσης των Κέντρων Αντίδρασης (TRo),  

η ροή ενέργειας (ηλεκτρονίων) µετά την αναγωγή της κινόνης (ΕΤ), καθώς και η περίσσεια 

ενέργειας που καταλήγει σε µηχανισµούς απόσβεσης (DIo), εµφανίζουν όλες τους τιµές 

χαµηλότερες στον υψηλό φωτισµό. Άλλες πράµετροι όµως, όπως η µέγιστη φωτοχηµική 

απόδοση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (PHIpo ή Fv/Fm), το δυναµικό όλων των 

επιµέρους οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (Driving Force), καθώς και 

η φωτοχηµική απόδοση της διέγερσης των Κέντρων Αντίδρασης (PSIo), εµφανίζουν 

περίπου τις ίδιες τιµές ανεξάρτητα των συνθηκών φωτισµού (εικ. 45Β). 
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Τελικά, παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις στη δοµή και τη λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µεταξύ υψηλού και χαµηλού φωτισµού, όπως αυτές 

διαφαίνονται από τα παραπάνω δεδοµένα, η συνολική φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης δεν 

διαφέρει µεταξύ των δύο συνθηκών. Αυτό φαίνεται από το γεγονός πως, ενώ η καµπύλες 

επαγωγικού φθορισµού διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, κι αυτό λόγω των 

διαφοροποιήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω, η διπλή κανονικοποίηση των καµπυλών 

αυτών, στα σηµεία ελάχιστου (Fo) και µέγιστου (Fm) φθορισµού, αποδεικνύει ότι οι δύο 

καµπύλες συµπίπτουν απόλυτα (εικ. 46). 
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Εικόνα 45: Συγκριτικές απεικονίσεις των δοµικών και λειτουργικών διαφοροποιήσεων που 
επάγονται στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό κατά τη φωτοπροσαρµογή του σε χαµηλό (50µmole m-2 
s-1) και υψηλό φωτισµό (200µmole m-2 s-1), όπως καταγράφονται µέσα από µετρήσεις επαγωγικού 
φθορισµού και επεξεργασία αυτών, µε τη µέθοδο του JIP-test, από καλλιέργειες Scenedesmus 
obliquus wt που αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC. (Α) 
σκαριφηµατική απεικόνιση των κυριότερων παραµέτρων. (Β) spider-plot απεικόνιση όλων των 
παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού. 
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Εικόνα 46: (Α) Καµπύλες επαγωγικού φθορισµού και (Β) οι ίδιες καµπύλες όπως προκύπτουν 
µετά από διπλή κανονικοποίηση των προηγούµενων, στις τιµές F0 και Fm , όπως καταγράφηκαν 
από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε χαµηλό (50µmole m-2 s-1) 
και υψηλό φωτισµό (200µmole m-2 s-1), αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC. 

 
 

Προσοµοίωση της φωτοπροσαρµοστικής ικανότητας του φωτο-
συλλεκτικού συµπλόκου LHCII, µε διαφοροποίηση του επιπέδου των 
πολυαµινών 

 
Η µελέτη του ρόλου της Put στη φωτοπροσαρµοστική ικανότητα του LHCII 

συνεχίστηκε µε πειράµατα στα οποία έγινε εξωγενής ρύθµιση του επιπέδου της Put και 

διερεύνηση των επαγόµενων αλλαγών στη  δοµή και τη λειτουργία του συµπλόκου. Στα 

πρώτα πειράµατα αυτής της µελέτης έγινε εξωγενής προσθήκη Put. Καλλιέργειες 

κυττάρων Scenedesmus obliquus wt (τελικής πυκνότητας κυττάρων 1 µl/ml), στις οποίες 

είτε προστέθηκε Put σε συγκέντρωση 1 mM, είτε όχι (µάρτυρες), αναπτύχθηκαν για 2,5 

ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία (32οC) και σε συνεχή φωτισµό υψηλής έντασης (200 

µmole m-2 s-1) ή χαµηλής έντασης (50 µmole m-2 s-1). Μετά την επώαση, και αφού 

καταγράφηκαν δεδοµένα του επαγωγικού φθορισµού των καλλιεργειών, ακολούθησε 

αποµόνωση των θυλακοειδών και στη συνέχεια των υποσυµπλόκων του LHCII.  

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν πως, µεταξύ των καλλιεργειών 

που αναπτύχθηκαν σε χαµηλό φωτισµό, εκείνη µε την προσθήκη Put, είχε λιγότερο LHCII 

συνολικά, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα (εικ. 48Α). Πράγµατι, η διαφορά αυτή 

ήταν οφθαλµοφανής και στη βαθµίδωση σακχαρόζης µετά την υπερφυγοκέντριση (εικ. 

47). Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις των συµπλόκων LHCII έχουν ως εξής: συνολικά, ενώ 

στον χαµηλό φωτισµό το LHCII  ανέρχεται σε 2445 µg πρωτεΐνης (ανά µονάδα 

θυλακοειδών, µετρηµένη ως ολικές χλωροφύλλες), µε την προσθήκη Put, στις ίδιες
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Εικόνα 47: ∆ιαφοροποιήσεις στα επίπεδα της συγκέντρωσης του LHCII, και των τριµερών και 
µονοµερών µορφών του, ανά σταθερή ποσότητα θυλακοειδών, µε την επίδραση της εξωγενούς Put 
(1mM), κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε χαµηλό (50µmole m-2 s-1) 
και υψηλό φωτισµό (200µmole m-2 s-1). Οι καλλιέργειες (Scenedesmus obliquus wt) αναπτύχθηκαν 
αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC.  

 
συνθήκες, ανέρχεται µόλις στα 1356 µg, δηλαδή υφίσταται µείωση κατά 45% περίπου. 

Μάλιστα, η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση και των µονοµερών και των τριµερών του 

LHCII. Όµως, ενώ η µείωση των µονοµερών, µε την επίδραση της Put, είναι περίπου 34%, 

αντίστοιχα η µείωση των τριµερών ανέρχεται στο 61% περίπου (Πίνακας 2). 

Στην περίπτωση του υψηλού φωτισµού και ενώ ήδη λόγω των συνθηκών 

φωτισµού, το LHCII είναι αρκετά µειωµένο, σε σχέση µε τον χαµηλό φωτισµό (εικ. 42 και 

48, Πίνακας 2), η προσθήκη Put στις ίδιες συνθήκες, µειώνει ακόµα περισσότερο (κατά 

58%) τη συγκέντρωση του LHCII στα θυλακοειδή, σε σχέση µε τον µάρτυρα (εικ. 48, 

Πίνακας 2). Από 836 µg που είναι η µετρούµενη ποσότητα του συνολικού LHCII στον 

µάρτυρα στις συνθήκες υψηλού φωτισµού, µε την προσθήκη Put, στις ίδιες συνθήκες, 

µειώνεται στα 298 µg (µείωση κατά 64%). Η µείωση αυτή υφίσταται σε µεγάλο βαθµό από 

τη µείωση των τριµερών (80% περίπου), αλλά και των µονοµερών µορφών του LHCII 

(59%) (εικ. 48, Πίνακας 2). 

Η χορηγούµενη δε, ποσότητα της Put στα κύτταρα εισήλθε σ΄ αυτά, όπως 

πιστοποιείται από αναλύσεις των πολυαµινών σε ολόκληρα κύτταρα, αλλά και από 

αναλύσεις των πολυαµινών και στα αποµονωµένα  θυλακοειδή (Πίνακας 3). Μάλιστα, 
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Εικόνα 48: ∆ιαφοροποιήσεις στα επίπεδα των τριµερών και µονοµερών υποσυµπλόκων του LHCII (εκφρασµένα ως ποσότητα πρωτεΐνης στα κλάσµατα της 
βαθµίζωσης σουκρόζης), ανά σταθερή ποσότητα θυλακοειδών, µε την επίδραση εξωγενούς Put (1mM) κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού σε χαµηλό (50µmole m-2 s-1) και υψηλό φωτισµό (200µmole m-2 s-1). Οι καλλιέργειες (Scenedesmus obliquus wt) αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 
2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC. 

Πίνακας 2: Μεταβολές στα επίπεδα του συνολικού LHCII, καθώς και  των τριµερών και µονοµερών υποσυµπλόκων του (εκφρασµένα ως ποσότητα 
πρωτεΐνης) µε την επίδραση εξωγενούς Put (1mM) κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε χαµηλό (50µmole m-2 s-1) και υψηλό 
φωτισµό (200µmole m-2 s-1). 
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 µέρος της εξωγενώς χορηγούµενης Put φαίνεται να µεταβολίζεται στα κύτταρα προς Spm, 

όπως φαίνεται από τις ανάλογες τιµές της συγκέντρωσης των πολυαµινών, τόσο σε 

ολόκληρα κύτταρα, όσο και στα αποµονωµένα θυλακοειδή του χλωροπλάστη. Το ποσοστό 

του µεταβολισµού όµως είναι αρκετά χαµηλό. Στον χαµηλό φωτισµό, η συγκέντρωση της 

Put και της Spm σε ολόκληρα κύτταρα είναι 1380 και 405 pmole/µl PCV αντίστοιχα, ενώ 

στην καλλιέργεια µε την προσθήκη Put, οι τιµές αυτές ανέρχονται σε 21700 και 720 

pmole/µl PCV, για την Put και την Spm αντίστοιχα. Στα θυλακοειδή, η εικόνα είναι 

παρόµοια: 85.7 pmole/µg πρωτεΐνης είναι η συγκέντρωση της Put και 33.8 pmole/µg 

πρωτεΐνης  είναι η συγκέντρωση της Spm στον µάρτυρα, έναντι 757.6 pmole/µg πρωτεΐνης  

για την Put και 39.7 pmole/µg πρωτεΐνης  για την Spm, στην καλλιέργεια µε Put. 

Παρόµοια, και στον υψηλό φωτισµό, σε επίπεδο κυττάρων, η Put ανέρχεται σε 1314 

pmole/µl PCV και η Spm σε 750 pmole/µl PCV στον µάρτυρα, ενώ στην καλλιέργεια µε 

Put, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 23150 pmole/µl PCV (Put) και 947 pmole/µl PCV 

(Spm). Στα θυλακοειδή του υψηλού φωτισµού, έχουµε 47.6 pmole/µg πρωτεΐνης  για την 

Put και 32.4 pmole/µg πρωτεΐνης Spm, στον µάρτυρα, ενώ στην καλλιέργεια µε Put, οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις ανέρχονται σε 206.7 pmole/µg πρωτεΐνης  για την Put και 27.3 

pmole/µg πρωτεΐνης  για την Spm (Πίνακας 3). Όµως επιπλέον, η εξωγενώς χορηγούµενη 

Put που εισήλθε στον χλωροπλάστη, χρησιµοποιήθηκε  για την επάνδρωση των 

φωτοσυνθετικών συµπλόκων και συγκεκριµένα του LHCII, όπως φαίνεται από τις 

αντίστοιχες αναλύσεις στα αποµονωµένα υποσύµπλοκα (Πίνακας 4). Πράγµατι, στον 

χαµηλό φωτισµό, από 1.52 και 3.48 pmole/µg πρωτεΐνης, που είναι η συγκέντρωση της Put 

στα τριµερή και τα µονοµερή αντίστοιχα, φτάνει στα 892 και 280 pmole/µg πρωτεΐνης, 

στην περίπτωση της καλλιέργειας στην οποία χορηγήθηκε εξωγενώς Put. Παρόµοια είναι η 

εικόνα και στον υψηλό φωτισµό, µε τη συγκέντρωση της Put να φτάνει τις τιµές 242 και 98 

pmole/µg πρωτεΐνης στα τριµερή και τα µονοµερή αντίστοιχα, στην καλλιέργεια µε 

εξωγενή χορήγηση Put, τη στιγµή που οι αντίστοιχες τιµές στον µάρτυρα είναι 13.3 και 

14.2 pmole/µg πρωτεΐνης. Όµως, ενδιαφέρον είναι πως, παρά την τεράστια αύξηση της 

Put, που συµβαίνει και στα µονοµερή, αλλά πολύ περισσότερο στα τριµερή του LHCII, µε 

τη χορήγηση Put εξωγενώς, σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, η Spm φαίνεται να 

παραµένει πρακτικά ανεπηρέαστη: η συγκέντρωσή της στα µονοµερή µεταβάλλεται 

ελάχιστα (από 9.09 pmole/µg πρωτεΐνης στον µάρτυρα, γίνεται 11.6 στην καλλιέργεια µε 

Put), ενώ και στα τριµερή παρουσιάζει µικρή µόνο αύξηση (από 21.3 φτάνει τα 38 

pmole/µg πρωτεΐνης). Απ’ την άλλη µεριά, στον υψηλό φωτισµό, δεν παρατηρήθηκε τόσο 

µεγάλη αύξηση στη συγκέντρωση της Put που βρίσκεται συνδεδεµένη µε τα τριµερή και 
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Πίνακας 3: Συγκεντρώσεις της Put και της Spm, σε επίπεδο κυττάρων και αποµονωµένων 
θυλακοειδών, από καλλιέργειες (Scenedesmus obliquus wt) προσαρµοσµένες σε χαµηλό (LL) ή 
υψηλό (HL) φωτισµό, µε ή χωρίς την προσθήκη Put (1mM). Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν 
αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC. Οι τιµές αφορούν µέσους όρους από 
τρεις επαναλήψεις. 
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Πίνακας 4: Συγκεντρώσεις της Put και της Spm, καθώς και ο λόγος Spm/Put, σε αποµονωµένα 
τριµερή και µονοµερή του LHCII, από καλλιέργειες (Scenedesmus obliquus wt) προσαρµοσµένες 
σε χαµηλό (LL) ή υψηλό (HL) φωτισµό, µε ή χωρίς την προσθήκη Put (1mM). Οι καλλιέργειες 
αναπτύχθηκαν αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 oC 
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 µονοµερή του LHCII, όσο η αύξηση που παρατηρείται στη µεταχείριση του χαµηλού 

φωτισµού, όµως το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ και η συγκέντρωση 

της Spm: η συγκέντρωση της Spm αυξήθηκε πάρα πολύ στα τριµερή (από 46.3 στον 

µάρτυρα, φτάνει τα 345.9 pmole/µg πρωτεΐνης) όµως αυξήθηκε λιγότερο και στα 

µονοµερή (από 31.1 στον µάρτυρα, αυξήθηκε στα 103.2 pmole/µg πρωτεΐνης). Πάντως, σε 

όλες τις µεταχειρίσεις, και αυτές των µαρτύρων (χαµηλός και υψηλός φωτισµός) και στις 

αντίστοιχές τους στις οποίες χορηγήθηκε Put, παρατηρείται σχεδόν πάντα µεγαλύτερη 

συγκέντρωση της Spm στα τριµερή του LHCII, ενώ η συγκέντρωση της Put µεταβάλλεται 

περισσότερο και µπορεί να παίρνει τιµές χαµηλότερες (µάρτυρας / χαµηλός φωτισµός), 

περίπου ίσες (µάρτυρας / υψηλός φωτισµός) ή υψηλότερες (Put/ χαµηλός φωτισµός, Put/ 

υψηλός φωτισµός) στα τριµερή απ’ ότι στα µονοµερή (Πίνακας 4).  

Ανάλογες διαφοροποιήσεις στη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, µε εκείνες που διαπιστώθηκαν παραπάνω, σχετικά µε τις προσαρµογές σε 

υψηλό και χαµηλό φωτισµό, διαπιστώνονται και στην περίπτωση της επίδρασης της Put. 

Πράγµατι, αν και σε χαµηλό φωτισµό, η προσθήκη Put στην καλλιέργεια επάγει 

διαφοροποιήσεις που θυµίζουν προσαρµογή σε υψηλό φωτισµό: η φωτοσυλλεκτική 

ικανότητα των Κέντρων Αντίδρασης µειώνεται (ABS/RC, ABS/CSo, ABS/CSm) µε την 

επίδραση της Put. Πολλά από τα φωτοσυνθετικά κέντρα απενεργοποιούνται (µαύροι 

κύκλοι),  ενώ και η πρωτογενής φωτοχηµεία των Κέντρων Αντίδρασης µειώνεται 

(TRo/RC) (εικ. 49). Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνοδεύονται από αύξηση της 

ενέργειας που αποσβένεται (DIo/RC, DIo/CSo, DIo/CSm). Μάλιστα, η ενέργεια που 

καταλήγει στους µηχανισµούς απόσβεσης είναι µικρότερη. Ακόµα και η συγκέντρωση της 

χλωροφύλλης φαίνεται να έχει µειωθεί, ανά µονάδα φωτοσυνθετικής επιφάνειας (εικ. 49). 

Η µελέτη εξάλλου των αντίστοιχων καµπυλών επαγωγικού φθορισµού (εικ. 50), 

αποκαλύπτει πως µε την επίδραση της Put, χαµηλώνουν οι χαρακτηριστικές κορυφές Ο, J, 

I και P, ενώ η ίδια η µορφή της καµπύλης δεν έχει µεταβληθεί. Μετά από διπλή 

κανονικοποίηση των δύο καµπυλών, διαπιστώνουµε πως υπάρχει αρκετά καλή ταύτιση 

αυτών, αλλά όχι πλήρης ταύτιση όπως στην εικόνα 16, που αφορά στη σύγκριση µεταξύ 

των καλλιεργειών – µαρτύρων σε χαµηλό και υψηλό φωτισµό. Το γεγονός αυτό σηµαίνει 

πως εν γένει, η φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης έχει µεταβληθεί κάπως, µε την επίδραση 

της Put, παρότι οι αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, 

όπως περιγράφηκαν παραπάνω, είναι και αρκετές και σηµαντικές. 

Απ’ την άλλη µεριά, και στον υψηλό φωτισµό, οι αλλαγές που επάγονται στο 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, µε την επίδραση της Put, παρουσιάζουν γενικά την ίδια 
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Εικόνα 49: Συγκριτική απεικόνιση παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού, που περιγράφουν τη 
δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, κατά την προσαρµογή του σε συνθήκες 
χαµηλού φωτισµού (50µmole m-2 s-1), µε ή χωρίς της επίδραση εξωγενούς Put (1mM). 
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Εικόνα 50: (Α) Καµπύλες επαγωγικού φθορισµού και (Β) οι ίδιες καµπύλες όπως προκύπτουν 
µετά από διπλή κανονικοποίηση των προηγούµενων, στις τιµές F0 και Fm , όπως καταγράφηκαν 
από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε χαµηλό φωτισµό (50µmole 
m-2 s-1), µε ή χωρίς την προσθήκη Put (1mM), αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 
32 oC. 

 
 κατεύθυνση: και σ’ αυτή την περίπτωση ένα σηµαντικά µεγάλο µέρος των Κέντρων 

Αντίδρασης απενεργοποιούνται σε σχέση µε τον µάρτυρα, η φωτοσυλλεκτική ικανότητα 

(ABS/RC, ABS/CSo, ABS/CSm) µειώνεται πλέον πάρα πολύ, όπως επίσης και η 

συγκέντρωση των χλωροφυλλών ανά ενεργή φωτοσυνθετικά επιφάνεια. Η πρωτογενής 

φωτοχηµεία των ενεργών Κέντρων Αντίδρασης (TRo/RC) έχει µειωθεί, όµως ανά 

απορροφούµενη ενέργεια παραµένει σταθερή (TRo/ABS), όπως επίσης και η 

ηλεκτρονιακή ροή (ET/ABS) (εικ. 51). Τελικά, η µειωµένη φωτοσυλλεκτική ικανότητα, σε 

συνδυασµό µε την απενεργοποίηση µεγάλου αριθµού φωτοσυνθετικών κέντρων, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µειωµένη φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm), η οποία ενώ στην περίπτωση 

του µάρτυρα παίρνει την τιµή 0.754, στην περίπτωση της Put παίρνει την τιµή 0.733.  
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Τέλος, όσον αφορά στις ίδιες τις καµπύλες του επαγωγικού φθορισµού, υπάρχει 

µεγάλη διαφορά µεταξύ των δύο καλλιεργειών, αφού µε την επίδραση της Put έχουν και 

πάλι υποβιβαστεί οι χαρακτηριστικές κορυφές Ο, J, I, και P. Μάλιστα, από τη διπλή  

κανονικοποίηση των δύο καµπυλών, στα σηµεία Fo και Fm, προκύπτει πως δεν υφίσταται 

ταύτιση των καµπυλών. Πράγµατι, η διαφορά των δύο καµπυλών, που εντοπίζεται κυρίως 

στο σηµείο J, δείχνει πως η φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης έχει επηρεαστεί σηµαντικά µε 

την προσθήκη της εξωγενούς Put (εικ. 52). 
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Εικόνα 51: Συγκριτική απεικόνιση παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού, που περιγράφουν τη 
δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, κατά την προσαρµογή του σε συνθήκες 
υψηλού φωτισµού (200µmole m-2 s-1), µε ή χωρίς της επίδραση εξωγενούς Put (1mM). 
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Εικόνα 52: (Α) Καµπύλες επαγωγικού φθορισµού και (Β) οι ίδιες καµπύλες όπως προκύπτουν 
µετά από διπλή κανονικοποίηση των προηγούµενων, στις τιµές F0 και Fm, όπως καταγράφηκαν από 
καλλιέργειες Scenedesmus obliquus wt, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε υψηλό φωτισµό (200µmole m-2 
s-1), µε ή χωρίς την προσθήκη Put (1mM), αυτότροφα για 2.5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 32 
oC. 
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Αποπολυµερισµός και πρωτεολυτική αποδόµηση του LHCII – 

ενδεχόµενος ρόλος της Put 

∆εδοµένου ότι από τα παραπάνω εκτενή αποτελέσµατα έχει εµπεριστατωθεί 

επαρκώς ο ρόλος της Put στη φωτοπροσαρµοστική ικανότητα του LHCII και εφόσον η 

φωτοπροσαρµοστική αυτή ικανότητα σχετίζεται άµεσα µε πρωτεολυτική δράση 

προκειµένου να πολυµεριστεί / αποπολυµεριστεί το σύµπλοκο ανάλογα µε τις συνθήκες 

φωτός, κρίθηκε ενδιαφέρον να εστιαστεί η περαιτέρω µελέτη στον ενδεχόµενο ρόλο της 

Put στην ενεργότητα της πρωτεάσης αυτής.  

Στα πρώτα πειράµατα επιχειρήθηκε η µελέτη του εντοπισµού της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας, σε σχέση µε το ίδιο το LHCII. Για το λόγο αυτό, κύτταρα Scenedesmus 

obliquus wt (τελικής πυκνότητας κυττάρων 1 µl/ml), οι οποίες αναπτύχθηκαν σε σταθερή 

θερµοκρασία (32οC) και σε συνεχή φωτισµό (30 µmole m-2 s-1) συλλέχθηκαν και 

υποβλήθηκαν σε αποµόνωση θυλακοειδών και στη συνέχεια των υποσυµπλόκων του 

LHCII, µετά από υπερφυγοκέντριση σε κλίση σακχαρόζης. Στη συνέχεια έγινε 

κλασµάτωση της κλίσης σε κλάσµατα όγκου 0,25 ml, τα οποία, έπειτα από λυοφιλοποίηση 

επαναδιαλύθηκαν σε 0,1 ml Η2Ο και «φορτώθηκαν» σε πηκτή πολυακρυλαµίδης η οποία 

περιείχε ζελατίνη. Μετά την ηλεκτροφόρηση ακολούθησε επώαση της πηκτής σε 

κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα για την επαγωγή της πρωτεολυτικής δράσης έναντι της 

ζελατίνης. Ακολούθως, έγινε χρώση της πηκτής µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται διαφανείς 

οι ζώνες στις οποίες υπήρξε πρωτεολυτική διάσπαση της ζελατίνης. Παράλληλα µε τη 

διαδικασία αυτή, σε άλλη όµοια πηκτή, χωρίς προσθήκη ζελατίνης, πραγµατοποιήθηκε 

ηλεκτροφόρηση µιας δεύτερης σειράς δειγµάτων από κλάσµατα που αποµονώθηκαν κι 

αυτά από βαθµίδωση σουκρόζης µε τον ίδιο τρόπο. Η πηκτή αυτή χρησίµευσε για τον 

εντοπισµό, µέσω Western blot µε ειδικό αντίσωµα έναντι του LHCII, των ζωνών που 

αντιστοιχούν στα µονοµερή και τριµερή υποσύµπλοκα του φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου 

(τα αποτελέσµατα αυτά δεν παρουσιάζονται). 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 53Α, οι ζώνες στις οποίες εντοπίζεται πρωτεολυτική 

διάσπαση της ζελατίνης, όπως διαπιστώθηκε, αντιστοιχούν στις ζώνες των τριµερών του 

LHCII. Πράγµατι, το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώθηκε και δεύτερη φορά, κατά την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η ίδια διαδικασία, µε τη διαφορά όµως ότι δεν έγινε κλασµάτωση της 

βαθµίδωσης σακχαρόζης, αλλά αποµονώθηκαν απ’ αυτή εξ’ ολοκλήρου οι ζώνες των 

µονοµερών και τριµερών. Οι ζώνες αυτές, στη συνέχεια υποβλήθηκαν στον έλεγχο της 

πρωτεολυτικής διάσπασης της ζελατίνης. Τα αποτελέσµατα αυτά, αποδεικνύουν και πάλι  
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Εικόνα 53: Ανίχνευση της πρωτεολυτικής ενεργότητας ενάντια σε ζελατίνη, σε SDS-PAGE, όπως 
αυτή εντοπίζεται στα κλάσµατα της βαθµίδωσης SDS-σουκρόζης, κατά την αποµόνωση των 
τριµερών και µονοµερών υποσυµπλόκων του LHCII. (A) Ανίχνευση της πρωτεολυτικής 
ενεργότητας σε όλο το µήκος της βαθµίδωσης, από τη βάση (#1) έως την κορυφή (#30) αυτής 
(µήκος πηκτής 7 cm). (Β) Αντίχνευση της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε αποµονωµένα τριµερή 
και µονοµερή υποσύµπλοκα του LHCII (µήκος πηκτής 12 cm). Οι αποµονώσεις έγιναν από 
καλλιέργεια Scenedesmus obliquus wt, η οποία αναπτύχθηκε για 2.5 ηµέρες σε σταθερή 
θερµοκρασία 32 oC και συνεχή φωτισµό, έντασης 30 µmole m-2 s-1.  

 
τον εντοπισµό της πρωτεολυτικής ενεργότητας αποκλειστικά στα τριµερή του LHCII (εικ. 

53Β). Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσαν έρευνες που διενεργήθηκαν εκ παραλλήλου και σε 

ανώτερα φυτά  [Georgakopulos et al., 2002].  

Παράλληλα, έγιναν in vitro πειράµατα σε ανώτερα φυτά (Phaseolus vulgaris) µε 

προσθήκη εξωγενών πολυαµινών στα θυλακοειδή (αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται) και  

στο αποµονωµένο τριµερές LHCII, και επακολούθησε προσδιορισµός της πρωτεόλυσης, 

τόσο µε ανοσοανίχνευση του εναποµείναντος LHCII όσο και µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

ενεργότητας ζελατίνης (εικ. 54). Τα πειράµατα αυτά, έδειξαν ότι, µικρές συγκεντρώσεις 

Put αυξάνουν το εναποµείναν τριµερές LHCII στο διάλυµα επώασης και άρα µειώνουν την 

πρωτεολυτική ενεργότητα, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις (υψηλότερες του 0,5 mM) 

µειώνουν το εναποµείναν τριµερές LHCII στο διάλυµα επώασης και άρα αυξάνουν την 

πρωτεολυτική ενεργότητα. Η Spm αντίθετα, αυξάνει λίγο το εναποµείναν τριµερές LHCII 

στο διάλυµα επώασης και άρα µειώνει την πρωτεολυτική ενεργότητα. Τέλος η Spd δεν 
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φαίνεται να επηρεάζει (όπως άλλωστε αναµενόταν) την ενεργότητα της πρωτεάσης (εικ. 

54). Η επίδραση της Put στην πρωτεολυτική ενεργότητα διερευνήθηκε και ως προς τη 

γενικευµένη δράση της πρωτεάσης, χρησιµοποιώντας τη ζελατίνη ως υπόστρωµα σε 

πήκτωµα ακρυλαµίδης (εικ. 55). Και σ’ αυτή την περίπτωση, η Put έδειξε να αυξάνει 

περίπου και πάλι την πρωτεολυτική ενεργότητα. 
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Εικόνα 54: In vitro επίδραση της συγκέντρωσης των εξωγενώς προστιθέµενων πολυαµινών (Put, 
Spd, Spm), στην αυτοπρωτεολυτική ενεργότητα του τριµερούς υποσυµπλόκου του LHCII, όπως 
αυτή ανιχνεύεται  από την καταγραφή του εναποµείναντος LHCII υποστρώµατος µε 
ανοσοανίχνευση. Η επώαση του αποµονωµένου τριµερούς LHCII µε τις πολυαµίνες, διήρκεσε 30 
min και πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασία 37 oC. 

 

Επίδραση της Put στη de novo σύνθεση του LHCII – ο ρόλος των 
µονοπατιών µεταβίβασης σήµατος 

 

Αφού λοιπόν σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εξωγενώς προστιθέµενη Put επηρεάζει 

τη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και ειδικότερα τη 

φωτοσυλλεκτική ικανότητά του, εξοµοιώνοντας κατά κάποιο τρόπο συνθήκες υψηλού 

φωτισµού, σε ένα επόµενο στάδιο πειραµατισµού,  χρησιµοποιήθηκε ο αναστολέας της
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Εικόνα 55: In vitro επίδραση της συγκέντρωσης της Put, στην αυτοπρωτεολυτική ενεργότητα του 
τριµερούς υποσυµπλόκου του LHCII, όπως αυτή προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της πηκτής 
ζελατίνης, µετά από επώαση αποµονωµένου τριµερούς µε Put, στους 37 oC, για 1 ώρα.  

 

 Put, το 1,4-DB. Σε συνθήκες HL (µικρό LHCII) η µείωση της Put (µεταχείριση µε 1,4-

DB) επιφέρει αύξηση του LHCII (Πίνακας 1, εικ. 31). Για να απαντηθεί µε σιγουριά το 

ερώτηµα εάν η µείωση της Put επιδρά µόνο στον πολυµερισµό του LHCII ή και στη 

σύνθεση του LHCII, η χορήγηση του αναστολέα 1,4-DB έγινε σε πολύ χαµηλές εντάσεις 

φωτισµού, έτσι ώστε να έχουµε «κορεσµό» του πολυµερισµού του LHCII. Έτσι η επιλογή 

δύο διαφορετικών και πάλι εντάσεων φωτισµού, ενός «υψηλού» (15 µmole m-2 s-1 ) και 

ενός «χαµηλού» φωτισµού (5 µmole m-2 s-1 ), αλλά αυτή τη φορά χαµηλότερων κατά 

απόλυτες τιµές, µας επιτρέπει να διακρίνουµε πλέον την επίδραση της εξωγενούς (1,4-DB) 

µείωσης της Put στους ίδιους προσαρµοστικούς µηχανισµούς του LHCII, µε τη διαφορά 

ότι στις συνθήκες αυτές έχει ελαχιστοποιηθεί η διαφορά πολυµερισµού του LHCII, µεταξύ 

του “HL” και “LL”και µας επιτρέπει να δούµε το ρόλο του 1,4-DB στην de novo σύνθεση 

του LHCII. 

Έτσι, καλλιέργειες κυττάρων Scenedesmus obliquus wt (τελικής πυκνότητας 

κυττάρων 1 µl/ml), στις οποίες είτε είχε προστεθεί 1,4-DB σε συγκέντρωση 1 mM, είτε όχι 

(µάρτυρας/«υψηλός» φωτισµός), αναπτύχθηκαν για 2,5 ηµέρες σε σταθερή θερµοκρασία 

(32οC) και σε συνεχή φωτισµό «υψηλής» έντασης (15 µmole m-2 s-1). Παράλληλα, όµοιες 

καλλιέργειες, χωρίς προσθήκη 1,4-DB εκτέθηκαν σε «χαµηλής» έντασης φωτισµό (5 

µmole m-2 s-1) (µάρτυρας/«χαµηλός» φωτισµός). Μετά την επώαση, και αφού 
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καταγράφηκαν τα δεδοµένα του επαγωγικού φθορισµού των καλλιεργειών, 

πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση των θυλακοειδών και στη συνέχεια των υποσυµπλόκων 

του LHCII.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επαγωγικού φθορισµού και της 

µεθόδου JIP, από τις τρεις διαφορετικές µεταχειρίσεις, φαίνεται πως η προσθήκη του 1,4-

DB στα κύτταρα τα οποία ήταν εκτεθειµένα σε «υψηλό» φωτισµό, προκάλεσε 

διαφοροποιήσεις στο φωτοσυνθετικό τους µηχανισµό, οι οποίες θυµίζουν 

φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε χαµηλότερης ένταση φωτισµό. 

Πράγµατι, η εικόνα που παρουσιάζει ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός των κυττάρων µε το 

1,4-DB, είναι περίπου ενδιάµεση µεταξύ των κυττάρων που έχουν προσαρµοστεί σε 

χαµηλό και εκείνων που έχουν προσαρµοστεί σε υψηλό φωτισµό (εικ. 56). Η 

φωτοσυλλεκτική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, στην περίπτωση του 1,4-

DB, είναι αυξηµένη σε σχέση µε τον µάρτυρα σε υψηλό φωτισµό, όπως φαίνεται από τα 

δεδοµένα ανά φωτοσυνθετική επιφάνεια (ABS/CSo, ABS/CSm), ενώ ανά Κέντρο 

Αντίδρασης (ABS/RC) δεν υφίσταται κάποια σηµαντική µεταβολή. Επίσης η συγκέντρωση 

της χλωροφύλλης ανά φωτοσυνθετική επιφάνεια έχει αυξηθεί στα επίπεδα του 

προσαρµοσµένου σε «χαµηλό» φωτισµό φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Τέλος, δεν υπάρχει 

καµιά ένδειξη φωτοχηµικής βλάβης στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό από τη δράση του 

αναστολέα, αφού η απόσβεση ενέργειας παραµένει περίπου σταθερή και στις τρεις 

µεταχειρίσεις (εικ. 56). 

Οι βιοχηµικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε αποµονωµένα υποσύµπλοκα 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσµατα, αφού και 

πάλι η καλλιέργεια µε 1,4-DB, παρότι σε «υψηλό» φωτισµό, δίνει τιµές ενδιάµεσες µεταξύ 

των µαρτύρων υψηλού και χαµηλού φωτισµού. Πράγµατι, παρότι οι διαφορές δεν είναι 

θεαµατικές, εντούτοις είναι σηµαντικές (Πίνακας 5). Ενώ λοιπόν, ο µάρτυρας στον 

«υψηλό» φωτισµό έχει 2777 µg πρωτεΐνης LHCII, για την ίδια ποσότητα θυλακοειδών 

(µετρηµένα ως ολικές χλωροφύλλες), η καλλιέργεια µε τον αναστολέα της Put έχει 3014 

µg και ο µάρτυρας στον χαµηλό φωτισµό έχει 3240 µg πρωτεΐνης LHCII. Συγκρίνοντας τις 

τιµές των µονοµερών και τριµερών µορφών του LHCII σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι 

µε το 1,4-DB, αυξήθηκαν και τα µονοµερή και τα τριµερή του LHCII. Όµως, αναλογικά, η 

αύξηση είναι και πάλι µεγαλύτερη στα τριµερή. Έτσι, τα υποσύµπλοκα του LHCII 

διαφέρουν από τα αντίστοιχα στον «χαµηλό» φωτισµό κατά 24,2% στα µονοµερή και 

µόλις 0,5% στα τριµερή (Πίνακας 5).  
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Εικόνα 56: Συγκριτική απεικόνιση παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού, που περιγράφουν τις 
διαφοροποιήσεις στη δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε την επίδραση του 
αναστολέα 1,4-DB (1mΜ) σε συνθήκες «υψηλού» φωτισµού (15 µmole m-2 s-1), σε σχέση µε την 
προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες «υψηλού» (15 µmole m-2 s-1) και 
«χαµηλού» (5 µmole m-2 s-1) φωτισµού.  

 
Πίνακας 5: Οι µεταβολές που επάγονται στο συνολικό µέγεθος του LHCII και των τριµερών και 
µονοµερών υποσυµπλόκων του (µετρηµένα ως ποσότητα πρωτεΐνών, ανά σταθερή ποσότητα 
θυλακοειδών) µε την επίδραση του αναστολέα 1,4-DB, σε συνθήκες «υψηλού» φωτισµού (15 
µmole m-2 s-1), σε σχέση µε την προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες 
«υψηλού» (15 µmole m-2 s-1) και «χαµηλού» (5 µmole m-2 s-1) φωτισµού.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 

 
Φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού – ο ρόλος 

των πολυαµινών  

 

 Μελέτες που έχουν προηγηθεί, έδειξαν πως στα σύµπλοκα  του LHCII και του PSII 

βρίσκονται συνδεδεµένες πολυαµίνες, ενώ ο πυρήνας και το Κέντρο Αντίδρασης του PSII  

περιέχουν, σε σχετικά µεγάλες συγκεντρώσεις την τετραµίνη Spm [Kotzabasis et al., 

1993b]. Έτσι, στην παρούσα µελέτη, αρχικά έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υφίσταται 

κάποιος ρόλος για τις πολυαµίνες, εκτός από την απλή συµµετοχή τους στη δοµική 

οργάνωση του «ώριµου» φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Για το λόγο αυτό, 

χρησιµοποιήθηκαν εξωγενώς προστιθέµενες πολυαµίνες, αλλά και αναστολείς των 

πολυαµινών, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος των ενδοκυτταρικών επιπέδων των 

πολυαµινών στις διαφοροποιήσεις που υφίσταται ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός κατά την 

φωτοπροσαρµογή του σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού.  

 Τα πρώτα πειράµατα προς αυτή την κατεύθυνση, έδειξαν, µέσα από τις µετρήσεις 

των χλωροφυλλών και τον υπολογισµό του λόγου Chl a/b, καθώς και τις αντίστοιχες τιµές 

της µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της αναπνοής (Πίνακας 1), πως, ενώ οι 

καλλιέργειες – µάρτυρες (Control HL, Control LL)  προσαρµόστηκαν όπως αναµενόταν 

στις ιδιαίτερες συνθήκες φωτισµού τους, εκείνες στις οποίες χορηγήθηκαν είτε πολυαµίνες 

είτε οι αναστολείς τους, παρουσιάζουν διαφορές. Η πιο σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται 

στην καλλιέργεια µε τον αναστολέα της Put, το 1,4-DB: είτε σε χαµηλό, είτε σε υψηλό 

φωτισµό, οι καλλιέργειες εµφανίζουν µειωµένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και 
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αναπνοή, όπως και µειωµένο λόγο Chl a/b. Μάλιστα, αυτή η επίδραση του 1,4-DB, µπορεί 

µερικά να αποκατασταθεί µε την προσθήκη Put, όπως δείχνουν οι αντίστοιχες τιµές για την 

καλλιέργεια µε 1,4-DB+Put (Πίνακας 1). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως 

αναµφισβήτητα υπάρχει κάποια άµεση σχέση µεταξύ της Put και των παρατηρούµενων 

αλλαγών στη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.  

Προκειµένου να διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις στη δοµή και τη λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού κατά τη φωτοπροσαρµογή, προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τη 

µέθοδο του JIP test, παράµετροι οι οποίες αφορούν είτε στις επιµέρους είτε στη συνολική 

απόδοση των λειτουργιών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού κατά την φωτοπροσαρµογή 

του. Οι παράµετροι οι οποίες προσδιορίστηκαν και αναφέρονται εδώ, είναι η µέγιστη 

φωτοχηµική απόδοση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (Fv/Fm), η απορρόφηση φωτονίων 

ανά Κέντρο Αντίδρασης (ABS/RC), η οποία εκφράζει το µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας, ο ρυθµός της πρωτογενούς φωτοχηµείας ανά κέντρο αντίδρασης (TRo/RC), η 

ηλεκτρονιακή ροή ανά κέντρο αντίδρασης (ET/RC), καθώς και η πυκνότητα των ενεργών 

φωτοσυνθετικών κέντρων ανά µονάδα φωτοσυνθετικής επιφάνειας (RC/CS) (εικ. 31). Τα 

δεδοµένα που αποκτήθηκαν από τη µελέτη των φυσικοχηµικών αυτών παραγόντων, 

επιβεβαίωσαν τα προηγούµενα αποτελέσµατά µας: το µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας στην καλλιέργεια που µεταχειρίστηκε µε 1,4-DB αυξήθηκε σηµαντικά και µάλιστα 

αυτή η αύξηση είναι της τάξης του 70%, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα και σε 

συνθήκες υψηλού και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Η παρατηρούµενη αύξηση στην 

παγίδευση φωτονίων (TRo/RC) είναι αποτέλεσµα της αύξησης στη φωτοσυλλεκτική 

κεραία, ενώ επίσης και οι µειώσεις που παρατηρούνται στον αριθµό των ενεργών κέντρων 

αντίδρασης ανά µονάδα επιφάνειας και στη µέγιστη φωτοχηµική απόδοση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, στις ίδιες καλλιέργειες (1,4-DB), είναι µέρος της ίδιας 

επίδρασης στη φωτοσυλλεκτική κεραία. Απ’ την άλλη µεριά, η µεταχείριση των 

καλλιεργειών µε Put προκάλεσε τα αντίθετα αποτελέσµατα, αν και µικρότερης έντασης. 

Όµως, ειδικά η επίδραση της Put σε HL συνθήκες, εµφανίζει µια ιδιαιτερότητα. Η 

µεταχείριση αυτή, έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των κέντρων αντίδρασης, όπως 

συµβαίνει και µε την Spm, επίσης σε HL συνθήκες (εικ. 31∆), ενώ δεν συµβαίνει 

αντίστοιχα µε την Put σε LL συνθήκες. Το αποτέλεσµα αυτό έχει την εξήγησή του. Σε 

επόµενα πειράµατα, αποκαλύπτεται πως, ενώ µέρος της εξωγενώς προστιθέµενης Put 

µετατρέπεται σε Spm, ανεξαρτήτως φωτισµού, αυξάνοντας έτσι τη συγκέντρωση της Spm 

και σε επίπεδο κυττάρων και σε επίπεδο θυλακοειδών, εντούτοις σε HL συνθήκες επάγεται 

η σύνδεση µέρους αυτής της Spm στο LHCII (Πίνακας 4), µε αποτέλεσµα, οι επιδράσεις 
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που παρατηρούνται εδώ, από την µεταχείριση των κυττάρων µε Put σε HL να εµπεριέχουν 

κατά ένα ποσοστό την επίδραση της Spm σε HL. Η σχετικά µικρή επίδραση της Put, σε 

σχέση µε τον αναστολέα της 1,4-DB, δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ενδογενείς 

συγκεντρώσεις της διαµίνης αυτής είναι σχετικά υψηλές, τόσο σε ολόκληρα κύτταρα, όσο 

και στους χλωροπλάστες και τα θυλακοειδή, πιθανότατα αγγίζοντας επίπεδα κορεσµού. 

Εποµένως, κρίνεται απόλυτα φυσικό η δράση του αναστολέα να παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις µεγάλης έντασης, ενώ η επιπλέον εξωγενής χορήγηση Put, να µην 

εµφανίζει παρόµοιας έντασης αποτελέσµατα. Οι προαναφερόµενες λοιπόν αλλαγές στο 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, προσδιορίζουν την προσαρµογή του σε διαφορετικές εντάσεις 

φωτισµού. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως, σε συνθήκες υψηλού φωτισµού, 

µείωση της Put, µέσω του αναστολέα της 1,4-DB, οδηγεί σε διαφοροποιήσεις της δοµής 

και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, χαρακτηριστικές της προσαρµογής του 

σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως αυτή χαρακτηρίζεται βιβλιογραφικά [Hoffmann and 

Senger, 1988], δηλαδή µείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής, του 

λόγου Chl a/b, της πυκνότητας των Κέντρων Αντίδρασης και αύξηση του µεγέθους της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας. Προς την ίδια κατεύθυνση όµως δείχνουν και τα αποτελέσµατα 

µε τις καλλιέργειες σε χαµηλό φωτισµό. Εποµένως, ένα πιθανό συµπέρασµα που συνάγεται 

από τα παραπάνω, είναι ότι η αναστολή της βιοσύνθεσης της Put σε συνθήκες υψηλού 

φωτισµού, προκαλεί διαφοροποιήσεις στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό ανάλογες µε τις 

προσαρµογές του σε χαµηλότερη ένταση φωτισµού, ενώ επίσης, σε συνθήκες χαµηλού 

φωτισµού επαυξάνει τα χαρακτηριστικά της προσαρµογής, οδηγώντας σε 

προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε ακόµα χαµηλότερο φωτισµό, µέχρι 

τα όρια «κορεσµού» του πολυµερισµού του LHCII (βλ. Πινακας 5) . 

Παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτά του 1,4-DB, αποκτήθηκαν και µε την Spm, 

µολονότι η επίδρασή της είναι γενικά µικρότερης έντασης από εκείνη του 1,4-DB. 

Φαίνεται λοιπόν, πως η µείωση της Put και η αύξηση της Spm δρουν µε παρόµοιο τρόπο, 

ρυθµίζοντας τη φωτοσυλλεκτική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (εικ. 31 Α-

Γ). Η µόνη διαφορά από τις καλλιέργειες µε 1,4-DB έγκειται στην πυκνότητα των κέντρων 

αντίδρασης (RC/CS), η οποία αυξάνεται µε την Spm, ενώ µε το 1,4-DB µειώνεται (εικ. 

31∆). Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή την επίδραση της Spm, µπορεί να αναζητηθεί στη 

σταθεροποιητική δράση της στα κέντρα αντίδρασης του PSII. Πράγµατι, οι Kotzabasis και 

συν. (1993), αναφέρουν ότι τα κέντρα αντίδρασης του PSII διαθέτουν σχετικά µεγάλες 

συγκεντρώσεις Spm. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρουν και οι Besford και συν. (1993), 

σύµφωνα µε τους οποίους, η εξωγενής χορήγηση Spm σε φύλλα βρώµης που υφίστανται 
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οσµωτική καταπόνηση, καθυστερεί σηµαντικά την αποδόµηση των D1 και D2 πρωτεϊνών 

του PSII, καθώς επίσης και του Cyt f. 

 

Η µελέτη του ρόλου των πολυαµινών στη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, συνεχίστηκε µε την επίδραση ερυθρού ή κυανού φωτισµού σε καλλιέργειες 

Scenedesmus obliquus wt, µετά την προσθήκη Put ή 1,4-DB ή Spm. Ο λόγος που 

χρησιµοποιήθηκε ερυθρός και κυανός φωτισµός στα πειράµατα αυτά, είναι ότι αυτές οι 

συγκεκριµένες ακτινοβολίες παίζουν το ρόλο του υψηλού και του χαµηλού φωτισµού, 

αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, στα ανώτερα φυτά, η ερυθρή ακτινοβολία µιµείται τις συνθήκες 

χαµηλού φωτισµού και η κυανή ακτινοβολία τον υψηλό φωτισµό. Στα φύκη όµως ισχύει το 

αντίστροφο: η κυανή ακτινοβολία επάγει προσαρµογές παρόµοιες εκείνων του χαµηλού 

φωτισµού, ενώ η ερυθρή ακτινοβολία αναγνωρίζεται ως υψηλής έντασης φωτισµός 

[Humbeck et al., 1988]. Πράγµατι, όπως αναµενόταν, τα αποτελέσµατα που έδειξαν τα 

πειράµατα αυτά, είναι παρόµοια µε τα προηγούµενα: η µειωµένη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα και αναπνοή που επιδεικνύεται µε τη δράση του 1,4-DB και στην ερυθρή 

και στην κυανή ακτινοβολία και που συνδυάζεται µε τη µειωµένη επίσης τιµή του λόγου 

Chl a/b, υποδεικνύει προσαρµογή σε χαµηλότερο φωτισµό και στις δύο περιπτώσεις 

(εικόνα 2). Χαρακτηριστικό είναι δε, πως η προσθήκη Put αναστρέφει και πάλι τη δράση 

του 1,4-DB. Όσο για την Spm, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως αύξηση της Spm σε RL 

συνθήκες, προκαλεί εξοµοίωση των BL συνθηκών (µείωση της µέγιστης φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, µείωση του λόγου Chl a/b), δηλαδή προσαρµογή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού σε χαµηλό φωτισµό, ενώ είναι εκτεθειµένος σε υψηλό φωτισµό. Όµως και σε 

BL συνθήκες, η αύξηση της Spm προκαλεί ακόµα µεγαλύτερη µείωση του λόγου Chl a/b 

και εποµένως µεγαλύτερη αύξηση της φωτοσυλλεκτικής κεραίας. Κι εδώ λοιπόν 

επιβεβαιώνεται το προηγούµενο συµπέρασµα, πως, τόσο η µείωση της Put, όσο και η 

αύξηση της Spm, προσοµοιώνουν φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε 

συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Όταν ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός αντιµετωπίζει 

υψηλό φωτισµό, τότε καθεµιά από αυτές τις δύο συνθήκες (µείωση της Put ή αύξηση 

της Spm) έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν την  αντιστροφή της προσαρµογής του, 

εξοµοιώνοντας συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Όταν ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός 

αντιµετωπίζει συνθήκες χαµηλού φωτισµού, τότε και πάλι, καθεµιά από αυτές τις δύο 

συνθήκες (µείωση της Put ή αύξηση της Spm) προκαλούν την προσαρµογή του σε 

ακόµα χαµηλότερο φωτισµό.  
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Εντέλει, φαίνεται πως, ενώ η δράση της Put είναι ξεκάθαρη και εντοπίζεται στη 

µεταβολή του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας, η δράση της Spm εντοπίζεται και 

στα φωτοσυνθετικά κέντρα. Σχετικά µε τις δύο αυτές πολυαµίνες, έχει διαπιστωθεί και σε 

άλλες περιπτώσεις πως η δράση τους είναι αντίστροφη. Στο Α΄ µέρος της παρούσας 

εργασίας, που αφορά στη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, έχει δειχθεί πως, το ενεργό 

Pchlide, που αναγνωρίστηκε ως ο φωτοϋποδοχέας της ρύθµισης των πολυαµινών, µειώνει 

την Put, ενώ αυξάνει ταυτόχρονα την Spm (Α΄ Μέρος, εικόνα 11). Εξάλλου, η µελέτη των 

επιπέδων των κυτταρικών και ενδοπλαστιδιακών πολυαµινών στο σκοτάδι και στο φως, 

έδειξε πως, ενώ η Put µεταβάλλεται έντονα, η Spm κυρίως παραµένει σταθερή, ή και 

αυξάνεται λίγο, ενόσω η Put µειώνεται (Α΄ Μέρος, εικόνες 8,9,10). Αφού λοιπόν στη 

διαδικασία της φωτοπροσαρµογής λαµβάνουν χώρα µηχανισµοί που εµπλέκουν τη 

φωτοσυλλεκτική κεραία, στην οποία επιδρά κυρίως η Put, αλλά και µηχανισµοί που 

ελέγχουν τα Κέντρα Αντίδρασης, στα οποία επιδρά κυρίως η Spm, είναι λογικό να 

υποθέσει κανείς πως, σύµφωνα µε τα παρόντα αποτελέσµατα ενδεχοµένως ο λόγος 

Spm/Put, και όχι απλά τα επίπεδα καθεµιάς από τις πολυαµίνες, να είναι ο «διακόπτης» 

που ελέγχει τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Το συµπέρασµα αυτό 

συνάγεται από το γεγονός ότι η δράση της Spm κατά τη φωτοπροσαρµογή σε χαµηλές ή 

υψηλές συνθήκες φωτισµού, µοιάζει µε τη δράση του αναστολέα της Put, το 1,4-DB. 

∆ηλαδή, µείωση της Put ή/και αύξηση της Spm φαίνεται να επάγει την προσαρµογή 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε χαµηλό φωτισµό, ανεξαρτήτως του πραγµατικού 

φωτονιακού περιβάλλοντος. 

 

 

Πρωτογενής φωτοϋποδοχέας για τη ρύθµιση των πολυαµινών 

κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί το παραπάνω συπέρασµα, ότι δηλαδή η 

ενδοκυττάρια σχέση  Spm/Put ρυθµίζεται κατά την φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, καθώς και για να αναγνωριστεί ο πρωτογενής φωτοϋποδοχέας αυτής της 

απόκρισης,  κατασκευάστηκε το φάσµα δράσης του λόγου Spm/Put, καθώς και το 

αντίστοιχο των χλωροφυλλών (εικ. 33).  Τα δύο αυτά φάσµατα, δείχνουν ολοφάνερα πως η 

βιοσύνθεση των χλωροφυλλών στον ώριµο φωτοσυνθετικό µηχανισµό και ο λόγος 

Spm/Put, υπόκεινται σε κοινή ρύθµιση από τον ίδιο φωτοϋποδοχέα. Ο φωτοϋποδοχέας 
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αυτός είναι κρυπτοχρωµικός, ενώ µικρή συµµετοχή στον ίδιο µηχανισµό έχει και 

κάποιος RL υποδοχέας, που απορροφά περίπου στα 680 nm. Η αύξηση όµως των 

χλωροφυλλών στον ώριµο φωτοσυνθετικό µηχανισµό, συµβαδίζει µε την προσαρµογή του 

σε χαµηλές συνθήκες φωτισµού, ενώ µείωσή τους συµβαίνει κατά την προσαρµογή σε 

υψηλό φωτισµό. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, και η αύξηση του 

λόγου Spm/Put δείχνει προσαρµογή σε χαµηλές εντάσεις φωτισµού, ενώ η µείωσή του 

δείχνει προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε υψηλές εντάσεις φωτισµού. 

Εποµένως, οι µεταβολές του λόγου Spm/Put αποτελούν µέρος της αλυσίδας µεταφοράς 

σήµατος, που ρυθµίζει τις αλλαγές της δοµής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού κατά τη φωτοπροσαρµογή. Τα συµπεράσµατα αυτά συµφωνούν µε 

προγενέστερες µελέτες, κατά τις οποίες έχει δειχθεί πως ο υποδοχέας που ευθύνεται για τη 

φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού των χλωροφυκών στο χαµηλό 

φωτισµό, είναι πρωτίστως, ένας υποδοχέας κυανής ακτινοβολίας [Senger, 1987]. 

Επίσης, τα φάσµατα δράσης που κατασκευάστηκαν µε τα δεδοµένα του επαγωγικού 

φθορισµού (εικ. 34), παρουσιάζουν ένα πρότυπο πολύ όµοιο µε εκείνο του λόγου Spm/Put, 

καθώς και εκείνο των χλωροφυλλών (εικ. 33). Στα φάσµατα αυτά, φαίνεται πως ο 

φωτοϋποδοχέας που ρυθµίζει ταυτόχρονα την αύξηση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας 

των φωτοσυνθετικών κέντρων (ABS/RC) (εικ. 34Α), την αύξηση της ηλεκτρονιακής ροής 

ανά κέντρο αντίδρασης (ET/RC) (εικ. 34Γ), την αύξηση του ρυθµού πρωτογενούς 

φωτοχηµείας ανά κέντρο αντίδρασης (TRo/RC) (εικ. 34∆), και τη µείωση της πυκνότητας 

των φωτοσυνθετικών κέντρων (RC/CS) (εικ. 34Β), δηλαδή των επιµέρους εκείνων 

διαφοροποιήσεων που χαρακτηρίζουν την προσαρµογή σε χαµηλό φωτισµό, είναι επίσης 

κρυπτοχρωµικός (υποδοχέας κυανής ακτινοβολίας). Και σ’ αυτή την περίπτωση όµως δεν 

µπορεί να αποκλειστεί και κάποια µικρή συµµετοχή ενός υποδοχέα που απορροφά γύρω 

στα 680 nm.  

Οι µεταβολές λοιπόν του λόγου Spm/Put και η διαδικασία της φωτοπροσαρµογής 

του φωτοσυνθετικού µηχανισµού φαίνονται να ελέγχονται από τον/τους ίδιο/-ους 

φωτοϋποδοχέα/-εις. Εποµένως, από τα παραπάνω, συνάγεται το συµπέρασµα πως ότι οι 

πολυαµίνες και ειδικότερα ο λόγος Spm/Put, συµµετέχουν στη ρύθµιση της 

φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Κάτι παρόµοιο έχει πρόσφατα 

αναφερθεί και σε µια άλλη περίπτωση: οι Khurana και συν. (1996) ανέφεραν πως η µείωση 

του λόγου Spm/Put, περισσότερο, παρά η ίδια η συγκέντρωση των πολυαµινών, φαίνεται 

να είναι σηµαντική για την έναρξη της διαφοροποίησης των σπορίων µυκήτων του είδους 

Aspergillus flavus, στη µικροκυκλική  κονιδίωση. 
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Διαφοροποίηση των µονοµερών και τριµερών υποσυµπλόκων του 
LHCI κατά τη φωτοπροσαρµογή –  µελέτη των συνδεδεµένων 
πολυαµινών σ’ αυτά 

 

Από τα αποτελέσµατα που προηγήθηκαν γίνεται φανερό, πως και οι δύο 

πολυαµίνες, Put και Spm, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη φωτοπροσαρµογή του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού και µάλιστα η δράση και των δύο εντοπίζεται στη ρύθµιση 

της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας των φωτοσυνθετικών κέντρων, ενώ επιπλέον η δράση 

της Spm επεκτείνεται και στα κέντρα αντίδρασης του PSII. ∆εδοµένου ότι η 

φωτοσυλλεκτική ικανότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού βασίζεται στο κύριο 

φωτοσυλλεκτικό σύµπλοκο του PSII, το LHCII, η παρούσα µελέτη εφεξής εστιάστηκε 

στην εξακρίβωση του ρόλου των πολυαµινών αυτών και κυρίως της Put, στη δοµή και τη 

λειτουργία του συµπλόκου αυτού. Το LHCII όµως υπακούει σε διάφορους µηχανισµούς 

προκειµένου να αυξηθεί ή να µειωθεί η φωτοσυλλεκτική ικανότητα σε συνθήκες χαµηλού 

ή υψηλού φωτισµού αντίστοιχα. Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν τον πολυµερισµό / 

αποπολυµερισµό του συµπλόκου για τον έλεγχο του λειτουργικού µεγέθους του ανά 

κέντρο αντίδρασης, το φαινόµενο της µετάβασης από την Κατάσταση 1 στην Κατάσταση 

2, για την αποσυµφόρηση της ηλεκτρονιακής ροής µεταξύ των φωτοσυστηµάτων και 

ενδεχοµένως και τον κύκλο των ξανθοφυλλών, για την απόσβεση της περίσσειας ενέργειας 

[Horton et al., 1999]. Από τους µηχανισµούς αυτούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

πολυµερισµός / αποπολυµερισµός του συµπλόκου, καθώς πρόκειται για έναν µηχανισµό 

µακροπρόθεσµης προσαρµογής, εφόσον διατηρούνται οι συνθήκες φωτισµού.  

Όπως αναµενόταν, και οι δύο πολυαµίνες, Put και Spm, βρίσκονται συνδεδεµένες 

στο LHCII στον Scenedesmus obliquus (εικ. 36), γεγονός που είναι ήδη γνωστό ότι ισχύει 

για τα ανώτερα φυτά [Kotzabasis et al., 1993]. Όµως, επίσης διαπιστώνεται από την 

αποµόνωση των υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, πως το κλάσµα της Put 

που βρίσκεται συνδεδεµένο µε τα µονοµερή είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από εκείνο 

που βρίσκεται στα τριµερή (εικ. 36). Πράγµατι, η συγκέντρωση της Put στα τριµερή του 

LHCII παίρνει την τιµή 6.3 pmole/µg πρωτεΐνης, ενώ στα µονοµερή αγγίζει την τιµή 49.8 

pmole/µg πρωτεΐνης. Η συγκέντρωση της Spm, απ’ την άλλη µεριά, δεν φαίνεται να 

µεταβάλλεται ιδιαίτερα µεταξύ τριµερών / µονοµερών, αφού οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

της είναι στα τριµερή 56.8 και στα µονοµερή 67.8 pmole/µg πρωτεΐνης. Τα ευρήµατα αυτά 

επιβεβαιώθηκαν και µε ανάλογες µελέτες σε ανώτερα φυτά (Phaseolus vulgaris, τα 
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αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται να είναι σε απόλυτη 

συµφωνία και µε τα παραπάνω συµπεράσµατα, σύµφωνα µε τα οποία, µείωση του 

επιπέδου της Put  in vivo µε τον αναστολέα της βιοσύνθεσης της Put,  1,4-DB, αυξάνει το 

µέγεθος της φωτοσυνθετικής κεραίας. Όµως, η αιτιολογία αυτού δεν είναι γνωστή. Επί του 

παρόντος, µια πιθανή εξήγηση µπορεί να αναζητηθεί στον σταθεροποιητικό ρόλο της Put. 

Ενδεχοµένως λοιπόν, τα µονοµερή του LHCII να χρήζουν µεγαλύτερης δοµικής 

σταθερότητας, την οποία προσφέρει ειδικά η Put, µε την πρόσδεσή της σ’ αυτά. 

 

 

Βιογένεση του LHCII 

 

Το σύµπλοκο του LHCII είναι από τα τελευταία σύµπλοκα που σχηµατίζονται κατά 

τη βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Πρόσφατα µάλιστα προτάθηκε πως η 

βιογένεση του LHCII ξεκινά µε την εµφάνιση των µονοµερών µορφών του, τα οποία στη 

συνέχεια πολυµερίζονται, συνιστώντας τις ολιγοµερείς µορφές του συµπλόκου [Guseinova 

et al., 2000]. Έτσι, φαίνεται πως ο σχηµατισµός των ολιγοµερών µορφών του LHCII 

καθυστερεί σε σχέση µε την εµφάνιση των µονοµερών. Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει και υπό 

το πρίσµα των παραπάνω αποτελεσµάτων, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να µελετηθεί η σχέση 

της Put µε τη βιογένεση των µονοµερών και ολιγοµερών µορφών του LHCII, κατά το 

σχηµατισµό του χλωροπλάστη.  

Τα πειράµατα αυτά έγιναν µε το µετάλλαγµα  C-2A’ του Scenedesmus obliquus που 

συµπεριφέρεται όπως και τα ανώτερα φυτά (στο σκοτάδι η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης 

σταµατά στο επίπεδο του πρωτοχλωροφυλλιδίου, ενώ στο φως λαµβάνει χώρα η 

φωτοµετατροπή του πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο και κατ’επέκταση η 

ανάπτυξη του χλωροπλάστη). Αποµονώθηκαν λοιπόν πλαστιδιακές µεµβράνες και 

υποσύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, από σειρά φωτοαναπτυξιακών σταδίων 

του χλωροπλάστη (αρχίζοντας από τα PLB/PT και φθάνοντας σε ώριµα θυλακοειδή και 

προσδιορίστηκε το επίπεδο της µονοµερούς και τριµερούς µορφής του LHC σε κάθε 

στάδιο, καθώς και η ποσότητα των πολυαµινών στη διάρκεια της φωτοανάπτυξης του 

χλωροπλάστη. 

Σε όλη αυτή τη διάρκεια του φωτισµού, τα επίπεδα των πολυαµινών και κυρίως της 

Put, σε ολόκληρα κύτταρα, ακολουθούν µια έντονα πτωτική πορεία, ενώ, σε επίπεδο 

προελασµατοειδών σωµατίων / θυλακοειδών, αρχικά παρατηρείται µια µικρή αύξηση, για 
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να ακολουθήσει στη συνέχεια µια ανάλογη µείωση (τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). 

Τα αποτελέσµατα αυτά  συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα που έχουν περιγραφεί 

στο Α΄ Μέρος της παρούσας εργασίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των πολυαµινών κατά τη 

φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη (Μέρος Α΄, εικόνα 10) και εποµένως πιστοποιούν πως τα 

παρατηρούµενα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τις φυσιολογικές διαδικασίες στα 

κύτταρα και όχι τυχαίες µεταβολές. 

Τα αποτελέσµατα λοιπόν, όπως ήταν αναµενόµενο, έδειξαν ότι στο απόλυτο 

σκοτάδι δεν υπάρχει φωτοσυνθετικός µηχανισµός και µε την έκθεση των κυττάρων στο 

φως, ήδη από την πρώτη ώρα, σχηµατίζεται LHCΙΙ, κατ’ αρχήν σχεδόν αποκλειστικά στην 

µονοµερή του µορφή (εικ. 38 και 39). Ο σχηµατισµός του  LHCII αρχίζει µε τη σύνθεση 

των µονοµερών του και συνεχίζεται µε τον ολιγοµερισµό τους, από τον οποίο προκύπτουν 

τα τριµερή του LHCII, µετά από 2 ώρες φωτισµού.  Ένα παρόµοιο συµπέρασµα έχει 

αναφερθεί και από τους Kuttkat και συν. (1997), οι οποίοι επίσης εντοπίζουν την έναρξη 

του πολυµερισµού του LHCIΙ σε χρονικό διάστηµα περισσότερο της µιας ώρας από την 

έναρξη του φωτισµού. Ταυτόχρονα, µε αναλύσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο JIP-test [Strasser 

and Strasser, 1995] βάσει του επαγωγικού φθορισµού, εκτιµήθηκε το µέγεθος του LHCII, 

(ABS/RC) (εικ.40). Τα αποτελέσµατα αυτά, συµβαδίζουν µε τα βιοχηµικά δεδοµένα, αφού 

υποδεικνύουν την εµφάνιση της φωτοσυλλεκτικής ενεργότητας µετά την πρώτη ώρα του 

φωτισµού. Επίσης, τόσο οι βιοχηµικές αναλύσεις (εικ. 39Α) όσο και οι φυσικοχηµικές 

αναλύσεις του επαγωγικού φθορισµού (εικ. 40), συµφωνούν στο γεγονός ότι η 

φωτοσυλλεκτική ικανότητα κορυφώνεται σε µια πρώτη φάση στις 4 ώρες φωτισµού. Αυτή 

η κορύφωση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας αποδίδεται, σύµφωνα µε τις µετρήσεις (εικ. 

39Α), στην αύξηση της συγκέντρωσης των τριµερών. Μετά τις 4 ώρες φωτισµού, φαίνεται 

πως παύει η αυτόνοµη παρουσία των µονοµερών στις φωτοσυνθετικές µεµβράνες και 

πλέον όσα µονοµερή συντίθενται πιθανότατα ενσωµατώνονται άµεσα στους πυρήνες των 

ολιγοµερών που ήδη υπάρχουν (εικ. 39 Α και Β). Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός 

ότι, καθόσον έχει αποδειχθεί µέχρι στιγµής από άλλους µελετητές, το LHCII φαίνεται να 

συνιστά τριµερή υποσύµπλοκα, τα οποία πολυµερίζονται σε ένα ανώτερο επίπεδο 

οργάνωσης, σχηµατίζοντας συµπλέγµατα γύρω από το PSII, που αποτελούνται ίσως µέχρι 

και από 8 τριµερή [Boekema et al., 1999; Jackowski et al., 2001]. Πράγµατι, η σύνθεση 

των µονοµερών πρέπει να συνεχίζεται και πέραν των 4 ωρών φωτισµού, αφού 

παρατηρείται µεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης των τριµερών µορφών από τις 4 ώρες και 

µετά. Άλλωστε, στις συνθήκες του πειράµατος, η ένταση του φωτισµού δεν ήταν πολύ 

υψηλή (200 µmole m-2 s-1) ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα από φαινόµενα 
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φωτοαναστολής στον αναπτυσσόµενο φωτοσυνθετικό µηχανισµό και εποµένως είναι 

αναµενόµενο να παρατηρείται παράλληλα µε τη βιογένεση του LHCII και 

φωτοπροσαρµογή του σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού.  

Παράλληλα, στην πρώτη φάση των µεταβολών που συµβαίνουν στα κλάσµατα του 

LHCII κατά τη βιογένεσή του (1-4 ώρες φωτισµού), η Put φαίνεται να είναι η κυρίαρχη 

πολυαµίνη, δεδοµένου ότι η συγκέντρωσή της υπερισχύει τόσο στα τριµερή, όσο και στα 

µονοµερή, έναντι της Spm. Εξάλλου, στο ίδιο αυτό διάστηµα, η Put µεταβάλλεται διαρκώς, 

ενώ η Spm παραµένει περίπου σταθερή. Το πρότυπο αυτό της Put, θυµίζει ό,τι έχει 

αναφερθεί και στο Α’ Μέρος της παρούσας εργασίας, σχετικά µε το γεγονός της ρύθµισης 

της Put, γενικά, αλλά και ειδικότερα κατά τη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, µε ένα 

πρότυπο διαρκών αυξοµειώσεων, που έχουν κάποια  µορφή ταλαντώσεων.  Θα µπορούσε 

λοιπόν και εδώ να συµβαίνει το ίδιο, αν και τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά, ώστε να 

επιβεβαιώσουν µια τέτοια ρύθµιση της Put στην περίπτωση της φωτοπροσαρµογής του 

φωτοσυνθετικού µηχαινισµού.  Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι η εξής: η 

Put, όπως δείχνουν τα παρόντα αποτελέσµατα επανδρώνει τα µονοµερή κατά τη βιογένεσή 

τους, ενδεχοµένως σύγκαιρα µε την πρόσδεση των χρωστικών στις αποπρωτεΐνες, 

σταθεροποιώντας τη δοµή του µονοµερούς εν τη γενέσει του. Καθώς λοιπόν τα µονοµερή 

αρχίζουν να συµπλέκονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας τις τριµερείς ή πολυµερείς µορφές 

τους και αφού ολοκληρωθεί ο σχηµατισµός κάθε τέτοιου πολυµερούς, η Put, ή µέρος 

αυτής, απελευθερώνεται, ή µεταβολίζεται επιτόπου, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται 

τελικά αυτές οι αυξοµειώσεις στη συγκέντρωσή της γενικότερα στα υποσύµπλοκα του 

LHCII. Μετά τις 4 ώρες φωτισµού, σύµφωνα µε τα παραπάνω φαίνεται να 

ελαχιστοποιείται η αυτόνοµη παρουσία µονοµερών, και πλέον η συσσωµάτωση των 

νεοσυντιθέµενων µονοµερών σε µεγαλύτερα πολυµερή γίνεται στους ήδη υπάρχοντες 

πυρήνες των LHCII που έχουν δηµιουργηθεί. Τα ελάχιστα µονοµερή που έχουν αποµείνει 

φαίνεται να συγκεντρώνουν τεράστιες ποσότητες Put, αλλά και Spm, άγνωστο για ποιο 

λόγο.  

Αυτή η διάκριση των δύο φάσεων στη βιοσύνθεση και λειτουργική οργάνωση του 

LHCII συµπλόκου, που παρατηρείται στα εν λόγω πειραµατικά δεδοµένα, δεν φαίνεται να 

οφείλεται αποκλειστικά στη διαδικασία βιογένεσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

Πιθανότατα, η πρώτη φάση (µέχρι τις 4 ώρες) αντικατοπτρίζει τη βιογένεση του LHCII 

στον αναπτυσσόµενο χλωροπλάστη και τον νεοσύστατο φωτοσυνθετικό µηχανισµό, ενώ η 

δεύτερη φάση αντικατοπτρίζει τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, που 

συµβαίνει ταυτόχρονα µε τη συνέχιση της βιοσύνθεσης νέων µονοµερών. Πράγµατι, η 
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στρατηγική της αύξησης των πολυµερών πυρήνων του LHCII που διαπιστώνεται από τις 4 

ώρες φωτισµού και έπειτα, πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι ο αριθµός των κυττάρων 

έχει αυξηθεί αρκετά σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα ώστε να αντιµετωπίζει συνθήκες 

χαµηλότερου φωτισµού, λόγω του φαινοµένου του αυτοσκιασµού. Παρατηρώντας την 

πυκνότητα των καλλιεργειών σ’ αυτές τις συνθήκες, βλέπουµε πως ενώ στο σκοτάδι (0 

ώρες φωτισµού) είναι 9.5 µl/ml PCV, στις 6 ώρες είναι 10,5 µl/ml PCV και στις 9 ώρες 

είναι 12 µl/ml PCV. Εποµένως, είναι φυσικό, µε την αύξηση των κυττάρων στην 

καλλιέργεια από κάποια στιγµή και έπειτα να αρχίζει η φωτοπροσαρµογή του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού στις νέες συνθήκες φωτισµού που διαµορφώνονται από τον 

ολοένα αυξανόµενο σκιασµό των κυττάρων µεταξύ τους. Αυτά τα συµπεράσµατα 

επιβεβαιώνονται και από την εικόνα που παρουσιάζουν τα δεδοµένα του επαγωγικού 

φθορισµού: µέχρι τις 4 ώρες φωτισµού, η απορρόφηση φωτονίων από τις φωτοσυλλεκτικές 

κεραίες αυξάνεται σταδιακά (ABS/RC, ABS/CSo, ABS/CSm) (εικ. 41) και ήδη στις 4 ώρες 

φωτισµού, έχει αποκτήσει το µέγιστο µέγεθος, για τις δεδοµένες συνθήκες, ενώ παράλληλα 

αυξάνεται και η ηλεκτρονιακή ροή ανά κέντρο αντίδρασης. Μετά τις 4 ώρες όµως, η 

ηλεκτρονιακή ροή ανά κέντρο αντίδρασης (ET/RC) µειώνεται, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την προσαρµογή σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. 

Κατά τη δεύτερη λοιπόν φάση (6-9 ώρες), τη στιγµή που η συγκέντρωση των 

µονοµερών του LHCII έχει αποκτήσει την ελάχιστη τιµή της, η εικόνα αλλάζει κάπως, µε 

τη συγκέντρωση της Spm πλέον να έχει ενισχυθεί  στα τριµερή του LHCII, έναντι της Put. 

Συσχετίζοντας τα δεδοµένα από την εµφάνιση των υποσυµπλόκων του LHCII, κατά τη 

βιογένεσή του (εικ. 39), µε τις αντίστοιχες τιµές που παίρνει ο λόγος της Spm/Put (εικ. 

40Γ) θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η αύξηση του λόγου Spm/Put 

παραλληλίζεται µε την αύξηση του πολυµερισµού των µονοµερών του LHCII σε ανώτερης 

τάξης σύµπλοκα. Πράγµατι, και στην πρώτη φάση (1-4 ώρες), αλλά και στη δεύτερη (6-9 

ώρες), όπου σύµφωνα µε τα προλεγόµενα, συµβαίνει βιοσύνθεση των µονοµερών του 

LHCII και παράλληλα ή ταυτόχρονα ο πολυµερισµός τους, παρατηρείται αύξηση του 

λόγου Spm/Put στα τριµερή.  Η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε όσα υποστηρίχθηκαν 

παραπάνω, σχετικά µε το ότι η µείωση της Put παραλληλίζεται µε την αύξηση της 

φωτοσυλλεκτικής ικανότητας, αλλά  και ότι η αύξηση του λόγου Spm/Put µεσολαβεί για –  

ή συσχετίζεται µε – τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες 

χαµηλού φωτισµού.  

Τελικά, υπό το πρίσµα των όσων έχουν αναλυθεί παραπάνω, φαίνεται πως, κατά τη 

βιογένεση του LHCII συµπλόκου η Put προσδένεται άµεσα στα µονοµερή του LHCII 
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που σχηµατίζονται και όταν αυτά συσσωµατώνονται σε ολιγοµερή σύµπλοκα, η Put 

απελευθερώνεται. Στο στάδιο όµως της φωτοπροσαρµογής, όσα µονοµερή συντίθενται 

ενσωµατώνονται άµεσα σε µεγαλύτερα πολυµερή, ενδεχοµένως χωρίς τη 

διαµεσολάβηση της Put, η οποία πλέον παραµένει συγκεντρωµένη σε ελάχιστα µόνο 

µονοµερή. 

Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση που προκύπτει από τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων των βιοχηµικών και φυσικοχηµικών αναλύσεων είναι το γεγονός πως τα 

ίδια τα µονοµερή του LHCII παρουσιάζουν φωτοσυλλεκτική ικανότητα. Έτσι, την πρώτη 

ώρα φωτισµού, που τα τριµερή του LHCII δεν έχουν κάνει ακόµα την εµφάνισή τους, 

διαπιστώνεται ήδη µικρή αλλά σηµαντική φωτοσυλλεκτική ικανότητα, ικανή µάλιστα να 

υποστηρίξει κάποια φωτοσυνθετική δραστηριότητα, αφού εµφανίζεται θετική τιµή στην 

πρωτογενή φωτοχηµεία των φωτοσυστηµάτων (παγίδευση ηλεκτρονίων στα κέντρα 

αντίδρασης, TRo) και ηλεκτρονιακή ροή µεταξύ των φωτοσυστηµάτων (ΕΤ) (εικ. 41).  

 

 

Δοµικές και λειτουργικές αλλαγές  του LHCII και του επιπέδου 
των πολυαµινών, κατά τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού σε συνθήκες υψηλού και χαµηλού φωτισµού 

 

Η µελέτη του ρόλου της Put στη δοµή και τη λειτουργία του κύριου 

φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου LHCII περιορίστηκε στη συνέχεια στον ώριµο 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό και τη φωτοπροσαρµογή του σε υψηλή ή χαµηλή ένταση 

φωτισµού. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε κατ’ αρχήν ότι, στις συνθήκες του πειράµατος, η 

προσαρµογή σε χαµηλό φωτισµό περιλαµβάνει, όχι µόνο τον πολυµερισµό των µονοµερών 

του LHCII σε µεγαλύτερης τάξης πολυµερή, αλλά και ότι η βιοσύνθεση των ίδιων των 

µονοµερών συνεχίζεται, προφανώς λόγω της αυξηµένης ανάγκης για πλαισίωση των 

φωτοσυνθετικών κέντρων µε κεραίες ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους. Έτσι στην εικ. 42, 

παρατηρείται πως υπάρχει µεγάλη διαφορά στο συνολικό ποσό φωτοσυλλεκτικών 

συµπλόκων, µεταξύ του υψηλού και του χαµηλού φωτισµού. Όµως, και το ποσοστό 

πολυµερισµού διαφέρει εµφανώς µεταξύ  των δύο µεταχειρίσεων: από το συνολικό ποσό 

του LHCII, ένα µεγάλο σχετικά µέρος του βρίσκεται στη µορφή των τριµερών σε LL 

συνθήκες, ενώ σε HL συνθήκες το κλάσµα των τριµερών είναι αρκετά µικρότερο στο 

σύνολο του LHCII που υπάρχει στις συνθήκες αυτές (Πίνακας 2).  
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Από τις αναλύσεις των πολυαµινών στις συνθήκες αυτές, παρατηρείται πως οι 

συγκεντρώσεις τόσο της Put, όσο και της Spm, συνολικά στο LHCII, είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες στο HL  σε σχέση µε το LL (εικ. 43 και 44). Όσον αφορά στα υποσύµπλοκα του 

LHCII όµως, η συγκέντρωση της Put, ενώ στο LL είναι υψηλότερη, σχεδόν διπλάσια στα 

µονοµερή, από την αντίστοιχη στα τριµερή, στο HL αυξάνεται γενικότερα, µε τάση όµως 

να αυξηθεί περισσότερο στα τριµερή: στα µονοµερή η συγκέντρωση της Put αυξάνεται 

κατά 4 φορές περίπου, κατά τη µετάβαση από τον χαµηλό σε υψηλό φωτισµό, ενώ η 

αντίστοιχη αύξησή της στα τριµερή είναι σχεδόν 9 φορές (Πίνακας 4). Και εδώ λοιπόν 

βλέπουµε πως ενισχύεται για άλλη µια φορά η υπόθεση πως η Put αυξάνεται στον υψηλό 

φωτισµό, ενώ µειώνεται στον χαµηλό φωτισµό, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αρχικά 

συµπεράσµατα (Πίνακας 1). Παράλληλα, η Spm είναι πάντοτε αυξηµένη στα τριµερή 

(21.28 pmole/µg πρωτεΐνης  στο LL, 46.27 pmole/µg πρωτεΐνης στο HL)  έναντι της 

συγκέντρωσής της στα µονοµερή (9.09 pmole/µg πρωτεΐνης  στο LL, 31.11 pmole/µg 

πρωτεΐνης στο HL). Όπως, και η Put, έτσι και η Spm αυξάνεται στον υψηλό φωτισµό, σε 

σχέση µε τον χαµηλό. Όµως, ενώ η αύξηση και των δύο πολυαµινών στα µονοµερή είναι 

τέτοια ώστε ο λόγος τους Spm/Put να µειώνεται ελάχιστα (2.61 στον χαµηλό φωτισµό και 

2.19 στον υψηλό φωτισµό), στα τριµερή ο λόγος αυτός µειώνεται πολύ (3.46 στον υψηλό 

φωτισµό, έναντι 13.99 στον χαµηλό φωτισµό). Κάτι ανάλογο είδαµε να συµβαίνει και κατά 

τη βιογένεση του LHCII (εικ. 40): ο πολυµερισµός του LHCII και στις δύο φάσεις της 

οργάνωσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, συνοδεύεται από αύξηση του λόγου 

Spm/Put. Κοινό χαρακτηριστικό λοιπόν στη δοµική και λειτουργική οργάνωση του 

LHCII, είτε κατά τη βιογένεσή του είτε κατά την φωτοπροσαρµογή του (διαδικασίες 

οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον πολυµερισµό / αποπολυµερισµό του συµπλόκου) 

αποτελεί η διαµόρφωση του λόγου Spm/Put και όχι οι συγκεντρώσεις των δύο 

πολυαµινών καθεαυτές. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν απόλυτα µε ότι έχει 

συζητηθεί νωρίτερα, σχετικά µε την αρχική διαπίστωση ότι η µείωση της Put ή η αύξηση 

της Spm (η αλλαγή της σχέσης Spm/Put) ρυθµίζει τη λειτουργική οργάνωση του LHCII. 

Ο λόγος που συµβαίνουν αυτά δεν είναι γνωστός. Μια υπόθεση όµως που µπορεί 

να διατυπωθεί επί του παρόντος, είναι ότι ενδεχοµένως η διαµίνη Put, δεσµευόµενη στο 

µονοµερές του LHCII του προσδίδει περίσσεια θετικών φορτίων ή και αλλάζει τη δοµή του 

µορίου, µε αποτέλεσµα να αποτρέπει τη συσσωµάτωση των µονοµερών µεταξύ τους και τη 

δηµιουργία πολυµερών µεγαλύτερης τάξης. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να συµβαίνει εφόσον 

η Put είναι συνδεδεµένη στην αποπρωτεΐνη στη µορφή της µονογλουταµυλ-Put (mono-

Put), δηλαδή µε οµοιοπολική σύνδεση της µιας εκ των δύο αµινοµάδων του µορίου της. 
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Αντίθετα, σύνδεση της Put στη µορφή της διγλουταµυλ-Put (bis-Put), δηλαδή µε 

οµοιοπολική σύνδεση και των δύο αµινοµάδων της πάνω στο ίδιο πρωτεϊνικό µόριο, 

πιστεύεται πως συµβαίνει για τη σταθεροποίηση της δοµής του µορίου, ενώ σύνδεση της 

Put µε τις δύο αµινοµάδες της σε δύο διαφορετικά πρωτεϊνικά µόρια εξυπηρετεί τον 

πολυµερισµό [Del Duca et al., 2000]. Παρόµοια, και η Spm δηµιουργεί µονο-γλουταµυλ 

και δι-γλουταµυλ παράγωγα. Όµως, η Spm, λόγω της µεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας 

του µορίου της, ευνοεί περισσότερο τη δηµιουργία συµπλόκων, γιατί παρέχει µεγαλύτερη 

ευελιξία, αφού η «γέφυρα» που δηµιουργείται λόγω της Spm είναι σαφώς µακρύτερη. 

Έτσι, σύµπλοκα µεγάλου µοριακού βάρους µπορούν να δηµιουργηθούν µε διαµοριακές 

γέφυρες σπερµίνης να παίζουν το συνεκτικό ρόλο [Del Duca et al., 2000].  Εποµένως, 

διαφαίνεται από τα παραπάνω πως, η Spm ενδεχοµένως παίζει κυρίως το ρόλο του 

συνδέσµου για τον πολυµερισµό των µονοµερών του LHCII σε µεγαλύτερης τάξης 

σύµπλοκα και εποµένως αύξησή της ευνοεί τον πολυµερισµό των µονοµερών και 

κατ΄επέκταση την προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε χαµηλό φωτισµό. 

Η Put απ’ την άλλη µεριά, προφανώς παρεµποδίζει των πολυµερισµό και εποµένως 

αύξηση της συγκέντρωσής της προκαλεί µείωση του µεγέθους των συµπλόκων (είτε 

µε αποπολυµερισµό των ήδη πολυµερών, είτε µόνο µε την παρεµπόδιση της 

συσσωµάτωσης των νέων µονοµερών σε µεγαλύτερης τάξης πολυµερή) και κατ’ 

επέκταση την προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες υψηλού 

φωτισµού. Προφανώς, οι θέσεις πρόσδεσης της Put  και της Spm στην αποπρωτεΐνη είναι 

ίδιες [Serafini-Fracassini et al., 1995], µε αποτέλεσµα το επίπεδο των δύο πολυαµινών να 

καθορίζει το ποιες θα συνδεθούν στα µονοµερή. Αν οι εν δυνάµει θέσεις πρόσδεσης της 

Spm καταληφθούν από την Put, τότε θα έχουµε µονοµερές LHCII, ενώ αν προσδεθεί Spm, 

θα έχουµε τη δυνατότητα ολιγοµερισµού του LHCII. Σε µια τέτοια διαδικασία, ο ρόλος των 

τρανσγλουταµινασών (ένζυµα που καταλύουν την οµοιοπολική πρόσδεση των πολυαµινών 

σε πρωτεΐνες), είναι προφανής και θα αποτελέσει αντικείµενο παραπέρα έρευνας. 

Τα παρόντα αποτελέσµατα φαίνεται επίσης να συµφωνούν µε άλλες µελέτες: όταν 

αποµονωµένο LHCII επωάζεται µε επίσης αποµονωµένη τρανσγλουταµινάση και 

πολυαµίνες στο σκοτάδι και στο φως, φαίνεται πως κυρίως στο φως η αποπρωτεΐνη 

συνδέεται οµοιοπολικά µε σειρά µειούµενης αποτελεσµατικότητας µε Spm, Spd και Put, 

µόνο εφόσον συνυπάρχουν οι χρωστικές συνδεδεµένες στην αποπρωτεΐνη [Del Duca et al., 

1995]. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η δοµή των πρωτεϊνών του LHCII 

ενδεχοµένως επηρεάζει την πρόσδεση των πολυαµινών ή αντίστροφα, οι πολυαµίνες ίσως 
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ελέγχουν τη δοµή των πρωτεϊνών του LHCII και ακολούθως τη φωτοσυλλεκτική τους 

ικανότητα [Del Duca et al., 1995].  

Τα δεδοµένα του επαγωγικού φθορισµού (εικ. 45 και 46) και σ΄ αυτή την 

περίπτωση πιστοποιούν τις αναµενόµενες, αλλαγές που συµβαίνουν στον φωτοσυνθετικό 

µηχανισµό κατά την προσαρµογή του  σε υψηλό ή χαµηλό φωτισµό, επιβεβαιώνοντας πως 

τα αποτελέσµατα που αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και τα συµπεράσµατα που 

συνάγονται απ’ αυτά, αντικατοπτρίζουν τις φυσιολογικές συνθήκες και δεν αποτελούν 

πειραµατικά σφάλµατα. Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι παρ’ όλες τις µεγάλες µεταβολές 

που υφίσταται ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός, τόσο στη δοµή, όσο και στη λειτουργία του, 

κατά την προσαρµογή του στις διαφορετικές εντάσεις φωτισµού (στις πειραµατικές 

συνθήκες που εφαρµόστηκαν) στο σύνολό τους, αυτές οι προσαρµογές είναι τόσο 

αποτελεσµατικές, ώστε τελικά, δεν υπάρχει διαφορά στη συνολική φωτοχηµεία της 

φωτοσύνθεσης. Το γεγονός αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα δεδοµένα του επαγωγικού 

φθορισµού: συγκρίνοντας τη φυσιολογία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µεταξύ υψηλού 

και χαµηλού φωτισµού, µέσα από τις παραµέτρους που απεικονίζονται στην εικόνα 45Β, 

γίνεται φανερό πως υπάρχουν αρκετές και µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Έτσι, η σταθερά 

του ρυθµού φωτοχηµείας (sum K), καθώς και οι επιµέρους σταθερές του φωτοχηµικού 

ρυθµού (Κp) και µη φωτοχηµικού ρυθµού (Kn), καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για να 

«κλείσουν» όλα τα φωτοσυνθετικά κέντρα (Τfmax), εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στην 

περίπτωση του υψηλού φωτισµού. Αντίθετα, όλες οι φαινοµενολογικές (ανά µονάδα 

επιφάνειας) ενδείξεις, δηλαδή  το µέγεθος της κεραίας (ABS), η ενέργεια διέγερσης των 

Κέντρων Αντίδρασης (TRo), η ροή ενέργειας (ηλεκτρονίων) µετά την αναγωγή της κινόνης 

(ΕΤ), καθώς και η περίσσεια ενέργειας που καταλήγει σε µηχανισµούς απόσβεσης (DIo), 

εµφανίζουν όλες τους τιµές χαµηλότερες στον υψηλό φωτισµό. Πάραυτα, η συνολική 

φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης παραµένει περίπου σταθερή κι αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι παράµετροι όπως η µέγιστη φωτοχηµική απόδοση του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού (PHIpo ή Fv/Fm), το δυναµικό (ή άθροισµα) όλων των επιµέρους 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (Driving Force), καθώς και η 

φωτοχηµική απόδοση της διέγερσης των Κέντρων Αντίδρασης (PSIo), εµφανίζουν περίπου 

τις ίδιες τιµές, ανεξάρτητα των συνθηκών φωτισµού (εικ. 45Β). Συνοπτικά, τα 

συµπεράσµατα αυτά γίνονται εµφανή και από τις ίδιες τις καµπύλες του επαγωγικού 

φθορισµού (εικ. 46): η µορφή των δύο καµπυλών αν και όµοια διαφέρει κατά τις απόλυτες 

τιµές του φθορισµού και έτσι µετά από τη διπλή κανονικοποίηση των καµπυλών στην τιµή 

του ελάχιστου (Fo) και στην τιµή του µέγιστου (Fm)  φθορισµού, οι δύο καµπύλες 
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συµπίπτουν απόλυτα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η απόδοση της φωτοσύνθεσης στο 

σύνολό της, µετά από τις κατάλληλες προσαρµογές, δεν έχει επηρεαστεί, κατά τη 

φωτοπροσαρµογή της σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού. 

 

 

Προσοµοίωση της φωτοπροσαρµοστικής ικανότητας του LHCII, µε 

διαφοροποίηση του επιπέδου των πολυαµινών 

 

Με δεδοµένο πλέον ότι οι πολυαµίνες, και κυρίως η Put, παίζουν ενεργό ρόλο στη 

φωτοπροσαρµοστική ικανότητα του LHCII, επιχειρήθηκε η µελέτη των επιδράσεων των 

εξωγενώς ρυθµιζόµενων επιπέδων της διαµίνης αυτής, στη δοµή και τη λειτουργία του 

LHCII. Ο λόγος που επιλέχθηκε η Put και όχι η Spm, είναι ότι µέχρι στιγµής είδαµε πως η 

συγκέντρωση της Put είναι εκείνη που επιδεικνύει πιο µεγάλες µεταβολές τόσο κατά τη 

βιογένεση του LHCII όσο και κατά τη φωτοπροσαρµογή του. Πράγµατι, κατά τη βιογένεση 

του LHCII είδαµε πως η Put είναι εκείνη που ρυθµίζει την τιµή του λόγου Spm/Put. 

Επίσης, κατά τη µελέτη των προσαρµοστικών µεταβολών που συµβαίνουν στο LHCII σε 

χαµηλό και υψηλό φωτισµό, είδαµε πως η Put είναι εκείνη που αυξάνεται περισσότερο 

από την Spm, σε συνθήκες που επάγουν τον αποπολυµερισµό του LHCII και 

γενικότερα  τη µείωση του LHCII  (υψηλός φωτισµός).  

Η προσθήκη λοιπόν της Put  στις καλλιέργειες, σε χαµηλό, αλλά και σε υψηλό 

φωτισµό, απέδειξε τη δυνατότητα εξωγενούς χειρισµού της δοµικής πλαστικότητας του 

φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου και κατ’ επέκταση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µέσω 

της συγκέντρωσης των πολυαµινών. Πράγµατι, ήδη από τις κλίσεις σακχαρόζης, κατά την 

αποµόνωση των υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, έγινε φανερό πως η 

εξωγενώς χορηγούµενη Put µειώνει το µέγεθος του LHCII (εικ. 47). Συγκεκριµένα, η 

αύξηση της Put µειώνει και τα τριµερή, αλλά και τα µονοµερή του LHCII, ανεξάρτητα από 

τις συνθήκες έντασης φωτισµού. Έτσι, σε χαµηλό φωτισµό προκαλεί µείωση του 

συνολικού LHCII, σχεδόν κατά το ήµισυ, ενώ η µείωση αυτή εντοπίζεται κυρίως στα 

τριµερή απ’ ότι στα µονοµερή του LHCII. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στον υψηλό 

φωτισµό, όπου η Put προκαλεί και πάλι µείωση στο ήδη µειωµένο, σε σχέση µε τον χαµηλό 

φωτισµό, LHCII (εικ.48, Πίνακας 2). Και πάλι η µείωση αυτή εντοπίζεται κυρίως στα 

τριµερή, αλλά και στα µονοµερή (Πίνακας 2). Μάλιστα, στις συνθήκες υψηλού φωτισµού, 

το ποσοστό µείωσης των τριµερών αγγίζει το 80%. Απ’ την άλλη µεριά, η πρόσδεση της 
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Put στα τριµερή φαίνεται να είναι µεγαλύτερη όταν οι συνθήκες φωτισµού επιβάλλουν τον 

αποπολυµερισµό τους σε µονοµερή, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των δεδοµένων που 

αφορούν στον χαµηλό και τον υψηλό φωτισµό, µε και χωρίς Put (πίνακας 4). Από τα 

δεδοµένα αυτά, διαφαίνεται η άµεση ή έµµεση δράση της Put σε δύο ανεξάρτητους 

µηχανισµούς: ο ένας είναι ο πολυµερισµός/αποπολυµερισµός του LHCII και ο δεύτερος 

είναι ο παρεµποδισµός της βιοσύνθεσης ή η αποδόµηση  των µονοµερών του.  Το 

συµπέρασµα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις της εξωγενούς 

αύξησης της Put (HL και LL) το LHCII  παρουσίασε µεγάλη µείωση και των τριµερών 

αλλά και των µονοµερών του, δηλ. η συνολική του συγκέντρωση στα θυλακοειδή 

µειώθηκε. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αναµενόµενο εφόσον ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός 

προσαρµόζεται σε (είτε πραγµατικές, είτε εξοµοιούµενες µέσω της εξωγενούς αύξησης της 

Put) συνθήκες υψηλού φωτισµού. Μελέτες αναφέρουν πως η µεταγραφή των γονιδίων του 

LHCII αναστέλλεται σηµαντικά σε συνθήκες HL, ενώ µείωση παρουσιάζεται και στο ίδιο 

το LHCII σε επίπεδο πρωτεΐνης [Durnford et al., 2003; Webb and Melis, 1995; Masuda et 

al., 2002]. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο πολυαµίνες και ειδικότερα η Put αποτελούν 

µέρος ενός γενικότερου µηχανισµού ρύθµισης του LHCII, σε επίπεδο γονιδιακής 

έκφρασης, πολυµερισµού / αποπολυµερισµού (ή και πρωτεόλυσης) και µάλιστα έχουν 

τη δυνατότητα να τροποποιούν δραστικά αυτόν τον µηχανισµό και κατ’ επέκταση τη 

λειτουργία όλου του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.   

Σχετικά µε τη βιογένεση των µονοµερών του LHCII είναι γνωστό πως, οι 

αποπρωτεΐνες αυτές (Lhcb1-2) εκφράζονται από το πυρηνικό γονιδίωµα και εισέρχονται 

στη συνέχεια στο πλαστίδιο. Εποµένως, η ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων αυτών 

υπόκειται σε έλεγχο από περισσότερα του ενός πλαστιδιακά σήµατα που µεταφέρουν το 

µήνυµα για την αναπτυξιακή κατάσταση του πλαστιδίου στον πυρήνα, αλλά και σε σήµατα 

που καταλήγουν στον πυρήνα από το κυτταρόπλασµα και σηµατοδοτούνται από 

φυτοχρωµατικούς φωτοϋποδοχείς [Vinti et al., 2000]. Το πώς ακριβώς µπορεί να 

εµπλέκονται οι πολυαµίνες, και ειδικότερα η Put, στη γονιδιακή ρύθµιση των Lhcb 

γονιδίων αποκαλύπτεται από τα ευρήµατα του Α΄ Μέρους της παρούσας εργασίας. Στο Α΄ 

Μέρος της παρούσας εργασίας διατυπώνεται η υπόθεση πως το ίδιο το PSII στον 

αναπτυσσόµενο χλωροπλάστη σηµατοδοτεί την αύξηση της Put (βλ. αντίστοιχο φάσµα 

δράσης, εικ. 11) και η αύξηση αυτή της Put εµπλέκεται στο γενικότερο µονοπάτι 

µεταβίβασης σήµατος που σηµατοδοτεί την έκφραση των πρωτεϊνών του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µεταξύ αυτών και των Lhcb. Με τα παρόντα 

αποτελέσµατα, βλέπουµε πως στον υψηλό φωτισµό, που απαιτείται γενικότερη µείωση της 
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φωτοσυλλεκτικής κεραίας, η συνολική συγκέντρωση της Put στα θυλακοειδή µειώνεται, 

ενώ η συνδεδεµένη στα υποσύµπλοκα του LHCΙΙ Put αυξάνεται (Πίνακας 3). Στις 

συνθήκες αυτές,  επιτυγχάνεται µεν αποπολυµερισµός των τριµερών του LHCII, αλλά 

παράλληλα συµβαίνει µείωση της βιοσύνθεσης νέων µονοµερών. Εποµένως, φαίνεται πως 

το µήνυµα για την αρνητική ρύθµιση των γονιδίων Lhcb πιθανόν να ξεκινά από το 

PSII (ως πρωτογενή φωτοϋποδοχέα), όπου το µέγεθος και η λειτουργική οργάνωση 

του LHCII, που ελέγχεται από τον λόγο Spm/Put, καθορίζει την πίεση διέγερσης 

(excitation pressure) στο PSII  και εποµένως το οξειδοαναγωγικό δυναµικό (redox 

signal), που είναι γνωστό ότι παίζει ρόλο κεντρικού σήµατος [Pfannschmidt, 2003]. 

Η αύξηση της συγκέντρωσης της Put στα τριµερή, σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, 

επάγει εν µέρει προσαρµογή σε συνθήκες υψηλού φωτισµού. Όµως, για την πλήρη 

προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε υψηλής έντασης φωτισµό, απαιτούνται 

και άλλες µεταβολές στη δοµική του σύσταση και τη λειτουργία του, εκτός από τη µείωση 

του µεγέθους του LHCII. Μια από τις σηµαντικότερες µεταβολές, που συνοδεύει τη 

µείωση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας, είναι και η αύξηση του αριθµού των ενεργών 

φωτοσυνθετικών κέντρων. Όµως, είναι γνωστό πως η Spm επανδρώνει µε σχετικά µεγάλες 

συγκεντρώσεις τα φωτοσυνθετικά κέντρα αντίδρασης του PSII [Kotzabasis et al., 1993]. 

Στις συνθήκες χαµηλού φωτισµού, στην καλλιέργεια που έχει χορηγηθεί Put, παρότι η 

συµπεριφορά του LHCII δείχνει πως το σύµπλοκο αυτό προσαρµόζεται σε συνθήκες 

υψηλού φωτισµού, λόγω της αύξησης της Put, όπως έχει συζητηθεί παραπάνω, εντούτοις η 

Spm παραµένει σε αρκετά χαµηλή συγκέντρωση. Παρότι λοιπόν η Put αποτελεί το 

πρόδροµο µόριο για τη βιοσύνθεση της Spm, η τετραµίνη αυτή ελάχιστα αυξάνεται. 

Πράγµατι, εφόσον δεν υφίσταται λόγος για την αύξηση των κέντρων αντίδρασης, 

φαίνεται πως ο µεταβολισµός της Put (ή τουλάχιστο η µετατροπή της σε Spm) 

ελέγχεται αυστηρά. Σε επίπεδο ολόκληρου κυττάρου, µέρος της Put που εισήλθε στα 

κύτταρα, µετατράπηκε σε Spm [Πίνακας 3]. Όµως, σε επίπεδο θυλακοειδών, αν και η Put 

εισήλθε στον χλωροπλάστη, αυξάνοντας πάρα πολύ τη συγκέντρωσή της στα θυλακοειδή, 

εντούτοις δεν φάνηκε να αυξάνεται η συγκέντρωση της συνδεδεµένης στα θυλακοειδή 

Spm. Προφανώς, επειδή οι συνθήκες φωτισµού δεν απαιτούν αύξηση της Spm, η 

βιοσύνθεσή της υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, παρότι η συγκέντρωση του πρόδροµου 

µορίου της (Put) είναι αυξηµένη. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που, ενώ η αύξηση της 

Put, στα κλάσµατα του LHCII σ’ αυτές τις συνθήκες, είναι υπέρµετρη (751 pmole/µg 

πρωτεΐνης στα τριµερή και 326 pmole/µg πρωτεΐνης στα µονοµερή), και διαµορφώνει το 

λόγο Spm/Put σε πολύ χαµηλές τιµές, εντούτοις δεν προκαλείται µείωση του LHCII σε 
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επίπεδα χαµηλότερα από εκείνα του µάρτυρα σε υψηλό φωτισµό. Στον υψηλό φωτισµό 

όµως, αυξάνεται πάρα πολύ και η Spm, εκτός από την Put, στα κλάσµατα του LHCII 

(Πίνακας 4) και επιπλέον, η µείωση του LHCII που προκύπτει είναι ακόµα µεγαλύτερη 

(εικ. 48, Πίνακας 2). Συγκρίνοντας τους µάρτυρες σε χαµηλό και υψηλό φωτισµό, 

διακρίνουµε πως και οι δύο πολυαµίνες χρειάζεται να αυξηθούν στα υποσύµπλοκα του 

LHCII για την προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε υψηλό φωτισµό. 

Φαίνεται λοιπόν τελικά πως, και η αύξηση της Spm, η οποία επάγεται µε κάποιο τρόπο, 

όταν υπάρχουν οι συνθήκες για την αύξηση της πυκνότητας των κέντρων αντίδρασης, είναι 

απαραίτητη για την προσαρµογή του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας στις 

συγκεκριµένες συνθήκες. Το συµπέρασµα αυτό φαίνεται απόλυτα λογικό, αφού η 

φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού είναι µια διαδικασία πολυδύναµη, η 

οποία στο σύνολό της είναι σε θέση να σταθµίζει πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, 

προκειµένου να επιτύχει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της φωτοσύνθεσης, διατηρώντας στο 

έπακρο τη δυνατότητα να παραβάλλει τα µηνύµατα που δέχεται από το περιβάλλον και 

ανάλογα να ελέγχει δοµικά και λειτουργικά τα συστατικά του. Σύµφωνα µε την υπόθεση 

αυτή λοιπόν, και µε όσα έχουν διατυπωθεί παραπάνω, µπορεί η Put να αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα διαµόρφωσης του λόγου Spm/Put, ο οποίος σηµατοδοτεί την 

προσαρµογή του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας LHCII ανάλογα µε τις 

συνθήκες φωτισµού, όµως για την πληρέστερη ρύθµιση του µεγέθους της κεραίας, 

απαιτείται και κάποια εναρµόνιση µε τη στοιχειοµετρία των κέντρων αντίδρασης και 

τις ανάγκες αυτών για Spm. Έτσι τελικά, τόσο η αύξηση της πρόσδεσης και των δύο 

πολυαµινών στα υποσύµπλοκα του LHCII, όσο και η κατάλληλη διαµόρφωση (µείωση) 

του λόγου Spm/Put στα πολυµερή του LHCII, φαίνεται να είναι οι απαραίτητες συνθήκες 

που θα επιτρέψουν τον αποπολυµερισµό και τη γενικότερη µείωση του LHCII, κατά την 

προσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε συνθήκες υψηλού φωτισµού. 

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσµατα της καταγραφής 

του επαγωγικού φθορισµού: από τη σύγκριση µεταξύ χαµηλού και υψηλού φωτισµού, 

διαπιστώθηκε πως (εικ. 45 Α και Β) ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός έχει τη δυνατότητα να 

προσαρµόζεται τόσο καλά στις διαφορετικές εντάσεις φωτισµού, ώστε παρ’ όλες τις 

δοµικές αλλαγές τις οποίες υφίσταται, η φωτοχηµική απόδοση της φωτοσύνθεσης να είναι 

η βέλτιστη δυνατή (εικ. 46). Όµως, σε χαµηλό φωτισµό, η σύγκριση µεταξύ του µάρτυρα 

και της καλλιέργειας µε Put αποδεικνύει πως το αποτέλεσµα της µείωσης του LHCII που 

προκαλείται από την εξωγενή αύξηση της Put δεν είναι απόλυτα εναρµονισµένο µε 

ανάλογες φωτοπροσαρµοστικές  µεταβολές στα υπόλοιπα υποσύµπλοκα του 

 202



φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε αποτέλεσµα η γενικότερη φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης 

να διαφοροποιείται (εικ. 50). Ακόµα πιο έντονη είναι αυτή η διαφορά στην περίπτωση του 

υψηλού φωτισµού και την εξωγενώς χορηγούµενη Put στις ίδιες συνθήκες, για τους ίδιους 

λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω (εικ. 52). 

 

 

Αποπολυµερισµός και πρωτεολυτική αποδόµηση του LHCII – 

ενδεχόµενος ρόλος της Put 

 

Μετά από όσα συζητήθηκαν παραπάνω, σχετικά µε τις επιδράσεις της αυξηµένης 

συγκέντρωσης της Put στα γενικότερα πλαίσια της ρύθµισης του µεγέθους του LHCII στο 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, γίνεται εµφανές πως εµπλέκονται τουλάχιστον δύο 

διαφορετικά επίπεδα ρύθµισης του LHCII, ένα που σχετίζεται µε τη βιοσύνθεση νέων 

µονοµερών του και ένα δεύτερο είναι εκείνο που σχετίζεται µε τον πολυµερισµό / 

αποπολυµερισµό του συµπλόκου. Ένα τρίτο ενδεχόµενο, εκείνο της πρωτεολυτικής 

αποδόµησης των µονοµερών και τριµερών του LHCII, [Georgakopoulos et al., 2002], 

πιστεύεται πως αποτελεί µέρος του γενικότερου µηχανισµού πολυµερισµού / 

αποπολυµερισµού του LHCII. Πράγµατι, πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως κάποιος 

πρωτεολυτικός µηχανισµός εµπλέκεται στη διαδικασία αποπολυµερισµού του LHCII 

[Tziveleka and Argyroudi-Akoyounoglou, 1999; Yang et al., 1995]. Για τα ανώτερα φυτά 

(Phaseolus vulgaris), έχει αναφερθεί πως η πρωτεολυτική ενεργότητα εντοπίζεται µαζί µε 

το τριµερές του LHCII και µπορεί να διαχωριστεί απ’ αυτό, σε SDS-PAGE σαν µια ζώνη 

στα 140 kDa. Πιστεύεται λοιπόν πως η πρωτεάση αυτή (πιθανότατα πρωτεάση κυστεΐνης) 

είναι στενά συνδεδεµένη µε το σύµπλοκο LHCII in vivo και η δράση της υφίσταται 

ρύθµιση από το PSII και/ή τη φωτοπροσαρµογή του. Υποστρώµατα της πρωτεάσης 

αποτελούν τόσο το µονοµερές όσο και το τριµερές του LHCII, µε την ίδια συγγένεια, αλλά 

ακόµα και το σύµπλοκο D1/D2 του πυρήνα του φωτοσυστήµατος ΙΙ [Georgakopoulos et al., 

2002]. 

Σχετικά λοιπόν µε τον ακριβή µηχανισµό που προκαλεί τον πολυµερισµό των 

µονοµερών του LHCII, αλλά  και τον αποπολυµερισµό των υπερµοριακών συµπλόκων του 

LHCII στα επιµέρους µονοµερή του, και την αποδόµηση αυτών, πολύ λίγα είναι γνωστά. 

Έτσι, περαιτέρω οι µελέτες εστιάστηκαν στον ρόλο της Put σ’ αυτόν το µηχανισµό 

πολυµερισµού / αποπολυµερισµού του φωτοσυλλεκτικού συµπλόκου LHCII. Θεωρήθηκε 
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λοιπόν ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ των µεταβολών που 

συµβαίνουν στις συγκεντρώσεις  των πολυαµινών και ειδικότερα της Put, στα πολυµερή 

σύµπλοκα του LHCII σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού, όπως έχουν δειχθεί και 

συζητηθεί παραπάνω και τη δυνατότητα αυτών των συµπλόκων να αποπολυµερίζονται.  

Πράγµατι, η πρωτεολυτική ενεργότητα εντοπίζεται και στον Scenedesmus 

obliquus. Ανίχνευση πρωτεολυτικής ενεργότητας έναντι της ζελατίνης σε πηκτή 

ακρυλαµίδης από όλα τα κλάσµατα που προέκυψαν σε βαθµίδωσης σακχαρόζης κατά την 

αποµόνωση των φωτοσυνθετικών συµπλόκων από καλλιέργειες Scenedesmus obliquus, 

έδειξε πως η πρωτεολυτική ενεργότητα εντοπίζεται αποκλειστικά στα κλάσµατα του 

τριµερούς LHCII, από τα οποία διαχωρίζεται και παραµένει ψηλά στο πήκτωµα, σαν 

δύο ζώνες υψηλού µοριακού βάρους (εικ. 53), όπως ακριβώς έχει δειχθεί και για τα 

ανώτερα φυτά [Georgakopoulos et al., 2002].  

H επίδραση των εξωγενώς προστιθέµενων πολυαµινών (Put, Spm, Spd) σε 

αποµονωµένο τριµερές LHCII είναι σαφής: η Put είναι αυτή που παρουσιάζει τις 

εντονότερες µεταβολές (αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας), ενώ και η Spm 

επιδρά, αλλά σε µικρότερο βαθµό, και µάλιστα επιδεικνύει αντίστροφη δράση από 

εκείνη της Put (εικ. 54) µειώνοντας την πρωτεολυτική ενεργότητα. H δε Spd, δεν έχει 

σχεδόν καµία επίδραση. Τα συµπεράσµατα αυτά, από τη δράση των εξωγενώς 

προστιθέµενων πολυαµινών στην πρωτεολυτική ενεργότητα, µπορούν να παραλληλιστούν 

µε τις µεταβολές που υφίστανται στη συγκέντρωση των προσδεµένων στα υποσύµπλοκα 

του LHCII πολυαµινών: η αύξηση της Put στα µονοµερή και τριµερή του LHCII συµβαίνει 

σε συνθήκες υψηλού φωτισµού (πίνακας 4), συνθήκες κατά τις οποίες επάγεται ο 

µηχανισµός αποπολυµερισµού του LHCII. Απ’ την άλλη µεριά, αύξηση της Put αυξάνει 

γενικότερα την ενεργότητα της πρωτεάσης (εικ. 55) αλλά και ειδικότερα την 

αυτοπρωτεολυτική ενεργότητα του συµπλόκου (εικ. 54). Εποµένως, φαίνεται πως 

πραγµατικά, οι µεταβολές που υφίστανται οι συγκεντρώσεις της Put ανάλογα µε τις 

συνθήκες φωτισµού, που σχετίζονται µε τον πολυµερισµό / αποπολυµερισµό του LHCII, 

όπως έχει δειχθεί παραπάνω, επηρρεάζουν µε κάποιο τρόπο την αυτοπρωτεολυτική 

ενεργότητα του τριµερούς LHCII. Επ’ αυτού υπάρχουν δύο ενδεχόµενες εξηγήσεις: είτε η 

δράση των πολυαµινών αυτών  σχετίζεται άµεσα µε την πρωτεολυτική ενεργότητα του 

συµπλόκου, είτε η δράση τους εντοπίζεται στην ίδια τη δοµή του LHCII, κατά τρόπο ώστε 

άλλοτε να επιτρέπουν και άλλοτε όχι την αυτοπρωτεόλυσή του. Αυτή η δεύτερη εξήγηση 

φαίνεται πιθανότερη. ∆εδοµένης της ιδιότητας των πολυαµινών να προσδένονται και να 

σταθεροποιούν πρωτεϊνικά σύµπλοκα, θα µπορούσε να συµβαίνει το εξής: πρόσδεση 
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µικρής ποσότητας Put  στο τριµερές του LHCII πιθανόν να οδηγεί σε συγκρότηση του 

συµπλόκου στην πολυµερή του µορφή, µε τρόπο ώστε η πρωτεάση να µην µπορεί να το 

αποδοµήσει. Αυξηµένη όµως συγκέντρωση της Put στα τριµερή ίσως προσδίδει αυξηµένα 

θετικά φορτία και ως εκ τούτου αλλαγή της στερεοδιάταξης µε τρόπο ώστε να 

απελευθερώνεται ή να αποκαλύπτεται η πρωτεάση του συµπλόκου η οποία και το 

αποικοδοµεί σε µονοµερές. 

 

 

Επίδραση της Put στη de novo σύνθεση του LHCII – ο ρόλος των 

µονοπατιών µεταβίβασης σήµατος 

Από τα αποτελέσµατα που έχουν συζητηθεί µέχρι στιγµής, έχει διαφανεί πως η 

δράση της Put (και του λόγου Spm/Put) είναι διττή: εντοπίζεται τόσο στη ρύθµιση της 

βιοσύνθεσης των αποπρωτεΐνών του LHCII, όσο και στο µηχανισµό πολυµερισµού / 

αποπολυµερισµού του. Κατά κάποιο τρόπο, όπως αποκαλύπτεται µέσα από τον 

πειραµατισµό και τη συµπερασµατολογία του Α’ Μέρους της παρούσας εργασίας, ο 

ρυθµιστικός ρόλος και η συµµετοχή των πολυαµινών και ειδικότερα της Put σε 

σηµατοδοτικά µονοπάτια που αφορούν στη φωτοανάπτυξη του χλωροπλάστη, και κατ’ 

επέκταση στη βιοσύνθεση των συστατικών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, ενδεχοµένως 

να συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο που ο ώριµος χλωροπλάστης αντιλαµβάνεται τις αλλαγές 

στην ένταση του φωτισµού και σηµατοδοτεί επίσης τις ανάλογες ρυθµίσεις στην έκφραση 

των συστατικών του (µεταξύ αυτών και των Lhcb πρωτεϊνών).  

Προκειµένου να διερευνηθεί αν πράγµατι, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις που έχουν 

διατυπωθεί παραπάνω, σχετικά µε την εµπλοκή των πολυαµινών και ειδικότερα της Put 

στη σηµατοδότηση/ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης για τη de novo σύνθεση µονοµερών 

του LHCII, κατά τη φωτοπροσαρµογή του σε συνθήκες υψηλού/χαµηλού φωτισµού, 

επιχειρήθηκε η «αποµόνωση» του φαινοµένου του πολυµερισµού/αποπολυµερισµού του 

LHCII, από τη de novo σύνθεση των µονοµερών του. Επίσης, σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα που έχουν προηγηθεί, η αύξηση της Put επηρρεάζει σηµαντικά και τη de 

novo βιοσύνθεση των µονοµερών του LHCII µειώνοντάς την, όπως έχει προταθεί 

παραπάνω (σε συνθήκες που προκαλούν τη φωτοπροσαρµογή του LHCII σε υψηλό 

φωτισµό, ή σε συνθήκες που εξοµοιώνουν τις συνθήκες υψηλού φωτισµού, µέσω της 

εξωγενούς αύξησης της Put). Mε βάση το γεγονός αυτό λοιπόν, χρησιµοποιήθηκε ο 

αναστολέας της Put, 1,4-DB, σε συνθήκες πολύ χαµηλού φωτισµού, έτσι ώστε κατά το 
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µεγαλύτερο ποσοστό του, το LHCII να βρίσκεται στην τριµερή του µορφή, συνθήκες κατά 

τις οποίες επάγουν την αύξηση γενικότερα του LHCII, άρα και τη de novo σύνθεσή του. 

Επιπλέον, στις συνθήκες αυτές, σύµφωνα µε τα προλεγόµενα, δεν συντρέχει λόγος για 

αύξηση των κέντρων αντίδρασης και εποµένως και για αύξηση της Spm. Έτσι, η επίδραση 

του 1,4-DB, εστιάζεται στη µείωση της Put. Άλλωστε, από την αρχή, στην παρούσα 

εργασία, διαπιστώθηκε πως, ανεξάρτητα από την απόλυτη ένταση του φωτισµού (εφόσον 

δεν φτάνουµε σε φαινόµενα φωτοαναστολής), η προσαρµογή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού στις διαφορετικές εντάσεις φωτισµού είναι πάντα σχετική, µεταξύ δύο 

διαφορετικών εντάσεων φωτισµού. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει για την φωτοσυνθετικό 

µηχανισµό η έννοια του απόλυτου διαχωρισµού του φωτισµού σε υψηλές και χαµηλές 

εντάσεις φωτισµού, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διαχωριστική γραµµή στις εντάσεις 

φωτισµού ώστε κάποιο εύρος εντάσεων να βαπτίζεται υψηλός φωτισµός και ένα άλλο 

εύρος εντάσεων να «βαπτίζεται χαµηλός φωτισµός». Αντίθετα, υπάρχει η έννοια του 

χαµηλότερου ή υψηλότερου φωτισµού, συγκρίνοντας πάντα δύο διαφορετικές εντάσεις 

φωτισµού. 

Για το σκοπό των πειραµάτων αυτών χρησιµοποιήθηκαν και πάλι δύο διαφορετικές 

εντάσεις φωτισµού, που όµως και οι δύο είναι αρκετά χαµηλές (5 µmole m-2 s-1 και 15 

µmole m-2 s-1 ). Η επιλογή των εντάσεων αυτών, έγινε µε το σκεπτικό ότι, απ’ τη µια µεριά 

χρειάζεται χαµηλή ένταση φωτισµού, για τους λόγους που µόλις εξηγήθηκαν, αλλά 

επιπλέον, ο σκοπός του πειράµατος είναι να διαπιστωθεί εάν η µείωση της Put είναι το 

µήνυµα που θα επάγει τη γονιδιακή έκφραση των Lhcb γονιδίων. Έτσι χρησιµοποιήθηκε η 

σχετικά «υψηλή» ένταση φωτισµού (15 µmole m-2 s-1 ) σαν µάρτυρας «υψηλού» φωτισµού 

και στην ίδια ένταση φωτισµού έγινε χορήγηση του 1,4-DB ώστε να προκληθεί µείωση της 

Put. Η προκαλούµενη από το 1,4-DB µείωση της Put, αναµένεται, σύµφωνα µε τα µέχρι 

τώρα συµπεράσµατα, να εξοµοιώσει συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όσον αφορά στις 

προσαρµογές του LHCII. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε και µια δεύτερη χαµηλότερη ένταση 

φωτισµού (5 µmole m-2 s-1), σαν µάρτυρας «χαµηλού φωτισµού». 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των αποµονωµένων υποσυµπλόκων του LHCII, 

µεταξύ «υψηλού» και «χαµηλού» φωτισµού (Πίνακας 5), βλέπουµε πως σ’ αυτές τις 

εντάσεις φωτισµού, υπάρχει ένα επίπεδο σχεδόν κορεσµού των τριµερών του LHCII. 

Πράγµατι, ο «υψηλός» φωτισµός διαφέρει από τον «χαµηλό» µόλις κατά 3,8% στα 

τριµερή, ενώ η αντίστοιχη διαφορά τους στα µονοµερή είναι της τάξης του 74.7%. Η 

διαφορά στο σύνολο του LHCII µεταξύ «υψηλού» και «χαµηλού» φωτισµού ανέρχεται στο 

16.7%. Εποµένως, η επιλογή των συνθηκών αυτών εξυπηρετεί τους σκοπούς του 
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πειράµατος, δεδοµένου ότι θέλουµε να αποκλείσουµε κατά το δυνατόν τη διαδικασία του 

πολυµερισµού / αποπολυµερισµού του LHCII, από τη διαδικασία της de novo βιοσύνθεσής 

του. Επίσης, φαίνεται πως σ’ αυτές τις συνθήκες υφίσταται σε µεγάλο βαθµό η θετική 

ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης των Lhcb, ή µε άλλα λόγια, το σηµατοδοτικό µονοπάτι 

που επάγει την έκφραση των µονοµερών του LHCII είναι ενεργοποιηµένο. Σε σχέση µε τον 

µάρτυρα σε «υψηλό» φωτισµό λοιπόν, η µείωση της Put (µέσω του 1,4-DB) προκάλεσε 

πράγµατι, µεγάλη αύξηση στα µονοµερή (32,4%). Η αντίστοιχη αύξηση στα τριµερή 

αγγίζει το 3.2%, ενώ συνολικά, µε την επίδραση του αναστολέα το LHCII αυξήθηκε κατά 

8.5% (Πίνακας 5). Σε σχέση µε τους αντίστοιχους µάρτυρες σε «χαµηλό» και «υψηλό» 

φωτισµό, βλέπουµε πως η µείωση της Put σε συνθήκες «υψηλού» φωτισµού, επάγει και 

πάλι προσαρµοστική συµπεριφορά του LHCII παρόµοια µε εκείνη του «χαµηλού» 

φωτισµού. Φαίνεται λοιπόν τελικά, πως είτε έµµεσα, µέσω της κατάστασης πολυµερισµού/ 

αποπολυµερισµού του LHCII, είτε άµεσα, η µείωση της Put εµπλέκεται στην επαγωγή της 

γονιδιακής έκφρασης των Lhcb γονιδίων, γεγονός που συµφωνεί απόλυτα µε όσα έχουν 

συζητηθεί στο Α΄ Μέρος της παρούσας εργασίας.  

Τα δεδοµένα του επαγωγικού φθορισµού (εικ. 56) συνηγορούν προς τα 

αποτελέσµατα αυτά, αφού δείχνουν πως πράγµατι υφίσταται λειτουργική αύξηση της 

φωτοσυλλεκτικής ικανότητας του PSII (ABS/CSm) στην καλλιέργεια µε 1,4-DB, σε σχέση 

µε εκείνη του µάρτυρα στον υψηλό φωτισµό. Η συνολική αύξηση του µεγέθους του LHCII 

µε την επίδραση του αναστολέα, όπως προκύπτει και από τα βιοχηµικά δεδοµένα, αλλά 

κυρίως από τα δεδοµένα του επαγωγικού φθορισµού, δεν φαίνεται να είναι πολύ µεγάλη. 

Όµως και οι ίδιοι οι µάρτυρες σε «χαµηλό» και «υψηλό» φωτισµό δεν διαφέρουν µεταξύ 

τους, όσον αφορά στην συνολική ποσότητα αλλά και το επίπεδο πολυµερισµού  του 

LHCII, όσο διέφεραν στα προηγούµενα πειράµατα.  

Ακόµα και σ’ αυτές τις ακραίες συνθήκες, προκύπτει πως δεν µπορεί να 

διαχωριστεί η διαδικασία πολυµερισµού / αποπολυµερισµού του LHCII από τη 

σηµατοδότηση της de novo βιοσύνθεσης των µονοµερών του. Συγκρίνοντας τις τιµές του 

1,4-DB, µε εκείνες του µάρτυρα σε «χαµηλό» φωτισµό, βλέπουµε πως τα τριµερή τους 

διαφέρουν µόνο κατά 0.5%. Εποµένως, φαίνεται πως ήδη το σύστηµα πιθανότατα 

βρίσκεται σε κάποιο σηµείο «κορεσµού», όσον αφορά στον πολυµερισµό του LHCII και 

εποµένως η αύξηση του 3.25% που παρουσιάζουν τα τριµερή µε την επίδραση του 1,4-DB, 

σε σχέση µε τον µάρτυρα του «υψηλού» φωτισµού, µπορεί να θεωρηθεί αρκετά µεγάλη. 

Έτσι, ενώ η προκαλούµενη από το 1,4-DB αύξηση των τριµερών αγγίζει τα όρια του 

µάρτυρα «χαµηλού» φωτισµού, η αντίστοιχη αύξηση των µονοµερών, αναλογικά είναι 

 207



µικρότερη (διαφέρει κατά 24% από τα µονοµερή του «χαµηλού» φωτισµού). Εποµένως, 

φαίνεται πιθανότερο, η µείωση της Put να επάγει αλλαγές στην κατάσταση 

πολυµερισµού/αποπολυµερισµού του LHCII και έµµεσα, µέσω αυτών, να σηµατοδοτεί και 

τη de novo βιοσύνθεση των µονοµερών του. Κάτι τέτοιο φαίνεται αρκετά λογικό, 

εξυπηρετώντας την οικονοµία  του κυττάρου, δεδοµένου ότι η γονιδιακή έκφραση θα 

πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα µηνύµατα που «αναφέρουν» τη δοµική και 

λειτουργική κατάσταση του LHCII, αλλά και του συνόλου του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού γενικότερα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη και ενεργοβόρα σύνθεση 

συστατικών του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, ενόσω δεν χρειάζονται. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι οι πολυαµίνες και ιδιαίτερα η σχέση των 

συνδεδεµένων στα θυλακοειδή Spm/Put, ελέγχεται από ένα κρυπτοχρωµικό φωτοϋποδοχέα 

που ρυθµίζει τη φωτοπροσαρµογή σε χαµηλής έντασης φωτισµό. Η αύξηση αυτής της 

σχέσης προσοµοιώνει τη µοριακή δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού 

(αύξηση του µεγέθους του LHCII, του ολιγοµερισµού του LHCII, µείωση των ενεργών 

κέντρων αντίδρασης, της σχέσης chl a/b, της µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και 

αναπνοής), µε αντίστοιχη προσαρµοσµένη σε χαµηλό φωτισµό, ανεξαρτήτως του 

φωτονιακού περιβάλλοντος. Αντίθετα, η µείωση της σχέσης Spm/Put οδηγεί σε ένα 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό προσαρµοσµένο σε υψηλής έντασης φωτισµό. Η 

αλληλεπίδραση των πολυαµινών µε την αυτοπρωτεολυτική δράση του LHCII διαφαίνεται 

να ρυθµίζει τον πολυµερισµό/αποπολυµερισµό του LHCII και µε αυτό τον τρόπο να 

ελέγχει την πλαστικότητα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στη διαδικασία της 

προσαρµογής του. Είναι η πρώτη φορά που διαφαίνεται ένας κεντρικός διακόπτης που 

ρυθµίζει τη φωτοπροσαρµογή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και ως εκ τούτου 

προστατεύει από την διάχυση της περίσσειας ενέργειας όλο τον φωτοσυνθετικό µηχανισµό, 

αλλά και τον ίδιο τον οργανισµό. Από αυτή τη δουλειά διαφάνηκε και ο κεντρικός ρόλος 

του LHCII στην αίσθηση  των περιβαλλοντικών ερεθισµάτων. Η δυνατότητα «αίσθησης» 

των περιβαλλοντικών ερεθισµάτων, µεταξύ αυτών και διαφόρων καταπονήσεων, βασίζεται 

στην οξειδοαναγωγική κατάσταση του PSII, η οποία φυσικά, ελέγχεται από το λειτουργικό 

µέγεθος του LHCII κι έτσι, µέσω της πίεσης από τη διέγερση του PSII (excitation 

pressure), καθορίζεται  η ένταση της υφιστάµενης καταπόνησης. Θεωρώντας πλέον 

δεδοµένο ότι µπορούµε να ελέγξουµε το µέγεθος και την οργάνωση του LHCII, µέσω των 
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πολυαµινών, µε πρόσφατα πειράµατα δείξαµε ότι σε όλες τις µορφές καταπονήσεων 

(stress) εµπλέκεται διαφοροποίηση του µεγέθους και της οργάνωσης του LHCII, που 

ελέγχεται από τη σχέση Spm/Put. Έτσι, σε πειράµατα που έγιναν σε θαλάµους 

περιβαλλοντικής προσοµοίωσης (GSF-Μόναχο) µπορέσαµε να µετατρέψουµε 

υπερευαίσθητα στο όζον φυτά καπνού Bel W3 σε ανθεκτικά και αντίθετα, ανθεκτικά φυτά 

Bel B να τα µετατρέψουµε σε ευαίσθητα στο όζον, επεµβαίνοντας απλώς µε πολυαµίνες 

στο LHCII [Navakoudis et al., 2003]. Το ίδιο παρατηρήσαµε ότι συµβαίνει και όταν τα 

φυτά εκτεθούν σε υψηλή UVB ακτινοβολία (φαινόµενο της «τρύπας του όζοντος») [Lütz et 

al., υπό προετοιµασία; Sfichi et al., 2004], σε αυξηµένη συγκέντρωση CO2 (φαινόµενο του 

θερµοκηπίου) [Logothetis et al., 2004]. Όλα αυτά τα δεδοµένα σκιαγραφούν µια νέα 

προσέγγιση καταγραφής των καταπονήσεων στα φυτά, που απαιτεί περαιτέρω έρευνας. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

 

 Από την παρούσα διατριβή γίνεται εµφανές ότι ο ρόλος των πολυαµινών στη δοµή 

και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού είναι ιδιαίτερα δυναµικός, αφού οι 

πολυαµίνες έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίζουν κατά ένα µεγάλο µέρος διαδικασίες όπως η 

βιογένεση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και η δοµική και λειτουργική του 

πλαστικότητα κατά την προσαρµογή στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος. Βέβαια, 

αυτές οι δράσεις των πολυαµινών δεν αποτελούν τον µοναδικό µηχανισµό ρύθµισης σε 

αµφότερες τις διαδικασίες της βιογένεσης και της φωτοπροσαρµογής του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού. Όµως, τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν πως οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί 

που υπαγορεύονται από τις δράσεις των πολυαµινών είναι κατεξοχήν σηµαντικοί. 

Εποµένως, απαιτείται περαιτέρω µελέτη, ώστε κατά το δυνατόν να αποσαφηνιστούν σε 

βάθος οι διαδικασίες αυτές και µέσα απ’ αυτές να αναδειχθούν εφαρµογές που θα αφορούν 

εν γένει στη βελτιστοποίηση της φωτοσυνθετικής λειτουργίας και εποµένως της ευεξίας 

των φυτών, ακόµα και απέναντι σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.  

 Συγκεκριµένα, περαιτέρω µελέτη µπορεί  να εστιαστεί στους µηχανισµούς 

ρύθµισης, µέσω των πολυαµινών, της φωτοανεξάρτητης ανάπτυξης  του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού, σε σχέση µε τη φωτοεξαρτώµενη ανάπτυξή του. Πράγµατι, στην παρούσα 

µελέτη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορετική ρύθµιση από µέρους των πολυαµινών, στις 

δύο αυτές διαδικασίες. Άλλωστε και τα ένζυµα που επιτελούν τη φωτοανεξάρτητη και τη 

φωτοεξαρτώµενη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, είναι διαφορετικά (DPOR και LPOR, 

αντίστοιχα). Μια τέτοια µελέτη θα µπορούσε να αποκαλύψει τυχόν δυνατότητες χειρισµού 

των δύο µηχανισµών. 

 Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση της δυνατότητας µεταστροφής της 

ευαισθησίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, κυρίως απέναντι σε ερεθίσµατα 

καταπόνησης από το περιβάλλον, όπως η υψηλή αλατότητα, η υψηλή συγκέντρωση του 

CO2, κ.ά., ενώ επίσης δροµολογείται µελέτη του προστατευτικού ρόλου του πολυαµινών, 

απέναντι σε συνθήκες φυσιολογικής γήρανσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε 

απώτερο στόχο την παράταση της φωτοσυνθετικής του δραστηριότητας και κατ΄ επέκταση 

τη βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής. 
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 Όσον αφορά στη δυνατότητα χειρισµού της φωτοπροσαρµογής του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µέσω της πλαστικότητας του µεγέθους του LHCII, 

περαιτέρω µελέτη θα µπορούσε να εστιαστεί στη ρύθµιση των τρανσγλουταµινασών, των 

ενζύµων που επιτελούν την οµοιοπολική σύνδεση των πολυαµινών σε υπολείµµατα 

γλουταµικών οξέων των πρωτεΐνών.  Συγκεκριµένα, ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα, ποιοι 

είναι οι παράγοντες εκείνοι που ελέγχουν την επιλεκτική πρόσδεση είτε της Put είτε της 

Spm, στα µονοµερή / τριµερή του LHCII, έτσι ώστε να επάγεται η ρύθµιση του επιπέδου 

πολυµερισµού του συµπλόκου. 

 Επίσης, αξίζουν περαιτέρω µελέτη οι άµεσες µεταβολές που συµβαίνουν στη 

γενικότερη µοριακή δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, λόγω των 

επαγόµενων αλλαγών στο λειτουργικό µέγεθος του LHCII, από τις εξωγενώς ρυθµιζόµενες 

συγκεντρώσεις των πολυαµινών, καθώς και ο ακριβής µηχανισµός που οι µεταβολές αυτές 

επηρρεάζουν την ενεργειακή διάχυση της ηλεκτρονιακής ροής στην οξειδοαναγωγική 

αλυσίδα. 

 Τέλος, οι µικροαλλαγές που συµβαίνουν στη µοριακή δοµή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, όπως αυτές προκύπτουν από JIP µετρήσεις επαγωγικού 

φθορισµού, µπορούν να αναδειχθούν σε φυσικοχηµικούς δείκτες υψηλής ευαισθησίας και 

άµεσης απόκρισης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στην περιβαλλοντική ρύπανση. Με 

τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατό κανείς να ανιχνεύει τις προκαλούµενες δοµικές και 

λειτουργικές αλλαγές του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα από την έναρξη της επίδρασης του περιβαλλοντικού ερεθίσµατος, δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα παρέµβασης, µε τους εκάστοτε κατάλληλους προστατευτικούς 

µηχανισµούς, αποτρέποντας εγκαίρως την εµφάνιση των οποιονδήποτε συµπτωµάτων που 

θα σηµάνουν τη µη αντιστρεπτή καταστροφή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και κατ΄ 

επέκταση της ευεξίας ή/και βιωσιµότητας του φυτικού οργανισµού. 

 



 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
 
 
 

 
 

Οργανισµός και συνθήκες καλλιέργειας  

 
 Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκε το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus. H 

φυλογενετική του ταξινόµηση είναι η εξής: 

Βασίλειο : Φυτά 
∆ιαίρεση : Χλωρόφυτα 
Κλάση : Χλωροφύκη 
Τάξη : Chlorococcales 
Γένος : Scenedesmus 
Είδος : Scenedesmus οbliquus 
 

 Ο οργανισµός αυτός είναι µονοκύτταρος ευκαρυωτικός, µε ελλειψοειδή κύτταρα, 

µήκους περίπου 5-10 µm. Ο κύκλος ζωής του διαρκεί γύρω στις 20 ώρες. Στη διάρκεια 

αυτή, διαιρείται µία φορά δίνοντας 4-8 θυγατρικά κύτταρα, τα οποία µόλις σχηµατιστούν 

πλήρως, συνήθως αποκόπτονται µεταξύ τους (δεν σχηµατίζουν κοινόβια). Εξελικτικά, 

βρίσκεται πολύ κοντά στα άλλα δύο γνωστά, στο ερευνητικό πεδίο, φύκη, τη 

Χλαµυδοµονάδα (Chlamydomonas) και τη Χλωρέλλα (Chlorella). 

 Πρόκειται για ευκαρυωτικό φωτοσυνθετικό οργανισµό που παράγει οξυγόνο κατά 

τη φωτοσύνθεσή του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της φωτοσυνθετικής του 

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

βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης και στο σκοτάδι, όπως και στο φως. ∆ηλαδή, ακόµα και σε 

ετερότροφες συνθήκες, έχει διαµορφωµένους χλωροπλάστες και ενεργά φωτοσυστήµατα Ι 

και ΙΙ (εφ’ όσον του παρέχεται κάποια πηγή οργανικού άνθρακα στο θρεπτικό µέσο). Όσον 

αφορά σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά του, ο Scenedesmus obliquus wt µοιάζει µε τα 

γυµνόσπερµα φυτά. 
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 Πολύ µεγάλη βοήθεια στην έρευνα της Φωτοσύνθεσης, έχει προσφέρει η 

δηµιουργία µεταλλαγµένων στελεχών των φωτοσυνθετικών οργανισµών. Τα 

µεταλλαγµένα στελέχη του Scenedesmus obliquus, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

µελέτη, είναι το C-2A΄και το C-6D. 

 C-2Α΄: Προέκυψε το 1972 µετά από ακτινοβόληση του άγριου τύπου (Βishop 1972) και 

συµπεριφέρεται όπως και τα αγγειόσπερµα φυτά. Τα πλαστίδια του C-2A’ στο σκοτάδι 

είναι όµοια µε τους ωχροπλάστες των ανώτερων φυτών µε  σχηµατισµούς 

προελασµατοειδών σωµατίων και προθυλακοειδών. Η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης 

σταµατάει στο επίπεδο του πρωτοχλωροφυλλιδίου, και φυσικά δεν έχει ενεργό 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Με την έκθεση του στο φως µετατρέπεται το 

πρωτοχλωροφυλλίδιο σε χλωροφυλλίδιο και αρχίζει η βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και η 

διαµόρφωση του φωτοσυνθετικά ενεργού χλωροπλάστη [Wellburn et al., 1980; Brinkmann 

and Senger, 1978]. 

C-6D: ∆εν έχει τη δυνατότητα σύνθεσης της χλωροφύλλης b στο σκοτάδι (η χλωροφύλλη 

b βρίσκεται µόνο στην κεραία του φωτοσυστήµατος ΙΙ (LHCII). Στο σκοτάδι διαθέτει µόνο 

χλωροφύλλη a και ενεργό PSI, ενώ δεν διαθέτει καθόλου  PSII. Με την έναρξη του 

φωτισµού, αρχίζει η σύνθεση της χλωροφύλλης b και η δοµική και λειτουργική οργάνωση 

του PSII. Σε παρατεταµένο φωτισµό αναπτύσσει έναν, καθ’ όλα φυσιολογικό, 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, όµοιο του αγρίου τύπου (wt) στελέχους [Humbeck et al., 1988; 

Wellburn et al., 1980]. 

 

 Η ανάπτυξη των οργανισµών γίνεται είτε σε ετερότροφες, είτε σε αυτότροφες 

καλλιέργειες. Σε ετερότροφες συνθήκες, χρησιµοποιείται το θρεπτικό µέσο του οποίου η 

σύσταση φαίνεται στον πίνακα Ι, εµπλουτισµένο µε 0.5% (w/v) D+-γλυκόζη και 0.25 (w/v) 

εκχύλισµα µαγιάς (yeast extract), ενώ σε αυτότροφες παραλείπεται από τη σύσταση του 

θρεπτικού η γλυκόζη και η µαγιά [Bishop and Senger, 1971]. 

 Για τις καλλιέργειες σε ετερότροφες συνθήκες, οι καλλιέργειες γίνονται σε κωνικές 

φιάλες Erlenmayer των 250 ml. Οι σκοτεινές καλλιέργειες τοποθετούνται σε επωαστή 

(Νew Βrunswick, Innova 4330) και σε σταθερή θερµοκρασία (32οC). Σε όλα τα πειράµατα 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία προετοιµασίας των καλλιεργειών: κύτταρα  του 

χλωροφύκους, αναπτύσσονται  για τρεις µέρες στο σκοτάδι, σε κωνική φιάλη Erlenmeyer 

των 250 ml, µε 100 ml του υγρού θρεπτικού µέσου. Για τις αυτότροφες καλλιέργειες, 

µικρή ποσότητα κυττάρων της µητρικής καλλιέργειας χρησιµοποιείται για την επιµόλυνση 

αποστειρωµένων θρεπτικών σε επιµήκεις γυάλινους σωλήνες, µε ειδικό στόµιο που 
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επιτρέπει τον αερισµό της καλλιέργειας. Οι καλλιέργειες τοποθετούνται σε ενυδρείο 

σταθερής θερµοκρασίας 32 oC, µπροστά από λάµπες λευκού φωτισµού, µε ρυθµιζόµενη 

ένταση. Σε κάθε πείραµα, µετά την ανάλογη µεταχείριση και επώαση των καλλιεργειών, η 

συγκοµιδή των κυττάρων γίνεται µε φυγοκέντριση σε 1500 g για 5 min, στους 25oC και σε 

συνθήκες green safe light. Πολλαπλά δείγµατα, που συλλέγονται για τις αναλύσεις 

πολυαµινών, χλωροφυλλών και πρωτεϊνών, αποθηκεύονται σαν ιζήµατα, στους -20oC, 

µέχρι να χρησιµοποιηθούν. 

 

Πίνακας Ι: Θρεπτικό µέσο για την καλλιέργεια του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε g/l) ΜΟΡΙΑΚOΤΗΤΑ (M) 
CaCl2 x 2H2O 1.50 1x10-4 
KNO3 
MgSO4 x7H2O 
NaCl 
Na2HPO4 x2H2O 
NaH2PO4 x1H2O 
Na-Citrate x2H2O 
Fe2(SO4)3 x1H2O 
Microelements 
H3BO3 
MnCl2 x4H2O 
ZnSO4 x7H2O 
CuSO4 x5H2O 
MoO3 (85%-99.5%) 
C6H5FeO7 x5H2O 

80.0 
24.6 
47.0 
17.8 
40.5 
16.5 
0.40 

 
2.86 
1.81 

0.222 
0.079 

0.0177 
18.025 

8x10-3 
1x10-3 
8x10-3 
1x10-3 
3x10-3 

5.5x10-4 
7.5x10-6 

 
 

Υπολογισµός κυτταρικής συγκέντρωσης (PCV) 

∆είγµατα 5ml από τις καλλιέργειες φυκών φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά 1500g 

προκειµένου να καθιζήσουν σε βαθµονοµηµένο υαλοσωλήνα, σύµφωνα µε τους Senger 

and Brinkmann, 1986.  

 
 

Ανάλυση των χρωστικών  

 Για την ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των χρωστικών σε δείγµατα µη 

φωτοσυνθετικών (χλωρωτικών) κυττάρων χρησιµοποιείται η µέθοδος των Brouers and 

Michael-Wolwertz (1983). Σύµφωνα µε τη µέθοδο, ο ποσοτικός προσδιορισµός των 
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χλωροφυλλών a, b και πρωτοχλωροφυλλιδίου  γίνεται φασµατοφωτοµετρικά. Σε ιζήµατα 

κυττάρων από 5ml καλλιέργειας, γίνεται εκχύλιση των χρωστικών µε προσθήκη ζεστής 

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

συλλέγεται. Η ίδια διαδικασία εκχύλισης επαναλαµβάνεται άλλες δύο έως τρεις φορές, 

µέχρι τον πλήρη αποχρωµατισµό του ιζήµατος. Μέρος του εκχυλίσµατος εξατµίζεται σε 

υδατόλουτρο και επαναδιαλύεται σε 80% (v/v) ακετόνη. To διάλυµα αυτό φωτοµετρείται 

στα 664, 647 και 626 nm και η ποσοτικοποίηση των χρωστικών γίνεται µε βάση τις 

παρακάτω εξισώσεις:  

Pchl(ide)   [nmole/ml] = -4.37(E664)-7.44(E647)+33.67(E626) 
Chl(ide) a [nmole/ml]  =  13,16(E664)-2,63(E647)+0,23(E626) 
Chl(ide) b [nmole/ml]  = -4,95(E664)+25,24(E647)-2,29(E626) 
 

Για την ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των χρωστικών σε δείγµατα 

φωτοσυνθετικών κυττάρων χρησιµοποιείται η µέθοδος του Holden (1965). Συγκεκριµένη 

ποσότητα καλλιέργειας φυγοκεντρείται (5min, 1400g) και το ίζηµα (κύτταρα) εκχυλίζεται 

µε ζεστή µεθανόλη, µέχρι τον τελικό αποχρωµατισµό του ιζήµατος. Το εκχύλισµα 

φυγοκεντρείται ξανά και το υπερκείµενο φωτοµετρείται στα 650 και 665 nm, µετά από 

µηδενισµό του φωτοµέτρου στα 700nm. Οι τιµές της απορρόφησης των δειγµάτων 

χρησιµοποιούνται στις παρακάτω εξισώσεις για την ποσοτικοποίησή των χλωροφυλλών: 

Ολική Chl (µg/ml)=25.5xE650+4xE665 
Chl a (µg/ml)=16.5xE665+8.3xE650 
Chl b (µg/ml)=33.8xE650+12.5xE665 
 

 

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πολυαµινών 

Για την αποµόνωση των πολυαµινών  χρησιµοποιήθηκε η narrow-bore HPLC 

µέθοδος των Kotzabasis et al. (1993), λόγω της µεγάλης της ευαισθησίας και 

επαναληψιµότητας, όπως αυτό φαίνεται στην συγκριτική µελέτη µε άλλες µεθόδους 

(Kotzabasis et al., 1993; Analytical Biochemistry 214:484-489). Αποµονωµένα θυλακοειδή 

ή σύµπλοκα LHCII διαλύονται σε 1Ν ΝαΟΗ (δείγµα:1Ν ΝαΟΗ, 1:10v/v). Από το διάλυµα 

αυτό µοιράζονται πολλαπλά δείγµατα των 200-300 µl σε βιδωτά eppendorf και αφού 

προστεθεί ίσος όγκος ΗCl (36.5%) ακολουθεί ανάδευση και υδρόλυση στους 110οC για 

τουλάχιστον 18 h. Ακολουθεί εξάτµιση του περιεχοµένου σε thermoblock και 

επαναδιάλυση του εναποµείναντος ιζήµατος σε 200-400 µl PCA 5% (perchloric acid).  

Για την αντίδραση της βενζυλίωσης, κάθε δείγµα µεταφέρεται σε γυάλινο 

δοκιµαστικό σωλήνα και προστίθεται 1 ml 2Ν ΝαΟΗ. Ακολουθεί ανάδευση και προσθήκη 
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10 µl benzoyl-chloride. Μετά από ισχυρή ανάδευση και επώαση των δειγµάτων σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 20 min, η αντίδραση της βενζυλίωσης τερµατίζεται µε την 

προσθήκη 2 ml κορεσµένου χλωριούχου νατρίου και ανάδευση. Ακολούθως προστίθενται 

2 ml διαιθυλαιθέρα και το δείγµα αναδεύεται ξανά, πολύ ισχυρά. Με φυγοκέντριση 

ξεχωρίζουν τελικά δύο φάσεις. Οι πολυαµίνες βρίσκονται στην επάνω φάση 

(διαιθυλαιθέρας). Με µια πιπέτα παστέρ και µε µεγάλη προσοχή συλλέγουµε την φάση του 

διαιθυλαιθέρα σε καθαρό σωλήνα. Ο αιθέρας εξατµίζεται εύκολα σε ένα υδατόλουτρο και 

το ίζηµα των βενζυλιωµένων πλέον πολυαµινών  επαναδιαλύεται σε 200µl 63%(v/v) 

µεθανόλης. Αυτό το δείγµα χρησιµοποιείται για την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση 

πολυαµινών µε την χρήση ενός diode array – narrow bore – HPLC συστήµατος (Shimadzu, 

SPD-M10A, VP). Για τον διαχωρισµό χρησιµοποιείται µία narrow bore χρωµατογραφική 

στήλη (Hewlett Packard, 2.1X200mm, C-18, 5µm particle size) που αυξάνει την 

ευαισθησία του διαχωρισµού για επιπλέον 5-10 φορές σε σύγκριση µε τις κλασικές στήλες. 

Για τον διαχωρισµό των επιµέρους βενζυλιωµένων πολυαµινών χρησιµοποιείται µία κλίση 

µεθανόλη:νερό 55-84% (v/v) για 23min  µε σταθερή ροή 0,2ml/min. Η απόλυτη ποσοτική 

εκτίµηση κάθε πολυαµίνης γίνεται βάσει συγκεκριµένων εξισώσεων παλινδρόµησης 

(Kotzabasis et al.,1993). 

 

Ποσοτικός προσδιορισµός των πρωτεΐνών 

Η εκτίµηση των συνολικών πρωτεϊνών σε δείγµατα κυττάρων, αποµονωµένων 

µεµβρανών και αποµονωµένων πρωτεϊνικών συµπλόκων πραγµατοποιήθηκε 

φασµατοφωτοµετρικά, σύµφωνα µε τη µέθοδο Bradford (1976), όπως προτείνεται από 

τους Jones et al., (1989). 

 

Μετρήσεις φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. 
 

Οι µετρήσεις της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας έγιναν µε σύστηµα Clark 

type ηλεκτροδίου της Hansatech. Μεταξύ ενός ηλεκτροδίου πλατίνας (κάθοδος) και 

ενός άλλου από άργυρο (άνοδος) τίθεται, µέσω ενός ηλεκτρολύτη (1 ml KCl), µία µικρή 

ηλεκτρική τάση (~50V). Για την µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ ανόδου και καθόδου, 

χρειάζεται O2 το οποίο περνά από µία ηµιπερατή µεµβράνη που χωρίζει το δείγµα από τα 

ηλεκτρόδια. Η καταγραφή της έντασης του ρεύµατος (σε A) είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης οξυγόνου του δείγµατος.  
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Η φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου από το δείγµα (φωτοσυνθετικά κύτταρα 

ή αποµονωµένα θυλακοειδή) επιτυγχάνεται µόνο µε τον φωτισµό του δείγµατος. Η 

αποφυγή του περιοριστικού για την φωτοσύνθεση παράγοντα (συγκέντρωση CΟ2 στο 

διάλυµα του δείγµατος) επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ΝaΗCΟ3. Μονοκύτταρα φύκη 

Scenedesmus obliquus συλλέγονται µετά από φυγοκέντριση 5min στα 1500g και 

επαναδιαλύονται σε διάλυµα Α [34mg ΝaΗCΟ3 + 8,96mg Tricin/ 100ml Η2Ο, ΡΗ:7,6 µε 

ΚΟΗ], έτσι ώστε η πυκνότητα του αιωρήµατος σε κύτταρα να είναι 10µ1 PCV/ml. Η 

οριοθέτηση του επιπέδου συγκέντρωσης του οξυγόνου από το 0-100% στο διάλυµα του 

δείγµατος γίνεται µε αέριο αζώτου και κορεσµένου σε οξυγόνο νερό, αντίστοιχα. Η 

µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα καταγράφεται σε ένταση φωτισµού 450 Wm-2, 

ενώ η αναπνευστική δραστηριότητα σε απόλυτο σκοτάδι. Και στις δύο περιπτώσεις 

καταγράφεται η παραγωγή και απορρόφηση οξυγόνου αντίστοιχα στην διάρκεια του χρόνου 

και οι τελικές τιµές ανάγονται ανά χλωροφύλλη (µmol O2·mg Chl-1·h-1). Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται η τελική εκτίµηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στο δείγµα, σύµφωνα µε την 

µέθοδο της Holden (βλέπε παραπάνω). 

 

Αποµόνωση  πλαστιδιακών µεµβρανών 
 

Για την αποµόνωση των πλαστιδιακών µεµβρανών των ωχροπλαστών (PLB/PT) ή 

των χλωροπλαστών (θυλακοειδή), ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Τα κύτταρα 

συλλέγονται από την καλλιέργεια µετά από φυγοκέντριση (5 min, 1500g) και ακολουθεί τη 

µηχανική ρήξη των κυτταρικών τοιχωµάτων τους, µε γυάλινα σφαιρίδια (διάµετρος 

0.5mm, Biospec Products Inc. Bartlesville, OK 74005) σε ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών ιόντων (75mM, pH=7). Τα αιωρήµατα διηθούνται µέσα από γυάλινο φίλτρο 

σε κενό αέρος, για την αποµάκρυνση των  σφαιριδίων και τα εκχυλίσµατα 

φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά στα 500g σύµφωνα µε τη µέθοδο των προκειµένου να 

καθιζάνουν τα άσπαστα κύτταρα. Ακολουθεί φυγοκέντριση του υπερκειµένου στα 10.000g 

για 45 λεπτά σε φυγόκεντρο Sorval (Sorval instruments, RC5C) και σε ρότορα τύπου HB-

4, σε σταθερή θερµοκρασία 4οC και στη συνέχεια αποµακρύνουµε το υπερκείµενο. Με τη 

βοήθεια ενός µαλακού πινέλου συλλέγεται η υπερκείµενη στοιβάδα (πλαστιδιακές 

µεµβράνες) µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην αναµιχθεί µε την υποκείµενη στοιβάδα 

αµύλου και επαναδιαλύεται σε ρυθµιστικό διάλυµα 75mM Tricine-NaOH  pH=7.3. Όλη η 
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διαδικασία διενεργείται αυστηρά σε περιβάλλον πράσινου φωτισµού, χαµηλής φωτονιακής 

ροής  (safe green light), ώστε να αποφευχθεί η φωτοοξείδωση των χλωροφυλλών. 

 

 

Αποµόνωση µονοµερών και τριµερών µορφών LHCII 

 
Α) Προετοιµασία βαθµίδωσης SDS-σακχαρόζης 

Για την προετοιµασία των βαθµιδώσεων SDS-σακχαρόζης, χρησιµοποιείται 

διάλυµα 0.05 M Tris, 0.06 M Borate, 0.01% SDS, pH 9.5 (διόρθωση της οξύτητας µε 

κορεσµένο διάλυµα βορικού), στο οποίο προστίθενται 0.2%(w/v) deoxycholic acid και 

0.2%(w/v) Triton x100. Το διάλυµα που προκύπτει διαχωρίζεται σε δύο µέρη και στο ένα 

προστίθεται sucrose 5%(w/v), ενώ στο άλλο 22%(w/v) sucrose. Με τη βοήθεια 

περισταλτικής αντλίας σχηµατίζεται συνεχής βαθµίδωση, µε την βαθµιαία ανάµιξη 5 ml 

από το διάλυµα 5% sucrose µέσα σε 5 ml του διαλύµατος 22% sucrose, σε πλαστικούς 

σωλήνες χωρητικότητας 10 ml, κατάλληλους για υπερφυγοκέντριση (PA, 14x89mm, Qty 

Pk, 48EA, Nalgene). Η διαδικασία πραγµατοποιείται σε χαµηλή θερµοκρασία 4οC.  

 

B) Αποµόνωση των υποσυµπλόκων του LHCII 

Για την αποµόνωση των υποσυµπλόκων του LHCII, στο δείγµα των αποµονωµένων 

θυλακοειδών γίνεται ποσοτική εκτίµηση των χλωροφυλλών και προσθήκη συγκεκριµένου 

όγκου διαλύµατος 75mΜ Tricine-NaOH (pH 7.3) έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση της 

χλωροφύλλης στο αιώρηµα των θυλακοειδών που θα προκύψει να είναι 1200µg/ml. 

Ακολουθεί επώαση σε πάγο για 30min και τέλος διαλυτοποίηση των θυλακοειδών µε 

παγωµένο (4 oC) ρυθµιστικό διάλυµα διαλυτοποίησης (0.3Μ Tris-HCl, 10% Glycerol, 1% 

SDS, pH 8.8) σε αναλογία 1:1. Αµέσως, 600 µl των διαλυτοποιηµένων θυλακοειδών 

τοποθετούνται στην επιφάνεια της βαθµίδωσης και χωρίς καθυστέρηση οι βαθµιδώσεις 

υποβάλλονται σε υπερφυγοκέντριση σε φυγόκεντρο Beckman (L8-M, ultracentrifuge, class 

H) και ρότορα  τύπου SW-40 (Beckman), σε 170000g για 18 h στους 4 oC, σε κενό αέρος. 

Μετά το πέρας της υπερφυγοκέντρισης, στη βαθµίδωση διακρίνονται συνήθως 5 

ζώνες, οι οποίες από κάτω προς τα πάνω (κλάσµα 1→30) είναι: α) CPIa (κέντρο 

αντίδρασης του φωτοσυστήµατος Ι, µαζί µε το φωτοσυλλεκτικό του σύµπλοκο LHCI) β) 

CPa (κέντρο αντίδρασης φωτοσυστήµατος ΙΙ), γ) τριµερή LHCII, δ) µονοµερή LHCII, ε) 

ελεύθερες χρωστικές [Argyroudi-Akogiounoglou and Thomou, 1981]. Κατά περίπτωση, η 

βαθµίδωση είτε υποβάλλεται σε κλασµάτωση (διαχωρισµός όλου του µήκους της 
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βαθµίδωσης σε κλάσµατα όγκου 0.3ml,  µε τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας), είτε γίνεται 

απευθείας αποµόνωση των επιθυµητών ζωνών, οι οποίες είναι ευδιάκριτες λόγω της 

περιεχόµενης χλωροφύλλης. 

 

 SDS-ηλεκτροφόρηση αποµονωµένων υποσυµπλόκων του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού 

Για την ηλεκτροφορητική ανάλυση των κλασµάτων που προκύπτουν από 

βαθµίδωση SDS-σακχαρόζης, τα δείγµατα, τα οποία περιέχουν ήδη την επιθυµητή 

συγκέντρωση SDS, λόγω της προσθήκης του διαλύµατος διαλυτοποίησης (βλ. 

προετοιµασία των βαθµιδώσεων και διαχωρισµός των υποσυµπλοκων του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού) λυοφιλοποιούνται και επαναδιαλύονται σε 60 µl Η2Ο. Aκολουθεί προσθήκη 

διαλύµατος αποδιάταξης [0.05Μ Tris-HCl pH 7.6, 2% SDS, 0.3% sucrose ή 10% glycerol, 

4% mercaptoethanol, 0.1% bromophenol blue]. Η αναλογία του διαλύµατος αποδιάταξης 

προς το διάλυµα του προς ηλεκτροφόρηση δείγµατος, καθορίζεται από την περιεκτικότητα 

του δείγµατος σε πρωτεΐνες, µε επιθυµητή την αναλογία 2-2.5% (w/w) SDS:πρωτεΐνη. Στη 

συνέχεια τα δείγµατα υποβάλλονται σε ολιγόλεπτο (5min) βρασµό και στη συνέχεια 

φορτώνονται σε πηκτή SDS-πολυακρυλαµιδίου [Laemmli,1970]. Η σύσταση της πηκτής 

συσσώρευσης είναι 3.2% ακρυλαµίδιο και 0.085% δις-ακρυλαµίδιο, σε ρυθµιστικό διάλυµα 

125 mM Tris-HCl, pH 6.8, που περιέχει 2mM EDTA, 1M urea, 0.15% SDS, 0.2% TEMED 

και 0.07% υπερθειϊκό αµµώνιο [APS, (ΝΗ4)2S2O8]. Η σύσταση της πηκτής διαχωρισµού 

είναι 12.5%  ακρυλαµίδιο και 0.33% δις-ακρυλαµίδιο, σε ρυθµιστικό διάλυµα 380mM Tris-

HCl, pH 8.8, που περιέχει 34mM sucrose, 2mM EDTA, 1M urea, 0.15% SDS, 0.1% 

TEMED, 0.05% APS. 

Η πηκτή τοποθετείται σε πλάκα διαστάσεων 8 cm πλάτος 7 cm µήκος και 1.5mm 

πάχος και η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιείται στους 4oC, για 2 περίπου ώρες και 

εφαρµόζεται σταθερή ένταση ρεύµατος 25 mA, κατά τη διάρκεια της διέλευσης των 

δειγµάτων από την πηκτή  συσσώρευσης, και 35 mA κατά τη διάρκεια διέλευσης των 

δειγµάτων από την πηκτή διαχωρισµού. 

Προκειµένου για δείγµατα τα οποία θα διαχωριστούν σε πηκτή στην οποία έχει 

προστεθεί ζελατίνη, για την ανίχνευση της πρωτεολυτικής ενεργότητας των υποσυµπλόκων 

του LHCII, το στάδιο της προσθήκης του διαλύµατος αποδιάταξης και αυτό του βρασµού 

των δειγµάτων αποφεύγονται. 
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Η χρώση των πρωτεϊνών έγινε µε Coomasie Brilliant Blue R-250. Αποτελεί την 

κλασσική µέθοδο ανίχνευσης πρωτεϊνών που αναλύονται σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου. Η 

ανίχνευση απαιτεί 0.1-1 µg πρωτεΐνης ανά πρωτεϊνική ζώνη. Η χρωστική αυτή χρειάζεται 

όξινο περιβάλλον για τη δηµιουργία των ηλεκτροστατικών έλξεων µεταξύ των µορίων της 

χρωστικής και των πρωτεϊνών και φαίνεται να αλληλεπιδρά µε τις βασικές οµάδες των 

αµινοξέων.  

Μετά το τέλος  της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα εµβυθίζεται σε διάλυµα χρώσης 

[0.25% Coomasie Brilliant Blue R-250 (w/v) σε 45% µεθανόλη (v/v), 9% οξικό οξύ (v/v)] 

για 1 ώρα, υπό συνεχή ανακίνηση. Η πηκτή αποχρωµατίζεται µε συνεχείς εκπλύσεις µε 

διάλυµα αποχρωµατισµού [20% µεθανόλη (v/v), 7% οξικό οξύ (v/v), 3% γλυκερόλη], µέχρι 

το υπόβαθρο να µειωθεί ικανοποιητικά και να γίνουν εµφανείς οι ζώνες των πολυπεπτιδίων. 

 

Ανίχνευση πρωτεολυτικής ενεργότητας σε  πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου  

Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ανίχνευση ενός ενζύµου βάσει της ενεργότητάς 

του, µε ταυτόχρονο προσδιορισµό του µοριακού του βάρους, µέσω διαχωρισµού του σε 

SDS-PAGE. Είναι γνωστό ότι το SDS µετουσιώνει τις πρωτεΐνες, µε αποτέλεσµα να 

χάνεται η ενζυµική τους δράση. Το φαινόµενο όµως αυτό είναι αντιστρεπτό και µπορεί να 

επανακτήσει η πρωτεΐνη τη φυσική της δοµή, µετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης [Weber 

and Kuter 1971]. 

Στα δείγµατα, εφόσον πρόκειται για θυλακοειδή, προστίθεται διάλυµα αποδιάταξης 

[1% SDS, 50mM Tris-HCl, pH 6.8, 10% glycerol, 0.025% bromophenol blue]. Εφόσον 

πρόκειται για κλάσµατα θυλακοειδών που συλλέχθηκαν µετά από τον διαχωρισµό τους σε 

βαθµίδωση SDS-σακχαρόζης, λυοφιλοποιούνται και στη συνέχεια επαναδιαλύονται σε 60 

µl Η2Ο. Κατά προτίµηση προστίθεται µόνο 0.025% bromophenol blue. Ακολούθως, τα 

δείγµατα «φορτώνονται» σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου. Η σύσταση πηκτής συσσώρευσης 

είναι 5% σε ακρυλαµίδιο και 0.13% δις-ακρυλαµίδιο, σε ρυθµιστικό διάλυµα 62.5mM Tris-

HCl, pH 6.8, που περιέχει 2mM EDTA 0.1% SDS, 0.05% TEMED και 0.1% APS. Η 

σύσταση της πηκτής διαχωρισµού είναι 10% ακρυλαµίδιο και 0.27% δις-ακρυλαµίδιο, σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 150mM Tris-HCl, pH 8.8, που περιέχει 2mg/ml ζελατίνη χοίρου (ή 

προκειµένου για ανίχνευση ενεργότητας έναντι του ίδιου του LHCII, προστίθεται 

αποµονωµένο LHCII σε συγκέντρωση 0.2mg/ml), 35mM sucrose, 2mM EDTA, 0.1% SDS, 

0.05% TEMED και 0.1% APS. Το ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης περιέχει 0.05 M 

Tris-HCl, pH 8.3, 0.38 M glycine, 2mM EDTA και 0.1% SDS. Η πηκτή τοποθετείται σε 
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πλάκα διαστάσεων 8 cm πλάτος, 7 cm µήκος και 1.5mm πάχος και η ηλεκτροφόρηση 

πραγµατοποιείται στους 4oC για 1.5 ώρα σε σταθερή ένταση ρεύµατος 20 mA. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή εκπλένεται µε Η2Ο και ακολουθεί 

επώαση της πηκτής, εµβαπτισµένης στο διάλυµα ενεργότητας (50mM Tris-HCl, pH 8.6) 

για τουλάχιστον 8 ώρες, σε θερµοκρασία 37oC. Μετά το τέλος της επώασης η πηκτή 

υποβάλλεται σε χρώση µε Coomassie Brilliant Blue R-250 και αποχρωµατισµός της (όπως 

περιγράφεται παραπάνω). Οι ζώνες ενεργότητας της πρωτεάσης έναντι του υποστρώµατος 

(ζελατίνη ή LHCII) γίνονται ορατές σαν διαφανείς ζώνες στο  σκούρο υπόβαθρο της 

χρωστικής. 

 

Ανοσοεντοπισµός (Western blot ανάλυση) 

 

Η µέθοδος αυτή καθιστά δυνατό τον εντοπισµό και την ταυτοποίηση µικρής ποσότητας 

πρωτεΐνης, µε την χρήση αντισώµατος έναντι της συγκεκριµένης πρωτεΐνης. Ένα δεύτερο 

αντίσωµα (αντι-αντίσωµα), το οποίο είναι σηµασµένο µε αλκαλική φωσφατάση, προσδένεται 

στο αρχικό αντίσωµα. Το ένζυµο αυτό καταλύει µια σειρά αντιδράσεων, έχοντας ως 

υπόστρωµα το συνδυασµό ΒCIPΡ (5-Βρωµο-4-χλωρο-3-ινδολυλ-φωσφορικό οξύ) και ΝΒΤ 

(Nitro blue tetrazolium) και τελικά εµφανίζεται χρώµα στις θέσεις πρόσδεσης του ενζύµου 

(MacGadey, 1970). Ο κορεσµός των ελεύθερων ενεργών θέσεων της µεµβράνης, συνήθως µε 

µία αδρανή πρωτείνη, όπως ΒSΑ ή πρωτεΐνη γάλακτος, είναι απαραίτητος για να 

ελαχιστοποιηθεί το υπόβαθρο. Συχνά είναι απαραίτητη και η χρήση µη ιονικού 

απορρυπαντικού, όπως Tween-20, που µειώνει την µη ειδική πρόσδεση.  

Μετά την ηλεκτροφόρηση, τόσο η πηκτή όσο και η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης (2.45 

µm Biotrace NT 66485 Gelman Sciences) στην οποία θα γίνει η µεταφορά των 

πρωτεϊνών εµβαπτίζονται στο ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς, το οποίο περιέχει 50 mΜ 

Tris-ΗCl, pΗ 8..35, 0.38 Μ γλυκίνη, 20% µεθανόλη. Για την πλήρη επαφή της πηκτής µε την 

µεµβράνη χρησιµοποιείται θήκη στην οποία το σύστηµα µεµβράνης – πηκτής περιβάλλεται 

από δύο φύλλα Whatman 3mm και σπογγώδες υλικό. Αποµακρύνονται οι εγκλωβισµένες 

φυσαλίδες, έτσι ώστε να γίνει οµοιόµορφη µεταφορά. Η θήκη βυθίζεται στο ρυθµιστικό 

διάλυµα µεταφοράς σε ειδική συσκευή (Hoefer Sci. Model ΤΕ-22) µε την πλευρά της 

µεµβράνης προς την άνοδο (+) και εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως 390 mΑ για 90 

περίπου λεπτά στους 4°C υπό συνεχή ανάδευση. 
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Η µεµβράνη βάφεται µε υδατικό διάλυµα Ponceau red αραιωµένο 1:500, προκειµένου να 

εντοπιστούν οι δείκτες µοριακού βάρους και να ελεγχθεί η έκταση της µεταφοράς. Στη 

συνέχεια η µεµβράνη εκπλένεται σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ΡΒS (50 mΜ Κ2ΗΡ04, 

50 mΜ ΚΗ2ΡΟ4, 1.5 Μ ΝaCl, pΗ 7.25) για 10 min και ακολουθεί επώαση της µεµβράνης για 1 h  

ή όλη την νύχτα στους 4°0, µε διάλυµα κορεσµού [5% (ν/ν) αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη, 

0.2% Τween-20 σε ΡΒS] υπό συνεχή ανακίνηση. Ακολουθεί επώαση της µεµβράνης για 2 h 

στους 4°C στο παραπάνω διάλυµα που έχει προστεθεί το αντίσωµα. Στη συνέχεια η 

µεµβράνη πλένεται 5 φορές επί 10 min µε διάλυµα ΡΒS, και µετά επωάζεται για 1.5 h σε 

θερµοκρασία δωµατίου, µε διάλυµα αντι-αντισώµατος συνδεµένου µε αλκαλική φωσφατάση 

σε [(Anti-rabbit AP-conjugate (Fc), Promega, Madison, WI USA] ΡΒS που περιέχει 1 % 

αποβουτυρωµένο γάλα και 0.2% Tween-20. Ακολουθεί έκπλυση 2 φορές από 5 min µε 

διάλυµα ΡΒS και 2 φορές επί 5 min µε ρυθµιστικό διάλυµα ΤΝΜ (100 mΜ Τris-ΗCl, pΗ 9.5, 

100 mΜ ΝaCl, 5 mΜ ΜgCl2). 

Για την εµφάνιση του χρώµατος, η µεµβράνη επωάζεται για 1-2 min µε 30 ml διαλύµατος 

ΤΝΜ που περιέχει 5 mg ΒCIP (100 mg/ml σε Η2Ο) και 10 mg ΝΒΤ (100 mg/ml σε 70% 

διµεθυλοφορµαµίδιο, DMF). Η αντίδραση σταµατά αµέσως µόλις ο χρωµατισµός φθάσει στο 

επιθυµητό επίπεδο µε εµβύθιση της µεµβράνης σε 20 mM ΕDΤΑ για 5 min. Η µεµβράνη 

στεγνώνει πάνω σε διηθητικό χαρτί στον αέρα και φυλάσσεται σε µέρος σκοτεινό. 

Τo αντίσωµα (anti-LHCII) που χρησιµοποιήθηκε ήταν προσφορά της Dr Ι. 

Αργυρούδη Ακογιούνογλου (τ. ∆ιευθύντρια Ερευνών στο Ινστιντούτο Βιολογίας του 

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»), καθώς και του Καθηγητή Dr K. Kloppstech, Hannover 

University, Germany. 

 

 

Επαγωγικός φθορισµός – Φυσικοχηµικές αναλύσεις της µοριακής δοµής 

και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού (µέθοδος JIP) 

 
Μόνο ένα µέρος της ενέργειας που απορροφάται από τις χρωστικές του 

φωτοσυνθετικού µηχαινισµού χρησιµοποιείται για τη φωτοχηµεία της φωτοσύνθεσης. Το 

υπόλοιπο εκπέµπεται είτε ως θερµότητα είτε ως φθορισµός. Η επαγωγή του φθορισµού 

από φωτοσυνθετικούς οργανισµούς παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Kautsky το 

1931 ( Kautsky et al. 1931 ). Η επαγωγή του φθορισµού από τα φυτά πραγµατοποιείται σε 

δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι ταχεία και η δεύτερη αργή. Σήµερα, η µελέτη της 

καµπύλης του επαγωγικού φθορισµού – ιδιαίτερα της ταχείας φάσης - έχει εξελιχθεί σε 
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πολύτιµο ερευνητικό µέσο για τη µελέτη της δραστηριότητας αλλά και της απόδοσης του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού (Lichtenhaler 1992, Bulhar – Nordenkampf et al 1993, Lazar 

1999 ). Βάσει της µεθόδου των Strasser and Strasser (1995), µπορεί να εκτιµηθεί, εκτός 

των άλλων, το µέγεθος του LHCII, η πυκνότητα των κέντρων αντίδρασης και µια σειρά 

από παραµέτρους που αφορούν τη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού. 

Ο φθορισµός αυξάνεται όταν η φωτοχηµική απόδοση της φωτοσύνθεσης 

παρεµποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγµα όταν δεν υπάρχει διαθέσιµος 

οξειδωµένος δέκτης ηλεκτρονίων σε κάποιο σηµείο στην πορεία της ηλεκτρονιακής 

µεταφοράς. Το µεγαλύτερο µέρος του φθορισµού εκπέµπεται από τις χρωστικές της 

κεραίας του φωτοσυστήµατος ΙΙ, κι αυτό γιατί το PSI έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: 

όταν τα κέντρα του είναι «κλειστά» τότε αυτά τα ίδια τα κέντρα αποσβένουν αρκετά 

αποτελεσµατικά τον φθορισµό [Green and Durnford, 1996]. Όταν ο φωτοσυνθετικός 

µηχανισµός (wt κύτταρα), µετά από την προσαρµογή του στο σκοτάδι, δεχτεί την επίδραση 

συνεχούς φωτισµού, τότε ο φθορισµός του αυξάνεται από το αρχικό του επίπεδο (F0) σε 

ένα µέγιστο επίπεδο (Fm) και στη συνέχεια µειώνεται βαθµιαία µέχρις ένα σταθερό επίπεδο 

(FS).  

Οι µετρήσεις του επαγωγικού φθορισµού έγιναν µε τη συσκευή «ανάλυσης της 

απόδοσης των φυτών» (Plant Efficiency Analyser,  PEA), της Hansatech Instruments, και 

ακολούθησε επεξεργασία των δεδοµένων µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογής 

του JIP-test (Biolyzer 4.0), σύµφωνα µε τη µέθοδο των Strasser and Strasser (1995).  

Όλες οι µετρήσεις έγιναν σε δείγµατα των καλλιεργειών όγκου 1ml τα οποία προτού 

διεγερθούν είχαν παραµείνει στο σκοτάδι για 10 min προκειµένου να αδειάσουν τα κέντρα 

αντίδρασης από ηλεκτρόνια. Από τις µετρήσεις υπολογίστηκε ο λόγος Fv/Fm που 

συνδέεται ανάλογα µε τη φωτοσυνθετική απόδοση σύµφωνα µε τη µέθοδο Strasser and 

Strasser (1995) . Επίσης µε εφαρµογή του JIP-TEST για τιµές φθορισµού που αντιστοιχούν 

σε καθορισµένα στάδια (J, I και P) υπολογίστηκαν τα επιµέρους χαρακτηριστικά του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού όπως το σχετικό µέγεθος φωτοσυνθετικής κεραίας 

(ABS/RC), η απόδοση (Ψο=ETo/TRo) µε την οποία ένα παγιδευµένο φωτόνιο µπορεί να 

κινήσει ένα ηλεκτρόνιο κατά µήκος της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων πέρα από την 

QA
-, η πιθανότητα να µετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο στην αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων 

(ETo/TRo),  η µέγιστη τιµή ενεργειάκης διάχυσης στη δεξαµενή πλαστοκινόνης (qPQ), η 

κβαντική απόδοση της φωτοχηµείας του PS II (φPO) και οι δείκτες ευρωστίας (SFI abs) και 

επίδοσης (Performance Index). H µέθοδος βασίζεται σε µετρήσεις της ταχείας µεταβολής 
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του φθορισµού µε ανάλυση 10µs σε χρονικό διάστηµα 1 δευτερολέπτου. Ο φθορισµός 

µετρήθηκε µε 12-bit ανάλυση και η διέγερση έγινε από 6 διόδους φωτισµού (LEDs) οι 

οποίες έχουν ένταση ακτινοβολίας µέχρι 600Wm-2  ερυθρού φωτός (630nm). Πιο 

συγκεκριµένα η καµπύλη επαγωγικού φθορισµού ονοµάζεται και καµπύλη Kautsky. Τα 

διαφορετικά βήµατα σηµειώνονται µε γραµµατα Ο Ι D P S M T [Bolhàr-Nordenkampf and 

Öquist, 1993]. Η αύξηση του φθορισµού από το Ο στο Ρ λαµβάνει χώρα στο πρώτο 

δευτερόλεπτο της ακτινοβόλησης και ονοµάζεται γρήγορη φάση. Η αργή φάση ακολουθεί 

µετά το Ρ και ίσως χρειαστούν µερικά λεπτά µέχρι την τελική φάση Τ. Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες παράµετροι. 

 

Πίνακας 2. Εξισώσεις από το JIP TEST των Strasser&Strasser (1995) 

Tιµές φθορισµού 
Fo 

 
F50µs, ένταση φθορισµού στα 50µs 

F150 ένταση φθορισµού στα 150µs 
F300 ένταση φθορισµού στα 300µs 
FJ ένταση φθορισµού στo στάδιο J 
FM µέγιστη ένταση φθορισµού  
Mo ή (dV/dt)o 4(F300-Fo)/(FM-Fo) 
Κβαντικές αποδόσεις  
φPo ή TRo/ABS 
φΕο ή ETo/ABS 
ψο ή ETo/TRo 

(1-Fo/FM)=FV/FM 
(1-Fo/FM)ψο 
1-VJ 

Ενεργότητες ανά κέντρο αντίδρασης 
ABS/RC 
TRo/RC 
DIo/RC 

 
(1+K)Mo(1/VJ)(1/φpo) 
 (1+K)Mo(1/VJ)(1/ψo) 
(ABS/CS)/(ABS/RC) 

Γενικοί ∆είκτες   
ΡΙABS ∆είκτης απόδοσης (Performance 
Index) 

(RC/ABS)[ φPo/1- φPo][ ψο/1- ψο] 

SFIABS ∆είκτης πρωτογενούς Φωτοχηµείας (1- φPo)( 1- ψο) 
 

 

Προέλευση και χρήση των ενεργοποιητών / αναστολέων των σηµατοδοτικών 

µονοπατιών 

Όλα τα χηµικά ανάλογα (εκτός από τις τοξίνες CTX, PTX) για τη µελέτη των 

σηµατοδοτικών µονοπατιών προµηθεύτηκαν από την Sigma (Sigma Chemical Co. 

St.Louis, MO), Οι τοξίνες CTX και PTX προµηθεύτηκαν από την Biomol Research 

Laboratories (Inc. Plymouth Meeting, PA, USA). Το NaF χρησιµοποιήθηκε σε υδατικό 

διάλυµα µε 0.02% v/v Tween-80 και αποθηκεύτηκε σε θερµοκρασία δωµατίου. Η 
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staurosporine, όπως και τα ανάλογα των κυκλικών  νουκλεοτιδίων, χρησιµοποιήθηκαν σε 

διάλυµα 50% v/v DMSO και αποθηκεύτηκαν στους -20οC. H θειϊκή νεοµυκίνη, όπως και 

το W-7 χρησιµοποιήθηκαν ως υδατικά διαλύµατα. Για τα πειράµατα µε τα ιόντα Ca2+, 

χρησιµοποιήθηκε CaCl2 σε υδατικό διάλυµα.  

 

 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 

 
1. Albertsson P.-Å (2001) A quantitative model of the domain structure of the photosynthetic 

membrane. Trends in Plant Sci. 6: 349-354. 
2. Allen J.F. (1992) Protein phosphorylation in regulation of photosynthesis. Biochim. Biophys. 

Acta 1098: 275-335. 
3. Allen J.F., Forsberg J. (2001) Molecular recognition in thylakoid structure and function. 

Trends in Plant Sci. 6: 317-326. 
4. Allen J.F., Race H.L. (2002) Will the real LHCII kinase please step forward? Science's STKE 

http://www.stke.org/cgi/content/full/sigtrans;2002/155/pe43. 
5. Anastassiou R., Argyroudi-Akoyounoglou J.H. (1995) Thylakoid bound proteolytic activity 

against LHC-II apoprotein in bean. Photosynth. Res. 43: 241-250. 
6. Anderson J.M., Andersson B. (1988) The dynamic of photosynthetic membrane and 

regulation of solar energy conversion. Trends in Biochem. Sci. 13: 351-355. 
7.  Anderson J.M., Chow W.S., Park Y.-I. (1995) The grand design of photosynthesis: 

acclimation of the photosynthetic apparatus to environmental cues. Photosynth. Res. 46: 
129-139. 

8. Andreadakis A., Kotzabasis K. (1996) Changes in the biosynthesis and catabolism of 
polyamines in isolated plastids during chloroplast photodevelopment. J. Photochem. 
Photobiol. B: Biol. 33: 163-170. 

9. Anil V.S., Rao K.S. (2001) Calcium-mediated signal transduction in plants: a perspective on 
the role of Ca2+ and CDPKs during early plant development. J. Plant Physiol. 158: 1237-
1256. 

10. Argyroudi-Akoyounoglou J.H., Thomou H. (1981) Separation of thylakoid pigment-protein 
complexes by SDS-sucrose density gradient centrifugation. FEBS Lett. 135: 177-181. 

11. Aronsson H., Sundqvist C., Dahlin C. (2003) POR - import and membrane association of a 
key element in chloroplast development. Phys. Plantarum 118: 1-9. 

12. Bais H.P., Ravishankar G.A. (2002) Role of polyamines in the ontogeny of plants and their 
biotechnological applications. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 69: 1-34. 

13. Barber J., Archer M.D. (2001) P680, the primary electron donor of photosystem II. J. 
Photochem. Photobiol. A: Chem. 142: 97-106. 

14. Barber J., Kϋhlbrandt W. (1999) Photosystem II. Curr. Op. in Struct. Biol. 9: 469-475. 
15. Bartélemy X., Bouvier G., Radunz A., Docquier S., Schmid G.H., Franck F. (2000) 

Localization of NADPH-protochlorophyllide reductase in plastids of barley at different 
greening stages. Photosynth. Res. 64: 63-76. 

16. Bartley G., Scolnic P.A. (1995) Plant carotenoids: pigments for photoprotection, visual 
attraction and human health. The Plant Cell 7: 1027-1038. 

17. Bassi R., Giuffra E., Croce R., Dainese P., Bergantino E. (1996) Biochemistry and molecular 
biology of pigment binding proteins In Light as an energy source and information carrier in 
plant physiology, pp. 41-63, Plenum Press and NATO ASI series, New York and London. 

18. Basu H.S., Schwietert H.C.A., Feuerstein B.G., Marton L.J. (1990) Effect of variation in the 
structure of spermine on the association with DNA and the induction of DNA 
conformational changes. Biochem. J. 269: 329-334. 

 226



19. Bauer C.S., Plieth C., Bethmann B., Popescu O., Hansen U.-P., Simonis W., Schönknecht 
G. (1998) Strontium-induced calcium spikes in a unicellular green alga. Plant Physiol. 117: 
545-557. 

20. Bauer J., Chen K., Hiltbunner A., Wehrli E., Eugster M., Schnell D., Kessler F. (2000) The 
major protein import receptor of plastids is essential for chloroplast biogenesis. Nature 403: 
203-207. 

21. Beigbeder A., Kotzabasis K. (1994) The influence of exogenously supplied spermine on 
protochlorophyllide and chlorophyll biosynthesis. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 23: 201-
206. 

22. Berridge M.J., Lipp P., Bootman M.D. (2000) The versatility and universality of calcium 
signalling. Nature Reviews/Mol. Cell Biol. 1: 11-21. 

23. Besford R., Richardson C., Campos J., Tiburcio A.F. (1993) Effect of polyamines on 
stabilization complexes in thylakoid membranes of osmotically stressed oat leaves. Planta 
189: 201-206. 

24. Bhattacharya D., Medlin L. (1998) Algal phylogeny and the origin of land plants. Plant 
Physiol. 116: 9-15. 

25. Bigot J., Boucaud J. (2000) Effects of Ca-signalling inhibitors on short-term cold-acclimation 
of hydraulic conductivity in roots of Brassica rapa plants. J. Plant Physiol. 157: 7-12. 

26. Bishop N.I., Senger H. (1971) Preparations and photosynthetic properties of synchronous 
cultures of Scenedesmus. In: Methods in enzymology (San Pietro A., ed.), pp. 53-66, Acad. 
Press, N.Y. 

27. Boekema E.J., van Roon H., Calkoen F., Bassi R., Dekker J.P. (1999) Multiple types of 
association of photosystem II and its light-harvesting antenna in partially solubilized 
photosystem II membranes. Biochemistry 38: 2233-2239. 

28. Boichenko V.A. (1998) Action spectra and functional antenna sizes of Photosystems I and II in 
relation to the thylakoid membrane organization and pigment composition. Photosynth. Res. 
58: 163-174. 

29. Bolhar-Nordenkampf H.R., Oquist G., ed. (1993) Chlorophyll fluorescence as a tool in 
photosynthesis research In Photosynhtesis and Production in a Changing Environment: a field 
and laboratory manual, pp. 6, Chapman and Hall, London. 

30. Bootman M.D., Lipp P. (1999) Calcium signalling: ringing changes to the "bell shaped" curve. 
Curr. Biol. 9: R876-R878. 

31. Bordman N.K., Anderson J.M., Goodchild D.J., Thorne S.W. (1974) Photosynthetic 
adaptation of higher plants to light intensity: relationship between chloroplast structure, 
composition of the photosystems and photosynthetic units. In: Proc. 3rd Int. Congr. 
Photosynthesis (M. Avron, ed.), pp. 1809-1827, Elsevier, Amsterdam, North Holland. 

32. Borell A., Gulianez-Macia F.A., Altabella T., Besford R.T., Flores D., Tiburcio A.F. (1995) 
Arginine decarboxylase is localised in chloroplasts. Plant Physiol. 109: 771-776. 

33. Bourne H.R., Sanders D.A., McCormick F. (1990) The GTPase superfamily: a conserved 
switch for diverse cell functions. Nature 348: 125-131. 

34. Bourne H.R., Sanders D.A., McCormick F. (1991) The GTPase superfamily: conserved 
structure and molecular mechanism. Nature 349: 117-126. 

35. Bowler C. (1997) The transduction of light signals by phytochrome. In: Signal transduction in 
plants (P. Aducci, ed.), pp. 137-152, Birkhauser Verlag Basel, Switzerland. 

36. Bowler C., Chua N.-H. (1994) Emerging themes of plant signal transduction. Plant Cell 6: 
1529-1541. 

37. Bowler C., Neuhaus G., Yamagat H., Chua N.-H. (1994) Cyclic GMP and calcium mediate 
phytochrome phototransduction. Cell 77: 73-81. 

38. Bradford M.M. (1976) A rapid and sensitive method for the estimation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72: 248-
254. 

39. Briggs W.R., Liscum E. (1997) Blue light-activated signal transduction in higher plants. In: 
Signal transduction in plants (P. Aducci, ed.), pp. 107-135, Birkhäuser Verlag Basel, 
Switzerland. 

 227



40. Briggs W.R., Olney M.A. (2001) Photoreceptors in plant photomorphogenesis to date. Five 
phytochromes, two cryptochromes, one phototropin and one superchrome. Plant Physiol. 125: 
85-88. 

41. Brinkmann G., Senger H. (1978) Light-dependent formation of thylakoid membranes during 
the development of the photosynthetic apparatus in pigment mutant C-2A' of Scenedesmus 
obliquus. In: Chloroplast Development (Akoyounoglou G. and Argyroudi-Akoyounoglou 
J.H., ed.), pp. 201-206, Elsevier, Amsterdam. 

42. Browers M., Michael-Wolwerz. M.R. (1983) Estimation of protochlorophyll(ide) contents in 
plant extracts; re-evaluation of the molar absorption coefficient of protochlorophyll(ide). 
Photosynth. Res. 4: 265-270. 

43. Bruce B.D. (1998) The role of lipids in plastid protein transport. Plant Mol. Biol. 38: 223-246. 
44. Bukhov N.G., Heber U., Shuvalov V.A. (2001) Energy dissipation in photosynthesis: Does the 

quenching of chlorophyll fluorescence originate from antenna complexes of photosystem II 
or from the reaction center? Planta 212: 749-758. 

45. Buschmann C., Meier D., Kleudgen H.K., Lichtenthaler H.K. (1978) Regulation of 
chloroplast development by red and blue light. Photochem. Photobiol. 27: 195-198. 

46. Ĉajánek M., Hudcová M., Kalina J., Lachetová I., Ŝpunda  V. (1999) Gradual disassembly 
of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. A hypothesis based on changes in 77 
K fluorescence spectra  of chlorophyll a in barley leaves. Photosynthetica 37: 295-306. 

47. Causier B.E., Millner P.A. (1996) G protein-regulated phospholipase D - another piece in the 
plant cell signalling jigsaw. Trends in Plant Sci. 1: 168-170. 

48. Choquet Y., Vallon O. (2000) Synthesis, assembly and degradation of thylakoid membrane 
proteins. Biochimie 82: 615-634. 

49. Chory J., Wu D. (2001) Weaving the complex web of signal transduction. Plant Physiol. 125: 
77-80. 

50. Cline K. (2000) Gateway to the chloroplast. Nature 403: 148-149. 
51. Cosgrove D.J., Gilroy S., Kao T.-h., Ma H., Schultz J.C. (2000) Plant signalling 2000. Cross 

talk among geneticists, physiologists and ecologists. Plant Physiol. - Meeting report 124: 
499-505. 

52. Croce R., Weiss S., Bassi R. (1999) Carotenoid-binding sites of the major  light-harvesting 
complex II of higher plants. J. Biol. Chem. 274: 29613-29623. 

53. Dau H. (1994) Short-term adaptation of plants to changing light intensities and its relation to 
photosystem II photochemistry and fluorescence emission. J. of Photochem. Photobiol. B: 
Biol. 26: 3-27. 

54. de Vitry C., Vallon O. (1999) Mutants of Chlamydomonas: Tools to study thylakoid 
membrane structure, function and biogenesis. Biochimie 81: 631-643. 

55. Dekker J.P., van Roon H., Boekema E.J (1999) Heptameric association of light-harvesting 
complex II trimers in partially solubilized photosystem II membranes. FEBS Lett. 449: 211-
214. 

56. Del Duca S., Beninati S., Serafini-Fracassini D. (1995) Polyamines in chloroplast: 
Identification of their glutamyl  and acetyl derivatives. Biochem. J. 305: 233-237. 

57. Del Duca S., Doldini L., Della Mea M., Munoz de Rueda P., Serafini-Fracassini D. (2000) 
Factors affecting transglutaminase activity catalysing polyamine conjugation to endogenous 
substrates in the entire chloroplast. Plant Physiol. Biochem. 38: 429-439. 

58. Del Duca S., Tidu V., Bassi R., Esposito C., Serafini-Fracassini D. (1994) Identification of 
chlorophyll-a/b proteins as substrates of transglutaminase activity in isolated chloroplasts of 
Helianthus tuberosus (L.). Planta 193: 283-289. 

59. DellaPenna D. (1999) Carotenoid synthesis and function in plants: Insights from mutant studies 
in Arabidopsis thaliana. In: The photochemistry of carotenoids (Frank H.A. Young A.J., 
Britton G., Cogdell R.J., ed.), pp. 21-37, Kluwer Academic Pub., the Nederlands. 

60. Doldini L., Del Duca S., Dall'Agata L., Bassi R., Gastaldelli M., Della Mea M., Di Sandro 
A., Claparols I., Serafini-Fracassini D. (2003) Suborganellar localization and effect of light 
on Helianthus tuberosus chloroplast transglutaminases and their substrates. Planta 217: 84-
95. 

 228



61. Domanskii V.P., Rüdiger W. (2001) On the nature of the two pathways in chlorophyll 
formation from protochlorophyllide. Photosynth. Res. 68: 131-139. 

62. Dörnemann D., Kotzabasis K., Richter P., Breu V., Senger H. (1989) The regulation of 
chlorophyll biosynthesis by the action of protochlorophyllide on glutRNA-ligase. Bot. Acta 
12: 112-115. 

63. Duchêne S., Smutny J., Siegenthaler P.-A. (2000) The topology of phosphatidylglycerol 
populations is essential for sustaining photosynthetic electron flow in thylakoid membranes. 
Biochim. Biophys. Acta 1463: 115-120. 

64. Durnford D.G., Price J.A., McKim S.M., Sarchfield M.L. (2003) Light-harvesting complex 
gene expression is controlled by both transcriptional and posttranscriptional mechanisms 
during photoacclimation in Chlamydomonas reinhardtii. Physiol. Plantarum 118: 193-205. 

65. Escoubas J.M., Lomas M., LaRoche J., Falkowski P.G. (1995) Light intensity regulation of 
lhcb gene transcription is signaled by the redox state of the plastoquinone pool. PNAS 92: 
10237-10241. 

66. Estelle M., Chory J. (1999) Signals and pathways: keeping track of what's going on. Curr. Op. 
Plant Biol. 2: 349-351. 

67. Evans N.H., McAinsh M.R., Hetherington A.M. (2001) Calcium oscillations in higher plants. 
Curr. Op. Plant Biol. 4: 415-420. 

68. Fankhauser C., Chory J. (1997) Light control of plant development. Annu. Rev. Cell Dev. 
Biol. 13: 203-229. 

69. Fleischhacker P., Senger H. (1978) Adaptation of photosynthetic apparatus of Scenedesmus 
obliquus to strong and weak light conditions. Physiol. Plantarum 43: 43-51. 

70. Formaggio E., Cinque G., Bassi R. (2001) Functional architecture of the major light-
harvesting complex from higher plants. J. Mol. Biol. 314: 1157-1166. 

71. Franck F., Sperling U., Frick G., Pochert B., van Cleve B., Apel K., Armstrong G.A. 
(2000) Regulation of etioplast pigment-protein complexes, inner membrane architecture, and 
protochlorophyllide á chemical heterogeneity by light-dependent NADPH 
:protochlorophyllide oxidoreductases A and B. Plant Physiol. 124: 1678-1696. 

72. Fujisawa Y., Kato H., Iwasaki Y. (2001) Structure and function of heterotrimeric G proteins 
in plants. Plant Cell Physiol. 42: 789-794. 

73. Fujita Y. (1996) Protochlorophyllide photoreduction: a key step in the greening of plants. 
Plant  Cell Physiol. 37: 411-421. 

74. Galston A.W. (1983) Polyamines as modulators of plant development. Bioscience 33: 382-388. 
75. Georgakopoulos I., Argyroudi-Akoyunoglou J.H. (1994) On the question of lateral migration 

of LHC II upon thylakoid protein phosphorylation in isolated pea chloroplasts: The stroma 
lamellar fraction separated from phosphorylated chloroplasts is not homogenouous. Biochim. 
Biophys. Acta 1188: 380-390. 

76. Georgakopoulos J.H., Sokolenko A., Arkas M., Sofou G., Hermann R.G., Argyroudi-
Akoyounoglou J.H. (2002) Proteolytic activity against the light-harvesting complex and the 
D1/D2 core proteins of Photosystem II in close association to the light-harvesting complex II 
trimer. Biochim. Biophys. Acta 1556: 53-64. 

77. Giraudat J., Schroeder J.I. (2001) Cell signalling and gene regulation. Plant signal 
transduction pathways: greying of the black boxes. Curr. Op. Plant Biol. 4: 379-381. 

78. Gogdell R.J., Lindsay J.G. (2000) Tansley Review No. 109. The structure of photosynthetic 
complexes in bacteria and plants: an illustration of the importance of protein structure to the 
future development of plant science. New Phytol. 145: 167-196. 

79. Green B.R., Durnford D.G. (1996) The chlorophyll - carotenoid proteins of oxygenic 
photosynthesis. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant. Mol. Biol. 47: 685-714. 

80. Green B.R., Salter A.H. (1996) Light regulation of nuclear-encoded thylakoid proteins. In: 
Molecular Genetics of Photosynthesis (Andersson B. Salter A.H., Barber J., ed.), pp. 75-103, 
Oxford University Press, Oxford. 

81. Grover M., Sharma A.K., Dhingra A., Maheshwari S.C., Tyagi A.K. (2000) Regulation of 
plastid gene expression in rice involves calcium and protein phosphatases/kinases for signal 
transduction. Plant Science 127: 185-190. 

 229



82. Guseinova I.M., Suleimanov S.Yu., Zulfugarov I.S., Aliev J.A. (2000) Assembly of the light-
harvesting complexes during plastid development. J. Fluorescence 10: 255-259. 

83. Hagio M., Gombos Z., Várkonyi Z., Masamoto K., Sato N., Tsuzuki M., Wada H. (2000) 
Direct evidence for requirement of phosphatidylglycerol in photosystem II of photosynthesis. 
Plant Physiol. 124: 795-804. 

84. Hanfrey C., Sommer S., Mayer M.J., Burtin D., Michael A.J. (2001) Arabidopsis polyamine 
biosynthesis: absence of ornithine decarboxylase and the mechanism of arginine 
decarboxylase activity. The Plant Journal 27: 551-560. 

85. Hankamer B., Barber J., Boekema E.J. (1997a) Structure and membrane organization of 
Photosystem II in green plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 48: 641-671. 

86. Hankamer B., Morris E., Nield J., Carne A., Barber J. (2001) Subunit positioning and 
transmembrane helix organization in the core dimer of photosystem II. FEBS Lett. 504: 
142-151. 

87. Harmon A., Gribskov M., Gubrium E., Harper J.F. (2001) The CDPK superfamily of 
protein kinases. New Phytol. 151: 175-183. 

88. Harmon A.C., Gribskov M., Harper J.F. (2000) CDPKs – a kinase for every Ca2+ signal? 
Trends Plant Sci. 5: 154-159. 

89. Harper J.F. (2001) Dissecting calcium oscillators in plant cells. Trends Plant Sci. 6: 395-
397. 

90. Hascilowicz T., Murai N., Matsufuji S., Murakami Y. (2002) Regulation of ornithine 
decarboxylaase by antizymes and antizyme inhibitor in zebrafish (Danio rerio). Biochim. 
Biophys. Acta 1578: 21-28. 

91. Haussühl K., Andersson B., Adamska I. (2001) A chloroplast Deg P2 protease performs the 
primary cleavage of the photodamaged D1 protein in plant photosystem II. The EMBO J. 
20: 713-722. 

92. Hayashi S., Murakami Y., Matsufuji S. (1996) Ornithine decarboxylase antizyme: a novel 
type of regulatory protein. Trends Biochem. Sci. 21: 27-30. 

93. Hegemann P. (1997) Vision in microalgae. Planta 203: 265-274. 
94. Hidaka H., Kobayashi R. (1993) Use of protein (serine/threonine)kinase activators and 

inhibitors to study protein phosphorylation in intact cells. In: Protein phosphorylation: a 
practical approach (D.G. Hardie, ed.), pp. 87-107, IRL Press, Oxford. 

95. Hidaka H., Sasaki Y., Tanaka T., Endo T., Ohno S., Fujii Y., Nagata T. (1981) N-(6-
aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonimide, a calmodulin antagonist, inhibits cell 
proliferation. PNAS 78: 4354-4357. 

96. Hillary R.A., Pegg A.E. (2003) Decarboxylases involved in polyamine biosynthesis and their 
inactivation by nitric oxide. Biochim. Biophys. Acta 1647: 161-166. 

97. Hillier W., Babcock G.T. (2001) Photosynthetic Reaction Centers. Plant Physiol. 125: 33-
37. 

98. Hinchliffe K., Irvine R. (1997) Inositol lipid pathways turn turtle. Nature 390: 123-124. 
99. Hoffmann B., Senger H. (1988) Kinetics of photosynthetic apparatus adaptation in 

Scenedesmus obliquus to change in irradiance and light quality. Photochem. Photobiol. 47: 
737-739. 

100. Holden M. (1965) Chlorophylls. In: Chemistry and Biochemistry of Plant Pigments (T.W. 
Goodwin, ed.), pp. 461-488, Academic Press, London. 

101. Hoober K.J., Egging L.L. (1999) Assembly of light-harvesting complex II and biogenesis of 
thylakoid membranes in chloroplasts. Photosynth. Res. 61: 197-215. 

102. Horn R., Paulsen H. (2002) Folding in vitro of Light-harvesting Chlorophyll a/b protein is 
coupled with pigment binding. J. Mol. Biol. 318: 547-556. 

103. Horton P., Ruban A.V., Young A.J. (1999) Regulation of the structure and function of the 
light harvesting complexes of photosystem II by the xanthophyll cycle. In: The 
Photochemistry of Carotenoids (Frank H.A. Young A.J., Britton G., Cogdell R.J., ed.), pp. 
271-291, Kluwer Acad. Publ., The Netherlands. 

104. Humbeck K., Hoffmann B., Senger H. (1988) Influence of energy flux and quality of light 
on the molecular organization of the photosynthetic apparatus in Scenedesmus. Planta 173: 
205-212. 

 230



105. Humbeck K., Römer S., Senger H. (1988) Changes in carotenoid composition and function 
of the photosynthetic apparatus during light-dependent chloroplast differentiation in mutant 
C-6D of Scenedesmus obliquus. Bot. Acta 101: 220-228. 

106. Humbeck K., Römer S., Senger H. (1990) Light-dependent assembly of the components of 
photosystem II-core complex CPa in mutant c-6D of Scenedesmus obliquus. J. Plant 
Physiol. 136: 569-573. 

107. Igarashi K., Kashiwagi K. (2000) Polyamines: Mysterious modulators of cellular functions. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 271: 559-564. 

108. Jackowski G., Kacprzak K., Jansson S. (2001) Identification of Lhcb1/Lhcb2/Lhcb3 
heterotrimers of the main light-harvesting chlorophyll a/b-protein complex of photosystem 
II (LHCII). Biochim. Biophys. Acta 1504: 340-345. 

109. Jarvis P. (2001) Intracellular signalling: The chloroplast talks! Curr. Biol. 11: R307-R310. 
110. Jarvis P. (2003) Intracellular signalling: the language dispatch of the chloroplast. Curr. Biol. 

13: R314-R316. 
111. Jarvis P., Dörmann P., Peto C.A., Lutes J., Benning C., Chory J. (2000) Galactolipid 

deficiency and abnormal chloroplast development in the Arabidopsis MGD synsthase 1 
mutant. PNAS 97: 8175-8179. 

112. Jones C., Hare D., Compton S. (1989) Measuring plant protein with Bradford assay. 
Evaluation and standard method. J. Chem. Ecol. 15: 979-992. 

113. Joyard J., Teyssier E., Miege C., Berny-Seigneurin D., Marechal E., Block A.A., Dorne 
A.-J., Rolland N., Ajlani G., Douce R. (1998) The biochemical machinery of plastid 
envelope membranes. Plant Physiol. 118: 715-723. 

114. Kaufman L. (1994) GTP-binding signalling proteins in higher plants. J. Photochem. 
Photobiol. B:Biol. 22: 3-7. 

115. Khurana N., Saxena R.K., Gupta R., Rajam M.V. (1996) Polyamines as modulators of 
microcycle conidiation in Aspergillus flavus. Microbiology 142: 517-523. 

116. Köhler C., Neuhaus G. (2000) Characterization of calmodulin binding to cyclic nucleotide-
gated ion channels from Arabidopsis thaliana. FEBS Lett. 4710: 133-136. 

117. Kosemund K., Geiger I., Paulsen H. (2000) Insertion of light-harvesting chlorophyll a/b 
protein into the thylakoid - Topographical studies. Eur. J. Biochem. 267: 1138-1145. 

118. Kotzabasis K. (1996) A role for chloroplast-associated polyamines? Bot. Acta 109: 5-7. 
119. Kotzabasis K., Dörnemann D. (1998) Differential changes in the photosynthetic pigmants 

and polyamine content during photoadaptation and photoinhibition in the unicellular green 
alga Scenedesmus obliquus. Z. Naturforsch. 53c: 833-840. 

120. Kotzabasis K., Fotinou C., Roubelakis-Angelakis K.A., Ghanotakis D. (1993) Polyamines 
in the photosynthetic apparatus. Photosystem II highly resolved subcomplexes  are enriched 
in spermine. Photosynth. Res. 38: 83-88. 

121. Kotzabasis K., Römer S., Senger H. (1990) Temperature dependent reduction of 
protochlorophyllide in darkness followed by the assembly of active photosystems in 
pigment mutant C-2A' of Scenedesmus obliquus. Physiol. Plant. 78: 635-639. 

122. Kropat J., Oster U., Rudiger W., Beck C.F. (1997) Chlorophyll precursors are signals of 
chloroplast origin involved in light induction of nuclear heat-shock genes. PNAS 94: 
14168-14172. 

123. Kropat J., Oster U., Rudiger W., Beck C.F. (2000) Chloroplast signalling in the light 
induction of nuclear HSP70 genes requires the accumulation of chlorophyll precursors and 
their accesibility to cytoplasm/nucleus. The Plant Journal 24: 523-531. 

124. Kuchler M., Soll J. (2001) From nuclear genes to chloroplast localized proteins. Plant Sci. 
161: 379-389. 

125. Kühlbrandt W., Wang D.N., Fujiyoshi Y. (1994) Atomic model of plant light harvesting 
complex. Nature 350: 614-621. 

126. Kuin H., Koerten H., Ghijsen E.J.M., van den Ende H., Musgrave A. (2000) 
Chlamydomonas contains calcium stores that are mobilized when phospholipase C is 
activated. Planta 210: 286-294. 

127. Kumar A., Altabella T., Taylor M.A., Tiburcio A.F. (1997) Recent advances in polyamine 
research. Trends Plant Sci. 2: 124-130. 

 231



128. Kumar A.M., Schaub U., Söll D., Ujwal M.L. (1996) Glutamyl-transfer RNA: at the 
crossroad between chlorophyll and protein biosynthesis. Trends Plant Sci. 1: 371-376. 

129. Kutik J. (1998) The development of chloroplast structure during leaf ontogeny. 
Photosynthetica 35: 481-505. 

130. Kuttkat A., Edhofer I., Eichacker L.A., Paulsen H. (1997) Light-harvesting chlorophyll 
a/b-binding protein stably inserts into etioplast membranes supplemented with Zn-
pheophytin a/b. The J. Biol. Chem. 272: 20451-20455. 

131. Larkin R.M., Alonso J.M., Ecker J.R., Chory J. (2003) GUN4, a regulator of chlorophyll 
synthesis and intracellular signalling. Science 299: 902-906. 

132. Lawlor D.W. (1993) Chapter 4: Architecture of the photosynthetic apparatus. In: 
Photosynthesis: Molecular, physiological and environmental processes, pp. 53-72, 
Longman Scientific and Technical, Essex, England. 

133. Lebedev N., Timko M. (1998) Protochlorophyllide photoreduction. Photosynth. Res. 58: 5-
23. 

134. Leon P., Arroyo A., Mackenzie S. (1998) Nuclear control of plastid and mitochondrial 
development in higher plants. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant. Mol. Biol. 49: 453-480. 

135. Lin H.-H., He J.-X., Liang H.-G., Du L.F. (1999) Qualitative and quantitative differences in 
the light harvesting complexes of photosystem II (LHCII) between a chlorophyll-less barley 
mutant "NYB" and its wild type. J. Plant Physiol. 154: 152-156. 

136. Logothetis K., Dakanali S., Ioannidis N., Kotzabasis K. (2004) The impact of high CO2 
concentration on the structure and function of the photosynthetic apparatus and the 
regulatory role of polyamines. J. Plant Physiol. (accepted). 

137. Lopez-Juez E., Streatfield S., Chory J. (1996) Light signals and autoregulated chloroplast 
development. In: Regulation of Plant Growth and Development by Light (Briggs W.R. 
Heath R.L., Tobin E.M., ed.), American Society of Plant Physiologists. 

138. Lovegrove A., Hooley R. (2000) Gibberellin and abscisic acid signalling in aleurone. Trends 
Plant Sci. 5: 102-109. 

139. Luan S. (1998) Protein phosphatases and signalling cascades in higher plants. Trends Plant 
Sci. 3: 271-275. 

140. Majewska-Sawka A., Butowt R., Niklas A. (1998) Do polyamines release membrane-bound 
calcium in sugar beet protoplasts? J. Plant Physiol. 153: 247-250. 

141. Malmberg R.L., Watson M.B., Galloway G.L., Yu E. (1998) Molecular genetic analyses of 
plant polyamines. Crit. Rev. Plant Sci. 17: 199-224. 

142. Maraldi N.M., Zini N., Santi S., Riccio M., Falconi M., Capitani S., Manzoli F.A. (2000) 
Nuclear domains involved in inositol lipid signal transduction. Advan. Enzyme Regul. 40: 
219-253. 

143. Margulis L. (1975) Symbiotic theory of the origin of eukaryotic organelles; criteria for proof. 
Symp. Soc. Exp. Biol. 29: 21-38. 

144. Martin-Tanguy J. (2001) Metabolism and function of polyamines in plants: recent 
development (new approaches). Plant Growth Regul. 34: 135-148. 

145. Masuda M., Betancourt L., Matsuzawa T., Kashimoto T., Takao T., Shimonishi Y., 
Horiguchi Y. (2000) Activation of Rho through a cross-link with polyamines catalyzed by 
Bordetella dermonecrotizing toxin. The EMBO J. 19: 521-530. 

146. Masuda T., Polle J.E.W., Melis A. (2002) Biosynthesis and distribution of chlorophyll 
among the photosystems during recovery of the green alga Dunaliella salina. Plant Physiol. 
128: 603-614. 

147. Mayfield Somachi A., and S. (1999) Nuclear-chloroplast signalling. Curr. Op. Plant Biol. 2: 
404-409. 

148. McCormac A.C., Terry M.J. (2002) Light-signalling pathways leading to the co-ordinated 
expression of HEMA1 and Lhcb during chloroplast development in Arabidopsis thaliana. 
The Plant J. 32: 549-559. 

149. Melis A. (1996) Excitation energy transfer: functional and dynamic aspects of Lhc (cab) 
proteins. In: Advances in Photosynthesis (Ort D.R. Yocum C.F., ed.), pp. 523-538, Kluwer 
Acad. Publ., Dordrecht, The Netherlands. 

 232



150. Merchant S., Dreyfuss B.W. (1998) Posttranslational assembly of photosynthetic 
metalloproteins. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant. Mol. Biol. 49: 25-47. 

151. Merkle T. (2001) Nuclear import and export of proteins in plants: a tool for the regulation of 
signalling. Planta 213: 499-517. 

152. Miller K.R., Jacob J.S. (1991) Surface structure of the Photosystem II Complex In: pp. 197-, 
San Francisco Press, San Fransisco. 

153. Millner P.A. (2001) Heterotrimeric G-ptoteins in plant cell signaling. New Phytol. 151: 165-
174. 

154. Millner P.A., Causier B.E. (1996) G-protein coupled receptors in plant cells. J. Experim. 
Bot. 47: 983-992. 

155. Misra A.N., Biswal A.K. (2000) Thylakoid membrane protein kinase activity as a signal 
transduction pathway in chloroplasts. Photosynthetica 38: 323-332. 

156. Mitchell R.H. (1992) Inositol lipids in cellular signalling mechanisms. Trends Biochem. Sci. 
17: 274-277. 

157. Mochizuki N., Brusslan J.A., Larkin R., Nagatani A., Chory J. (2001) Arabidopsis 
genomes uncoupled (GUN5) mutant reveals the involvement of Mg chelatase H-subunit in 
plastid-to-nucleus signal transduction. PNAS 98: 2053-2058. 

158. Montané M.-H., Kloppstech K. (2000) The family of light-harvesting-related proteins 
(LHCs, ELIPs, HLIPs): was the harvesting of light their primary function? Gene 258: 1-8. 

159. Motohashi R., Takuya I., Kobayashi M., Nagata N., Asami T., Yoshida S., Yamaguchi-
Shinozaki K., Shinozaki K. (2003) Functional analysis of the 37kDa inner envelope 
membrane polypeptide in chloroplast biogenesis using a Ds-tagged Arabidopsis pale-green 
mutant. The Plant J. 34: 719-731. 

160. Mullineaux P., Karpinski S. (2002) Signal transduction in response to excess light: getting 
out of the chloroplast. Curr. Op. Plant Biol. 5: 43-48. 

161. Muto S., Izawa S., Miyachi S. (1982) Light-induced Ca2+ uptake by intact chloroplasts. 
FEBS Lett. 139: 250-254. 

162. Myśliwa-Kurdziel B., Bartélemy X., Strzalka K., Franck F. (1997) The early stages of 
photosystem II assembly monitored by measurments of fluorescence lifetime, fluorescence 
induction and isoelectric focusing of chlorophyll-proteins in barley etiochloroplasts. Plant 
Cell Physiol. 38: 1187-1196. 

163. Navakoudis E., Lütz C., Langebartels C., Lütz-Meindl U., Kotzabasis K. (2003) Ozone 
impact on the photosynthetic apparatus and the protective role of polyamines. Biochim. 
Biophys. Acta 1621: 160-169 

164. Lütz C., Navakoudis E., Seidlitz H., Kotzabasis K. UVB radiation impact on the 
photosynthetic apparatus and the protective role of polyamines. (in preparation). 

165. Nayak L., Raval M.K., Biswal B., Biswal U. (2002) Topology and photoprotective role of 
carotenoids in photosystem II of chloroplast: a hypothesis. Photochem. Photobiol. Sci. 1: 
629-631. 

166. Neuhaus G., Bowler C., Kern R., Chua N.-H. (1993) Calcium/calmodulin-dependent and -
independent phytochrome signal transduction. Cell 73: 937-952. 

167. Newton R.P., Roef L., Witters E., Van Onckelen H. (1999) Tansley Review No. 106. 
Cyclic nucleotides in higher plants: the enduring paradox. New Phytol. 143: 427-455. 

168. Obrdlik P., Neuhaus G., Merkle T. (2000) Plant heterotrimeric G protein β subunit is 
associated with membranes via protein interactions involving coiled-coil formation. FEBS 
Lett. 476: 208-212. 

169. Oh-Hama T., Kotzabasis K., Senger H. (1987) Temperature inducible protochlorophyllide 
reduction in darkness in a pigment mutant of Scenedesmus obliquus. Physiol. Plant. 69: 29-
34. 

170. Ohishi H., Suzuki K., Ohtsuchi M., Hakoshima T., Rich A. (2002) The crystal structure of 
N1-[2-(2-amino-ethylamino)-ethyl]-ethane-1,2-diamine (polyamines) binding to the minor 
groove of d(CGCGCG)2, hexamer at room temperature. FEBS Lett. 523: 29-34. 

171. Oosawa N., Masuda T., Awai K., Fusada N., Shimada H., Ohta H., Takamiya K.-I. 
(2000) Identification and light induced expression of a novel gene of NADPH-

 233



protochlorophyllide oxidoreductase isoform in Arabidopsis thaliana. FEBS Lett. 474: 133-
136. 

172. Ort D.R. (2001) When there is too much light. Plant Physiol. 125: 29-32. 
173. Oster U., Tanaka R., Tanaka A., Rüdiger W. (2000) Cloning and functional expression of 

the gene encoding the key enzyme for chlorophyll b biosynthesis (CAO) from Arabidopsis 
thaliana. Plant J. 21: 305-310. 

174. Palmer J.D. (2003) The symbiotic birth and spread of plastids: how many times and 
whodunit? J. Phycol. 39: 4-11. 

175. Pan J.-M., Haring M.A., Beck C. (1996) Dissection of the blue-light-dependent signal-
transduction pathway involved in gametic differentiation of Chlamydomonas reinhardtii. 
Plant Physiol. 112: 303-309. 

176. Pan J.-M., Haring M.A., Beck C. (1997) Characterization of blue light signal transduction 
chains that control development and maintenance of sexual competence in Chlamydomonas 
reinhardtii. Plant Physiol. 115: 1241-1249. 

177. Pandey S., Tiwari S.B., Upadhyaya K.C., Sopory S.K. (2000) Calcium signalling: linking 
environmental signals to cellular functions. Crit. Rev. Plant Sci. 19: 291-318. 

178. Park Y.-I., Chow W.S., Anderson J.M. (1997) Antenna size dependency of 
photoinactivation of photosystem II in light-acclimated pea leaves. Plant Physiol. 115: 151-
157 

179. Paulsen H. (1999) Carotenoids and the assembly of light-harvesting complexes. In: The 
photochemistry of carotenoids (Frank H.A. Young A.J., Britton G., Cogdell R.J., ed.), pp. 
123-135, Kluwer Acad. Publ., the Nederlands. 

180. Paulsen H. (2001) Pigment assembly – transport and ligation. In: Regulation of 
photosynthesis (Aro E.-M. Anderson B., ed.), pp. 219-233, Kluwer Acad. Pub., The 
Nederlands. 

181. Pauly N., Knight M., Thuleau P., van der Luit A., Moreau M., Trewavas A.J. (2000) 
Control of free calcium in plant cell nuclei. Nature 405: 754-755. 

182. Pfannschmidt T. (2003) Chloroplast redox signals: how photosynthesis controls its own 
genes. Trends Plant Sci. 8: 33-41. 

183. Philipps G.C., Kuehn G.D. (1991) Uncommon polyamines in plants and other organisms. 
In: Biochemistry and Physiology of Polyamines in Plants (Slocum R.D. Flores H.E., ed.), 
pp. 121-133, CRC Press, Boca Raton. 

184. Pingret J.-L., Journet E.-P., Barker D.G. (1998) Rhizobium Nod factor signalling: 
evidence for a G-protein mediated transduction mechanism. The Plant Cell 10: 659-671. 

185. Plieth C., Sattelmacher B., Hansen U.-P. (1998) Light-induced cytosolic calcium transients 
in green plant cells. II. The effect on a K+ channel as studied by a kinetic analysis in Chara 
corallina. Planta 207: 52-59. 

186. Reddy A.S.N. (2001) Calcium: silver bullet in signalling. Plant Sci. 160: 381-404. 
187. Reinbothe S., Reinbothe C. (1996) The regulation of enzymes involved in chlorophyll 

biosynthesis. Eur. J. Biochem. 237: 323-343. 
188. Reinsberg D., Booth P.J., Jegerschöld C., Khoo B.J., Paulsen H. (2000) Folding, assembly 

and stability of the major Light-Harvesting Complex of higher plants, LHCII, in the 
presence of native lipids. Biochem. 39: 14305-14313. 

189. Remelli R., Varotto C, Sandoná D, Crose R, Bassi R (1999) Chlorophyll binding to 
monomeric Light-harvesting Complex. J. Biol. Chem. 274: 33510-33521. 

190. Ridge K.D., Abdulaev G., Sousa M., Palczewski K. (2003) Phototransduction: crystal clear. 
Trends Biochem. Sci. 28: 479-487. 

191. Roberts D.R., Dumbroff E.B., Thompson J.E. (1986) Exogenous polyamines alter 
membrane fluidity in bean leaves - a basis for potencial misinterpretation of their true 
physiological role. Planta 167: 395-401. 

192. Robinson C., Mant A. (1997) Targetting of proteins into and across the thylakoid membrane. 
Trends Plant Sci. 2: 431-437. 

193. Rochaix J.-D. (2002) Chlamydomonas, a model system for studying the assembly and 
dynamics of photosynthetic complexes. FEBS Lett. 529: 34-38. 

194. Rodermel S. (2001) Pathways of plastid-to-nucleus signalling. Trends Plant Sci. 6: 471-478. 

 234



195. Romero L.C., Lam E. (1993) Guanine nucleotide binding protein involvement in early steps 
of phytochrome-regulated gene expression. PNAS 90: 1465-1469. 

196. Ross E.M., Wilkie T.M. (2000) GTPase-activating proteins for heterotrimeric G proteins: 
regulators of G protein signalling (RGS) and RGS-like proteins. Annu. Rev. Biochem. 69: 
795-827. 

197. Rudd J.J., Franklin-Tong V.E. (2001) Unravelling response-specificity in Ca2+ signalling 
pathways in plant cells. New Phytol. 151: 7-33. 

198. Rüdiger W. (1997) Chlorophyll metabolism: from outer space down to the molecular level. 
Phytochem. 46: 1151-1167. 

199. Ruf S., Biehler K., Bock R. (2000) A small chloroplast-encoded protein as a novel 
architectural component of the light-harvesting antenna. J. Cell Biol. 149: 369-377. 

200. Rutherford A.W., Faller P. (2001) The heart of photosynthesis in glorious 3D. Trends in 
Biochem. Sci. 26: 341-344. 

201. Ryberg M., Dehesh K. (1986) Localisation of NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase 
in dark-grown wheat (Triticum aestivum) by immuno-electron microscopy before and after 
transformation of the prolamellar bodies. Physiol. Plant. 66: 616-624. 

202. Sakakibara H., Kobayashi K., Deji A., Sugiyama T. (1997) Partial characterization of the 
signalling pathway for the nitrate-dependent expression of genes for nitrogen-assimilatory 
enzymes using detached maize leaves. Plant Cell Physiol. 38: 837-843. 

203. Schilstra M.J., Nield J., Dörner W., Hankhamer B., Carradus M., Barter L.M.C., 
Barber J., Klug D.R. (1999) Similarity between electron donor side reactions in the 
solubilized Photosystem II-LHC II supercomplex and Photosystem-II-containing 
membranes. Photosynth. Res. 60: 191-198. 

204. Schleiff E., Klösgen R.B. (2001) Whithout a little help from "my" friends: direct insertion of 
proteins into chloroplast membranes? Biochim. Biophys. Acta 1541: 22-33. 

205. Schoefs B. (2001) The protochlorophyllide - chlorophyllide cycle. Photosynth. Res. 70: 257-
271. 

206. Schoefs B., Bertrand M., Funk C. (2000) Photoactive protochlorophyllide regeneration in 
cotyledons and leaves from higher plants. Photochem. Photobiol. 72: 660-668. 

207. Ŝebela M., Radová A., Angelini R., Tavladoraki P., Frébort I., Peĉ P. (2001) FAD-
containing polyamine oxidases: a timely challenge for researcers in biochemistry and 
physiology of plants. Plant Sci. 160: 197-207. 

208. Senger H. (1987) Sun and shade effects of blue light in plants. In: Blue Light Responses: 
Phenomena and Occurence in Plants and Microorganisms (H. Senger, ed.), pp. 141-149, 
CRC Press, Boca Raton, FL. 

209. Senger H., Bauer B. (1987) The influence of light quality on adaptation and function of the 
photosynthetic apparatus. Photochem. Photobiol. 45: 939-946. 

210. Serafini-Fracassini D., Del Duca S., Beninati S. (1995) Plant transglutaminases. 
Phytochem. 40: 355-365. 

211. Sfichi L., Ioannidis N., Kotzabasis K. (2004) Changes in the pattern of thylakoid associated 
polyamines influence the sensitivity of the photosynthetic apparatus to UVB radiation. 
Photochem. Photobiol. (submitted). 

212. Sheen J. (1993) Protein phosphatase activity is required for light-inducible gene expression in 
maize. EMBO J. 12: 3497-3505. 

213. Snedden W.A., Fromm H. (2001) Tansley Review No 125: Calmodulin as a versatile 
calcium signal transducer in plants. New Phytol. 151: 35-66. 

214. Spalding E.P. (2000) Ion channels and the transduction of light signals. Plant Cell Environ. 
23: 665-674. 

215. Stoylova S., Flint T.D., Ford R.C., Holzenburg A. (2000) Structural analysis of 
photosystem II in far-red-light adapted thylakoid membranes. Eur. J. Biochem. 267: 207-
215. 

216. Strand A., Asami T., Alonso J., Ecker J.R., Chory J. (2003) Chloroplast to nucleus 
communication triggered by accumulation of Mg-protoporhyrin IX. Nature 421: 79-83. 

217. Sullivan J.A., Gray J.C. (2002) Multiple plastid signals regulate the expression of the pea 
plastocyanin gene in pea and transgenic tobacco plants. The Plant J. 32: 763-774. 

 235



218. Suzuki T., Takio S., Yamamoto I., Satoh T. (2001) Characterization of cDNA of the 
liverwort phytochrome gene, and phytochrome involvement in the light-dependent and 
light-independent protochlorophyllide oxidoreductase gene expressiom in Marchantia 
paleacea var. diptera. Plant Cell Physiol. 42: 576-582. 

219. Sze H., Liang F. Hwang I., Curran A.C., Harper J.F. (2000) Diversity and regulation of 
plant Ca2+ pumps: insights from expression in yeast. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. 
Biol. 51: 434-462. 

220. Tanaka R., Koshino Y., Sawa S., Ishiguro S., Okada K., Tanaka A. (2001) 
Overexpression of chlorophyllide a oxygenase (CAO) enlarges the antenna size of 
photosystem II in Arabidopsis thaliana. The Plant J. 26: 365-373. 

221. Tena G., Asai T., Chiu W.-L., Sheen J. (2001) Plant mitogen-activated protein kinase 
signalling cascades. Curr. Op. Plant Biol. 4: 392-400. 

222. Teramoto H., Ono T.-a., Minagawa J. (2001) Identification of Lhcb gene family encoding 
the light-harvesting chlorophyll-a/b proteins of photosystem II in Chlamydomonas 
reinhardtii. Plant Cell Physiol. 42: 849-856. 

223. Tiburcio A.F., Altabella T., Borrell A., Masgrau C. (1997) Polyamine metabolism and its 
regulation. Physiol. Plant. 100: 664-674. 

224. Tomitani A., Okada K., Miyashita H., Matthijs H.C.P., Ohno T., Tanaka A. (1999) 
Chlorophyll b and phycobillins in the common ancestor of cyanobacteria and chloroplasts. 
Nature 400: 159-162. 

225. Tu C.J., Peterson E.C., Henry R., Hoffman N.E. (2000) The L18 domain of Light-
harvesting chlorophyll proteins binds to chloroplast Signal Recognition Particle. J. Biol. 
Chem. 275: 13187-13190. 

226. Tzinas G., Argyroudi-Akoyunoglou J.H. (1988) Chloramphenicol induced stabilization of 
light-harvesting complexes in thylakoids during development. FEBS Lett. 229: 135-141. 

227. Tziveleka L.A., Argyroudi-Akoyounoglou J.H. (1999) Proteolytic mechanism in LHCII 
stabilization. In: The Chloroplast: From Molecular Biology to Biotechnology (Argyroudi-
Akoyounoglou J.H. Senger H., ed.), pp. 277-282, Kluwer Acad. Publ., the Netherlands. 

228. van Wijk K.J. (2000) Proteomics of the chloroplast: experimentation and prediction. Trends 
Plant Sci. 5: 420-425. 

229. Vavilin D.V., Vermaas F.J. (2002) Regulation of the tetrapyrrole biosynthetic pathway 
leading to heme and chlorophyll in plants and cyanobacteria. Physiol. Plant. 115: 9-24. 

230. Veverka V., Hrabal R., Durchan M., Ŝtys D. (2000) Studies of phospholipid binding to N-
terminal domain of membrane protein light-harvesting complex II. J. Mol. Struct. 523: 281-
287. 

231. Vinti G., Hills A., Cambell S., Bowyer J.R., Mochizuki N., Chory J. (2000) Interactions 
between hy1 and gun mutants of Arabidopsis, and their implications for plastid/nuclear 
signalling. The Plant J. 24: 883-894. 

232. Virgin H.I., Kahn A., von Wettstein D. (1963) The physiology of chlorophyll formation in 
relation to to structrural changes in chloroplast. Photochem. Photobiol. 2: 83-91. 

233. Voigt J., Deinert B., Bohley P. (2000) Subcellular localization and light-dark control of 
ornithine decarboxylase in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii. Physiol. 
Plant. 108: 353-360. 

234. Volotovski I.D. (1998) Ca2+ and intracellular signalling in plant cells: a role in phytochrome 
signal transduction. Membr. Cell Biol. 12: 721-742. 

235. Volotovski I.D., Sokolovski S.G., Molchan O.V., Knight M.R. (1998) Second messengers 
mediate increases in cytosolic calcium in tobacco protoplasts. Plant Physiol. 117: 1023-
1030. 

236. Volotovski I.D., Sokolovski S.G., Nikiforof E.L., Zinchenko V.P. (1993) Influence of Ca2+ 
transport inhibitors on light-induced Ca2+ oscillations in plant cell suspension. 
Photosynthetica 29: 169-176. 

237. Vothknecht U.C., Westhoff P. (2001) Biogenesis and origin of thylakoid membranes. 
Biochim. Biophys. Acta 1541: 91-101. 

238. Votyakova T.V., Wallace H.M., Dunbar B., Wilson S.B. (1999) The covalent attachment of 
polyamines to proteins in plant mitochondria. Eur. J. Biochem. 260: 250-257. 

 236



239. Walden R., Cordeiro A., Tiburcio A.F. (1977) Polyamines: small molecules triggering 
pathways in plant growth and development. Plant Physiol. 113: 1009-1013. 

240. Walters D.R. (2003) Polyamines and plant desease. Phytochemistry 64: 97-107 
241. Walters R.G., Horton P. (1999) Structural and functional heterogeneity in the major light-

harvesting complexes of higher plants. Photosynth. Res. 61: 77-89. 
242. Walters R.G., Rogers J.J.M., Shephard F., Horton P. (1999) Acclimation of Arabidopsis 

thaliana to the light environment: the role of photoreceptors. Planta 209: 517-527. 
243. Wang X. (2001) Plant phospholipases. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 52: 211-

231. 
244. Watson M., Malmberg R.L. (1996) Regulation of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh arginine 

decarboxylase by potassium deficiency stress. Plant Physiol. 111: 1077-1083. 
245. Webb M.R., Melis A. (1995) Chloroplast response in Dunaliella salina to irradiance stress: 

effect on thylakoid membrane protein assembly and function. Plant Physiol. 107: 885-893. 
246. Webber A.N., Baker N. R. (1996) Control of thylakoid membrane development and 

assembly In Oxygenic photosynthesis: the light reactions, pp. 41-53, Kluwer Academic 
Publishers, The Nederlands. 

247. Weber K., Kuter D.J. (1971) Reversible denaturation of enzymes by sodium dodecyl sulfate. 
J. Biol. Chem. 246: 4504-4509. 

248. Wellburn F., Wellburn A.R., Senger H. (1980) Changes in ultrastructrure and 
photosynthetic capasity wtithin Scenedesmus obliquus mutants C-2A, C-6D and C-6E on 
transfer from dark grown to illuminated conditions. Protoplasma 103: 35-54. 

249. Williams P.W., Selstam E., Brain T. (1998) X-ray diffraction studies of the structural 
organization of prolamellar bodies isolated from Zea mays. FEBS Lett. 422: 252-254. 

250. Wollman F.-A., Minai L., Nechushtai R. (1999) The biogenesis and assembly of 
photosynthetic proteins in thylakoid membranes. Biochim. Biophys. Acta 1411: 21-85. 

251. Wrzaczek M., Hirt H. (2001) Plant MAP kinase pathways: how many and what for? Biology 
of the Cell 93: 81-87. 

252. Yahubyan G., Minkov I., Sundqvist C. (2001) Carotenoid dependence of the 
protochlorophyllide to chlorophyllide phototransformation in dark grown wheat seedlings. 
J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 65: 171-176. 

253. Yamamoto H.Y., Bugos R.C., Hieber A.D. (1999) Biochemistry and molecular biology of 
the xanthophyll cycle. In: The photochemistry of carotenoids (Frank H.A. Young A.J., 
Britton G., Cogdell R.J., ed.), pp. 293-303, Kluwer Acad. Publ., the Nederlands. 

254. Yamamoto Y. (2001) Quality control of photosystem II. Plant Cell Physiol. 42: 121-128. 
255. Yang D.-H., Andersson B., Aro E.-M., Ohad I. (2001) The redox state of the plastoquinone 

pool controls the level of the light-harvesting chlorophyll a/b binding protein complex II 
(LHC II) during photoacclimation. Photosynth. Res. 68: 163-174. 

256. Yang D.-H., Lindahl M., Adam Z., Andersson B. (1995) A thylakoid-bound proteolytic 
activity involved in acclimative degradation of LHCII. In: Photosynthesis: from Light to 
Biosphere (P. Mathis, ed.), pp. 453-456, Kluwer Acad. Publ., the Netherlands. 

257. Yoshida I., Hirasawa E. (1998) Photoinduction of arginine decarboxylase activity in leaves 
of Pharbitis Nil. Phytochemistry 49: 2255-2259. 

258. Zach A. (2001) Chloroplast proteases and their role in photosynthesis regulation. In: 
Regulation of Photosynthesis (Aro E.-M. Anderson B., ed.), pp. 265-276, Kluwer Acad. 
Publ., the Nederlands. 

259. Zer H., Ohad I. (2003) Light, redox state, thylakoid-protein phosphorylation and signalling 
gene expression. Trends Biochem. Sci. 28: 467-470. 

260. Zer H., Vink M., Keren N., Dilly-Hartwig H.G., Paulsen H., Hermann R.G., Andersson 
B., Ohad I. (1999) Regulation of thylakoid protein phosphorylation at the substrate level: 
reversible light-induced conformational changes expose the phosphorylation site of the 
light-harvesting complex II. PNAS 96: 8277-8282. 

261. Zhang L., Lu Y.-T. (2003) Calmodulin-binding protein kinases in plants. Trends Plant Sci. 
8: 123-127. 

262. Zheng Z.-L., Yang Z. (2000) The Rop GTPase: an emerging signaling switch in plants. Plant 
Mol. Biol. 44: 1-9. 

 237



 238

263. Zielinski R.E., (1998) Calmodulin and calmodulin-binding proteins in plants. Annu. Rev. 
Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 697-725. 

264. Γανωτάκης ∆., Κοτζαµπάσης Κ. (2003) Κεφάλαιο 5. Φωτοσύνθεση Ι: Μετατροπή της 
ηλιακής ακτινοβολίας σε χηµική ενέργεια. In: Φυσιολογία Φυτών. Από το µόριο στο 
περιβάλλον, pp. 145-190, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, (επιµ. Κ.Α. Ρουµπελάκη – 
Αγγελάκη) Ηράκλειο. 

265. Τσέκος Ι.Β. (2000) Βοτανική. ∆οµή, λειτουργική δράση και βιολογία των φυτών In, 
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε. Θεσσαλονίκη. 



Παράρτηµα Ι 

Εικόνες για την κατανόηση θεµάτων της εισαγωγής 

 
 

 
Εικόνα 1: Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ενός κυττάρου Scenedesmus obliquus. ∆ιακρίνεται ο 
ελασµατοειδής χλωροπλάστης µε τα grana και αµυλόκοκκους. 

 
 

Putrescine

Spermidine

Spermine

Putrescine

Spermidine

Spermine
 

 

Εικόνα 2: Σχηµατική αναπαράσταση της µοριακής δοµής των τριών κύριων πολυαµινών, Put, Spd και  Spm 
(Από Seiler et al., 1997) 
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Εικόνα 3: Το βιοσυνθετικό µονοπάτι των πολυαµινών στα φυτά. (3) Put, (1) Spd, (2) Spm, (A) 
αποκαρβοξυλάση της αργινίνης, ADC, (Β) αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης, ODC, (C) αργινάση, (D) 
ιµινοϋδρολάση της αγµατίνης, (E) αµιδοϋδρολάση της Ν-καρβαµόυλπουτρεσίνης, (F) αποκαρβοξυλάση της 
αδενόσυλ-µεθειονίνης, (G) συνθάση της σπερµιδίνης, (H) συνθάση της σπερµίνης (από Walters, 2003). 
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Εικόνα 4: Οι µεµβρανικές δοµές κατά τη φωτοανάπτυξη του ωχροπλάστη σε χλωροπλάστη. σε σποριόφυτα 
βρώµης: (Α) Τα προελασµατοειδή σωµάτια των ωχροπλαστών (PLB). (Β) Πρωτογενή ελασµατοειδή 
σωµάτια (PT). (C) Ελασµατοειδή σωµάτια. (D) Σχηµατισµός των grana και των θυλακοειδών στρώµατος. 
(Ε) Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται είτε στον πυρήνα είτε στον χλωροπλάστη εισέρχονται στα 
θυλακοειδή (Από Wettstein et al., 1995). 
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Εικόνα 5: Το βιοσυνθετικό µονοπάτι των χλωροφυλλών. Σε συνθήκες σκοταδιού, η βιοσύνθεση σταµατά στο 
επίπεδο του Pchlide, το οποίο αναστέλλει ανάδροµα τη βιοσύνθεσή του (τροποποίηση από Dörnemann et al., 
1989) 
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Εικόνα 6: Η φωτοµετατροπή του Pchlide σε Chlide από το ένζυµο POR,  ελέγχει τη φωτοανάπτυξη του 
χλωροπλάστη. 

 
 
 

 
Εικόνα 7: Σχηµατική αναπαράσταση της δοµικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού 
µηχανισµού. 
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Εικόνα 8: Σχηµατική αναπαράσταση εγκάρσιας τοµής θυλακοειδών, µε τη χωροδιάταξη των υποσυµπλόκων 
του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, σ’ αυτές. Το LHCII είναι το κύριο σύµπλοκο στις φωτοσυνθετικές 
µεµβράνες. 

 
 
 
 

 
Εικόνα 9: Η δοµή του µονοµερούς LHCII όπως έχει καθοριστεί µε ηλεκτρονική κρυσταλλογραφία. Με 
γκρίζες λωρίδες παριστάνονται οι µεµβράνες του θυλακοειδούς, ενώ οι χλωροφύλλες παριστάνονται γενικά 
σαν πορφυρινικοί δακτύλιοι (Από Kühlbrandt et al., 1994). 

 243



Παράρτηµα ΙΙ 

 

Διευθύνσεις δικτυακών τόπων σχετικών µε τη φωτοσύνθεση 

 

 

Revised: October 8, 2003 

Photosynthesis and the Web: 2002 

Larry Orr1 and Govindjee2,* 

1Center for the Study of Early Events in Photosynthesis, Arizona State University, Box 871604, Tempe, AZ 85287-1604, USA 
(E-mail: mailto:Photosynthesis%20and%20the%20Web:%202001; Fax: 480-965-2747) 2Departments of Biochemistry and 
Plant Biology and Center of Biophysics & Computational Biology, University of Illinois, Urbana, IL 61801-3707, USA (E-mail: 
mailto:Photosynthesis%20and%20the%20Web:%202001; Fax: 217-244-7246) * Author for Correspondence 
Key words: Internet, K-12 education, Mosaic, NCSA (National Center for Supercomputing Applications), World Wide Web 

 
Group Sites 
One of the largest group sites, the Arizona State University (ASU) Photosynthesis Center site, went online in 1995. It was 
developed and is currently maintained by one of us (LO) and can be accessed at http://photoscience.la.asu.edu/photosyn. 
This award-winning site is very comprehensive and showcases not only the operations and work of the Center, but also 
provides original material and numerous annotated links to individual and group photosynthesis research sites of interest to 
researchers, educators, students and the general public. One of its most popular items is its Nicelist, a list of photosynthesis 
researchers who don't mind receiving and answering emails (hence they are "nice") and includes their email addresses and, 
in most cases, their web site URLs (http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/nicelist.html). Another popular area is the 
educational section that contains links to sites of interest to students and educators and has been annotated as to subject 
matter and appropriate age-level of understanding (http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/education/learn.html). Some of 
the Center's other web pages will be mentioned in the sections that follow. 
The University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), the home of NCSA and Mosaic and therefore the "mother" of all 
modern web browsers, hosts several important sites. A site by one of us (G) (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/), is much 
more than an individual site as it includes information on a variety of topics, including course web pages, a major 
tutorial/essay on "The Photosynthetic Process" (by J. Whitmarsh and Govindjee), movies, photos and several items of 
historical importance including PDF files of Personal Perspectives of some eminent scientists, as well as some Obituaries, 
and comments on Robert Emerson, Eugene Rabinowitch, William Arnold, Lou Duysens and Stacy French. There is also a 
tutorial on "Photosynthesis and Time" and other teaching materials such as slides which can be used in the classroom. UIUC 
is also the home of the wonderful and highly educational site of A. R. Crofts (http://www.life.uiuc.edu/crofts/ahab/index.html). 
The Photosynthesis Research Unit (http://www.life.uiuc.edu/pru/), affiliated with the United States Department of Agriculture 
(USDA) Agricultural Research Service, covers many areas of photosynthesis crop research. The Theoretical Biophysics 
Group at UIUC is also present with an excellent site (http://www.ks.uiuc.edu/ ) with many important pages including 
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"Quantum Biology of the Photosynthesis Unit" (http://www.ks.uiuc.edu/Research/psu/psu.html), animations of various 
structures (http://www.ks.uiuc.edu/Overview/movie_gallery/) and much more. 
The Plant Cell Biology group at Lund University, Sweden (http://plantcell.lu.se/) contains much useful information and links 
as well as interesting pages on "Light, Time and Micro-Organisms" (http://plantcell.lu.se/ltm/default.html), imaging chlorophyll 
fluorescence and much more. Lund University is also the home of the Photosynthesis Group (http://www.biokem.lu.se/AFS-
WWW/Research.html), led by Stenbj–rn Styring, which studies Photosystem II and artificial photosynthesis. 
The University College London Photosynthesis Research Group (http://www.ucl.ac.uk/biology/prg.htm) has pages devoted to 
their work with photosystem (PS) II and chloroplasts from Chlamydomonas reinhardtii. The Photosynthesis Group at the 
University of Southern Denmark (Odense University) maintains a site about their work with light-harvesting antennas of 
green photosynthetic bacteria (http://www.sdu.dk/nat/biokemi/groups/photosyn/). 
The Biophysics group at Leiden University (http://www.biophys.leidenuniv.nl/Research/ ) hosts a couple of important pages 
on "Photophysical Processes in Photosynthetic Reaction Centers" and "Energy and Electron Transfer in Photosynthetic 
Membranes." The Photosynthesis Group at G–teborg University, Sweden, has a nice site with detailed descriptions of their 
work with plastocyanin and other areas of photosynthesis (http://www.bcbp.gu.se/photosyn/). The Avron-Wilst”tter Center for 
Photosynthesis Research is located at the Weizmann Institute of Science 
(http://www.weizmann.ac.il/weiz/research/wilstatter_ctr.html) and is working with several groups to study many areas of 
photosynthesis. 

Comprehensive Overview Sites 

There are several sites devoted to the entire photosynthetic process. Although they may cover the same subject, the articles 
are written for a variety of audiences. Some are basic narratives aimed at the general public, others are comprehensive 
courses aimed at college students. All of these are quite good and several should be checked out for comparison. 
"The Photosynthetic Process" by John Whitmarsh and Govindjee (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/paper/gov.html) is a 
comprehensive chapter and covers photosynthesis history and every facet of photosynthesis research in a relatively detailed 
manner. J. M Farabee from Estrella Mountain Community College also has written a highly recommended online biology 
course text that includes a detailed section on photosynthesis with emphasis on the physical aspects of the process. He also 
includes review questions, learning objectives and a nicely done illustrated glossary 
(http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html). Members of the Faculty of Biology at the University 
of Hamburg, Germany have also produced an online botany textbook with excellent section devoted to photosynthesis 
(http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e24/24.htm). MIT's Biology Hypertextbook also contains a very good 
section, called the "Photosynthesis Directory," devoted to photosynthesis(http://esg-
www.mit.edu:%208001/esgbio/ps/psdir.html). 
Wim Vermaas at ASU has written "An Introduction to Photosynthesis and Its Applications" 
(http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/education/photointro.html) which is a good introduction for the general public. The 
Alien Explorer web site explains photosynthesis in an interesting manner aimed at pre-high school level readers 
(http://www.alienexplorer.com/ecology/topic3.html). Kapiolani Community College in Hawaii has a web site devoted to the 
chemical equations of photosynthesis (http://naio.kcc.hawaii.edu/chemistry/everyday_photosyn.html). 
Art's Biotech Resource (http://www.ahpcc.unm.edu/~aroberts/) covers many areas involving biotechnology, including 
photosynthesis. Besides detailing the photosynthesis process on various pages, it also contains many good links to other 
sites.  

Specific Subject Sites 

There are many sites that specialize in a certain aspect of photosynthesis. Here are some of the best arranged by topic. 
There will be several sites that overlap somewhat and some may appear in more than one group. 

A. History of Photosynthesis/Biographies/Nobel Prizes 
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Surprisingly, not many sites are available for several of the famous photosynthesis pioneers -- hopefully this will change. 
"Milestones in Photosynthesis Research" by one of us (G) (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/papers/milestones.html) 
explores many aspects of photosynthesis in a historic manner. 
Another paper, "Carotenoids in Photosynthesis: An Historical Perspective," explores the history of the study of carotenoids 
using numerous personal observations by one of the authors (G) who participated in many of the activities 
(http://www.life.uiuc.edu/govindjee/papers/CarFin1.html). Both of these papers contain numerous references and anecdotes 
about pioneers in the field that can be found nowhere else. 
A list of historical articles, published in Photosynthesis Research, are available at: 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/articles.htm. Further, PDF files of articles by Howard Gest (on IngenHousz); Herb 
Dutton (on the discovery of energy transfer from carotenoids to chlorophyll); and Govindjee (on the quantum yield 
controversy between Emerson and Warburg) are also available at this site. 
A brief biography of Joseph Priestley can be found at 
http://www.chem.mtu.edu/chemistry/PAGES/HISTORY/JosephPriestley.html. 
Other important historical documents are: 
"Nobel Prize Winner in Photosynthesis Research" (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/nobel-ps.htm) is a list of the 
many researchers who have won the Nobel Prize while or before studying photosynthesis. 
"Personal Perspectives in Photosynthesis Research" (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/perspectives.html) is a list of the 
Personal Perspectives, autobiographical retrospectives, that have appeared in the international journal Photosynthesis 
Research. Although these perspectives usually do not contain large amounts of science, they do discuss the major 
discoveries by some well-known researchers. In particular, they contain the personal reflections, memories and the obstacles 
the authors had to overcome and other surprises. For example, the Personal Perspective of David Walker begins, "This is 
the story of a young man who wished to go to sea like his father and finished up, instead, in photosynthesis." They are great 
reading and tell about scientific research the way it really is. A few of the perspectives are available as PDF files (please note 
that the first page of each file may be blank): 

David Krogmann (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/KrogmannDavidPP.pdf);  
R. Clint Fuller (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/FullerClintPP.pdf);  
Georgio Forti (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/FortiGeorgioPP.pdf);  
AndrΘ Jagendorf (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/JagendorfAndrePP.pdf);  
George Feher (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/FeherGeorgePP.pdf);  
David Walker (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/WalkerPP.pdf). 

Govindjee has also edited several obituaries that have been published 
(http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/obituaries.htm), with some of them available online as PDF files. 
Carmen Giunta has collected excerpts from historically important papers and published them on his "Classic Chemistry" web 
site. These include papers by Jan Ingenhousz (http://webserver.lemoyne.edu/faculty/giunta/Ingenhousz.html), Antoine 
Lavoisier (http://webserver.lemoyne.edu/faculty/giunta/lavoisier1.html) , Joseph Priestley 
(http://webserver.lemoyne.edu/faculty/giunta/phlogiston.html). 
Jim Holler from the University of Kentucky has posted a paper by C. V. Raman and K. S. Krishnan discussing Raman 
spectroscopy (http://www.uky.edu/~holler/raman.html). 
The Nobel Prize site has pages devoted to all Nobel laureates. Some of interest to photosynthesis are:  

 
Richard Martin Willstatter, Chemistry, 1915, won the prize for his research on chlorophyll and other plant pigments. His work 
is discussed at: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1915/press.html and his biography is at: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1915/willstatter-bio.html 
James Franck, Physics, 1925, won for his work (with Gustav Hertz) on electron-atom collisions; later he developed the 
principle known as the Franck-Condon principle which is often used in physical description of early events in photosynthesis. 
See (http://www.nobel.se/physics/laureates/1925/press.html) and his biography 
(http://www.nobel.se/physics/laureates/1925/franck-bio.html) 
Chandrasekhara Ventaka Raman, Physics, 1930, won his prize for his work on spectroscopy and the effect that now bears 
his name, Raman spectroscopy, which is used by many photosynthesis researchers: 
(http://www.nobel.se/physics/laureates/1930/press.html). His biography is at 
(http://www.nobel.se/physics/laureates/1930/raman-bio.html). 
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Hans Fischer, Chemistry, 1930, won for his work on porphyrins and blood and leaf pigments, particularly chlorophyll: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1930/press.html. His biography is at 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1930/fischer-bio.html) 
Otto Heinrich Warburg, Physiology or Medicine, 1931, won for his work on respiration and the identification of the respiratory 
enzyme: http://www.nobel.se/medicine/laureates/1931/press.html. His biography is at 
(http://www.nobel.se/medicine/laureates/1931/warburg-bio.html). Warburg's insistence that the measured minimum quantum 
requirement for the evolution of one oxygen molecule in photosynthesis is 2.8 to 4 was proven to be wrong; it was shown to 
be 8-12, mainly by Robert Emerson and his students including one of us (G). 
Paul Karrer, Chemistry, 1937, won for his work on carotenoids, flavins and vitamins: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1937/press.html. His biography is at 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1937/karrer-bio.html) 
Richard Kuhn, Chemistry, 1938, won for additional work on carotenoids and vitamins: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1937/press.html. His biography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1938/kuhn-bio.html) 
Severo Ochoa, Physiology or Medicine, 1959, won for his work on enzymatic processes in biological oxidation and synthesis 
and the transfer of energy. His biography is at (http://www.nobel.se/medicine/laureates/1959/ochoa-bio.html) 
Melvin Calvin, Chemistry, 1961, won for his work on carbon dioxide assimilation in photosynthesis, the carbon cycle, also 
named "The Calvin Cycle" after him: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1961/press.html. It is important to mention that 
Andrew Benson contributed heavily to this work, and the authors of this article prefer to call the cycle, "Calvin-Benson" cycle. 
Calvin's biography is at: (http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1961/calvin-bio.html). Also, an obituary may be found at: 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/Melvin-Calvin-obit.html; and another one at: 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/history/obit/ObitMelvinCalvin.pdf. 
Robert Burns Woodward, Chemistry, 1965, won for the total synthesis of chlorophyll, vitamin B12 and other natural products: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1965/press.html. His biography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1965/woodward-bio.html) 
George Porter, Chemistry, 1967, won for his development of flash photolysis (along with Ronald Norrish). Lord George 
Porter later did work on aromatic molecules and chlorophyll, energy transfer in photosynthesis and primary photochemistry of 
photosynthesis in femtosecond-picosecond time scale: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1967/press.html. His 
biography is at: (http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1967/porter-bio.html) 
Peter D. Mitchell, Chemistry, 1978, won for his work on biological energy transfer through the formulation of the 
chemiosmotic theory: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1978/press.html. His biography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1978/mitchell-bio.html) 
Aaron Klug, Chemistry, 1982, won for development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of 
biologically important nucleic acid-protein complexes: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1982/press.html. His 
autobiography is at: (http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1982/klug-autobio.html) 
Jean-Marie Lehn, Chemistry, 1987, won for his work on mimicking natural processes such as photosynthesis and for doing 
the groundwork for small synthetic structures called "molecular devices": 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1987/press.html. His autobiography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1987/lehn-autobio.html) 
Johann Deisenhofer, Robert Huber and Hartmut Michel, Chemistry, 1988, won, for determining the three-dimensional 
structure of bacterial reaction center using X-ray crystallography. A description of their work can be found at: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1988/press.html. Deisenhofer's autobiography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1988/deisenhofer-autobio.html). Huber's is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1988/huber-autobio.html). And Michel's is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1988/michel-autobio.html) 
Rudolph Marcus, Chemistry, 1992, won for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems, 
including photosynthesis: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1992/press.html. His autobiography is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1992/marcus-autobio.html) 
Michael Smith, Chemistry, 1993, won for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-
directed mutagenesis and its development for protein studies which has become a common technique for studying 
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photosynthesis organisms: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1993/press.html. His autobiography may be found at: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1993/smith-autobio.html 
Paul D. Boyer and John E. Walker, Chemistry, 1997, won for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the 
synthesis of adenosine triphosphate (ATP): http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1997/press.html. Boyer's autobiography 
is at: (http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1997/boyer-autobio.html), and Walker's is at: 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1997/walker-autobio.html) 
Ahmed H. Zewail, Chemistry, 1999, won for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond 
spectroscopy: http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1999/press.html. His autobiography may be found at: 
http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1999/zewail-autobio.html 

B. The Light Reactions  

Michael Gretz from Michigan Technical University (http://www.bio.mtu.edu/~mrgretz/bl414web/bl414_97/photosn1.htm): This 
site gives, in an outline form, the basic characteristics of light; pigments; light absorption; antenna; reaction centers; and two 
light reactions; figures are taken mostly from chapter 7 of Taiz and Zeiger's book on Plant Physiology. 
From the Botany Online site at the University of Hamburg (http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e24/24c.htm), we 
get a brief history of the elucidation of the dark and light reactions. This is followed by an excellent description of 
phosphorylation and the two photosystem. It is profusly illustrated. 
From the MIT Biology Hypertextbook (http://esg-www.mit.edu:%208001/esgbio/ps/light.html): This is a professionally done highly 
basic description of the light reactions of photosynthesis (recommended for the beginners).  
"Photosynthesis and Time" by Govindjee and Matej Lexa (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/ptime/): The time sequence of 
the light reactions of photosynthesis are taught through a "click-on" window (with the four protein complexes in it), and 
through a movie. A clock covers the reactions from femtoseconds to milliseconds (recommended for all undergraduates and 
graduate students). 
From Ross Koning of Eastern Connecticut State University 
(http://koning.ecsu.ctstateu.edu/Plant_Physiology/LightRxns.html): A concise description of the light reactions with figures. 
The Z-Scheme is the crux of the light reactions of photosynthesis. The scheme and its description are presented at 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/textzsch.htm.[For the scheme itself, see 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/ZSchemeG.html] 

C. The Dark Reactions/Calvin-Benson Cycle/Carbon Cycle 

From the Botany Online site at the University of Hamburg (http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e24/24a.htm): 
This is a great site as the equations and the chemical structures are available. You may need to install some plug ins. 
From Van Douglas Gooch of the University of Minnesota at Morris (http://www.rrz.uni-
hamburg.de/biologie/b_online/e24/24a.htm): Basics and cycles are presented. The Calvin cycle should be called Calvin-
Benson cycle in our opinion, and a large comprehensive scheme at the bottom of the page needs to be turned around and a 
better copy posted. 
From the MIT Biology Hypertextbook (http://esg-www.mit.edu:%208001/esgbio/ps/dark.html): A very simple, pleasant, and 
basic site, quite professionally done. From Ross Koning of Eastern Connecticut State University 
(http://koning.ecsu.ctstateu.edu/Plant_Physiology/Calvin.html): It includes only the basic skeleton of the Calvin-Benson cycle. 
From June B. Steinberg of National-Louis University (http://www2.nl.edu/~jste/calvin_cycle.htm): A beautifully done site: the 
steps are clearly shown. It requires downloading plugins. 

D. The Photosynthetic Unit/Reaction Centers 

Quantum Biology of the PSU" from the Theoretical Biophysics Group at UIUC 
(http://www.ks.uiuc.edu/Research/psu/psu.html): It is a great site showing beautiful structures of antenna of bacterial 
systems. 
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"Schematic Diagram of a Photosynthetic Unit Showing Exciton Transfer" is an animated web page from the University of 
Hamburg (http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/library/bio201/psunit.html): It is lovely to watch it. 
"Bacterial Reaction Center (RC)" by Rick Hallick of the University of Arizona 
(http://www.blc.arizona.edu/courses/181gh/rick/photosynthesis/pcr4.html): A nice picture of RC; it has a link to the "Protein 
Data Bank" site. 
"Tutorial on the Photosynthetic Reaction Centre of Rhodopseudomonas viridis" from Jonathan Marder at the Hebrew 
University of Jerusalem (http://indycc1.agri.huji.ac.il/~marder/rc_view/): It is lovely site; you will need to download "plugins". 
"Press Release" The 1988 Nobel Prize in Chemistry" from the Royal Swedish Academy of Sciences, announcing the 
determination of the 3D structure of a photosynthetic reaction center 
(http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1988/press.html): The text is great, but the figures are only in black and white. 
"Thermodynamics of the Excited States of Photosynthesis" by Jerome Lavergne and Pierre Joliot is a chapter in an online 
textbook being sponsored by the Biophysical Society (http://biosci.umn.edu/biophys/BTOL/bioenerg/Lavergne.J.pdf). It is a 
12-page article, with 6 references. It refers to the entire process of photosynthesis, not just the reaction centers. 

E. Light-Harvesting/ Antennas 

"Photosynthetic Antennas and Reaction Centers: Current Understanding and Prospects for Improvement," by Robert E. 
Blankenship at ASU (http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/education/antenna.html). It is a well-done text with basic 
diagrams. We recommend it to all students. There are 12 references. 
"Light Harvesting Complex II of photosynthetic bacteria" from the Theoretical Biophysics Group at UIUC 
(http://www.ks.uiuc.edu/Research/bio_ener/LH_2/) and also "Inter-Complex Excitation Transfer in photosynthetic bacteria " 
(http://www.ks.uiuc.edu/Research/psu/psu_inter.html). Excellent colored versions of the antenna complexes in 
photosynthetic bacteria; links are provided to PDF files of three of their research papers. 
"Light Harvesting Complex II of Purple Bacteria" from the University of Leeds, UK 
(http://bmbsgi11.leeds.ac.uk/bmbknd/promise/LH2PB.html). This site contains an excellent description and an extensive 
bibliography of the light harvesting complex II of purple bacteria. 
"Light-Harvesting in Bacterial Photosynthesis" from Glasgow University Protein Crystallography group 
(http://www.chem.gla.ac.uk/protein/LH2/lh2.html): It has a brief description, but it has links to nice pictures on structure and 
function of the antenna system in bacteria. 
"Chloroplast Light-harvesting Complex II" from Plant Cell Biology at Lund University, Sweden 
(http://plantcell.lu.se/Research/lhcii_chime.html): A beautiful site to visit; it is highly recommended. You can download chime 
and RasMol and watch the molecule listening to Bach. 
  

F. Electron Transfer 

From Luis P. Candeias at the Delft University of Technology, The Netherlands. Section 6 of "Biological Electron-Transfer": It 
covers mostly electron transfer in photosynthesis (http://iriaxp.iri.tudelft.nl/~scwww/candeias/bio-et/photos.html). The text is 
at a basic level. The reader should look at all the lectures. Note that the links to the Marcus theory and equation did not work 
for us. 
"Electron Transport and Energy Transduction" by John Whitmarsh at UIUC 
(http://www.life.uiuc.edu/pru/labs/whitmarsh/chapter7/contents.html): It is a good review chapter on electron transfer. 
The Z-Scheme is the description of the electron transfer in oxygenic photosynthesis. The scheme and its description are 
presented at http://www.life.uiuc.edu/govindjee/textzsch.htm.[For the scheme itself, see 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/ZSchemeG.html] 
"Introduction to Electron Transfer" by R. M. Williams of the Universiteit van Amsterdam 
(http://orgwww.chem.uva.nl/phys/ET/): It is an excellent basic physico-chemical description of generalized electron transfer, 
and includes a very good exposure to the Marcus theory and the equations. 
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"Electron Transfer in Hierarchical Photochemical Systems" from Argonne National Laboratory 
(http://chemistry.anl.gov/photosynthesis/hierarchical_systems_Part2.html): It deals with bacterial as well as photosystem I 
reactions; use of EPR, among other methods. 
"Solar Cell Model for Electron Transfer in Photosynthesis" by T. Markvart and P. T. Landsberg of the Univerisity of 
Southampton, U.K. (http://www.soton.ac.uk/~solar/photosynthesis/Quantsol2000.htm): It is a technical research paper. 

G. Bacterial Photosystem, Photosystems I and II 

"Bacterial Photosystem" from Carl Bauer at Indiana University 
(http://sunflower.bio.indiana.edu/~cbauer/bauerlab/research/photosystem.html): The site contains a nice description of 
bacterial photosynthesis; pathways of bacteriochlorophyll/chlorophyll biosynthesis; phototaxis in bacteria; and molecular 
evolution. Some of the links are outdated, but the main text is complete. 

 
"Photosystem I: X-ray Structure Analysis" from the Institute for Crystallography at the Free University Berlin 
(http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~phosys/) and also, from the same site, "The Electron Transfer and Core Antenna 
Systems of Photosystem I" (http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~phosys/Structure.html): Both are outstanding to learn all 
you wanted to know about Photosystem I. Highly recommended. 
"Plastocyanin and Photosystem I. Ru-Modification" by χrjan Hansson of G–teborg University, Sweden 
(http://www.bcbp.gu.se/~orjan/res/pc-ps1-e.html): It deals mainly with plastocyanin; it has references of the authors. 
"Shedding New Light on the Earth's Powerstation" from NASA describes the crystallizing of PS I on the space shuttle 
(http://www.science.nasa.gov/newhome/headlines/msad27jul98_1.htm ): It is a technical achievement. 
"Photosystem I and II and the Light Reaction" 
(http://wwwfac.wmdc.edu/HTMLpages/Academics/Biology/botf99/photo/l4ightrx.html): It is a basic description. When reading 
it, correct the spelling of pheophytin (it is listed as pheophyton) 
Both "Photosystem II" (http://life.uiuc.edu/~a-crofts/psiiwork.html). and "Structure and Function in Photosystem II" 
(http://life.uiuc.edu/~a-crofts/psiistrc.html) from Antony Crofts are good sites to learn about Photosystem II. There is some 
overlap in the two sites.  
"Photosystem II" from Jim Barber at Imperical College (http://www.bc.ic.ac.uk/research/barber/photosystemII.html): It has a 
detailed description of Photosystem II based largely on the research in author's laboratory. 
A photosystem II model paper and coordinates of this model are available at http://www.life.uiuc.edu/govindjee/Xiong98.pdf 
and http://www.life.uiuc.edu/govindjee/PSIIRCmodel.pdf.sit 
"A Sensitive Photosystem II-Based Biosensor for Detection of a Class of Herbicides" from Institute of Microbiology, Trebon, 
Czech Republic at (http://www.alga.cz/mk/papers/bs_98.htm): It is a research paper. 

H. Cytochromes and Cytochrome Oxidase 

"Cytochromes" from the University of Leeds, U.K. (http://bmbsgi11.leeds.ac.uk/promise/CYTOCHROMES.html): The site 
contains chemical structures and descriptions of most of the cytochromes. 
"Models for Cytochrome c Biogenesis" from Washington University at St. Louis 
(http://www.biology.wustl.edu/faculty/models.html): It discusses three different systems for the biogenesis of cytochromes c. 
"Cytochrome c Oxidase" from the Protein Data Bank, Molecule of the Month 
(http://rcsb.nist.gov/pdb/molecules/pdb5_1.html): An excellent basic description of the relationship of oxygen and life; 
structure of the enzyme; and the evolution of the enzyme. 
"Cytochrome c Oxidase" from the Theoretical Biophysics Group at the University of Illinois at Urbana 
(http://www.ks.uiuc.edu/Research/bio_ener/cco/): There is a basic description, and there are some key references. 
"Cytochrome c Oxidase" from the University of Leeds, U.K. (http://bmbsgi11.leeds.ac.uk/promise/COX.html): It contains 
chemical structures; a good description; and bibliography. 
"The bc1-Complex Site" from Antony Crofts at the University of Illinois at Urbana (http://www.life.uiuc.edu/crofts/bc-
complex_site/index.html) and Ed Berry's Cyt bc page (http://www.lbl.gov/~berry/): These sites contain the structure obtained 
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by Ed Berry's group; Crofts page has links to coordinate data files of structures including that from J. Deisenhofer's group; 
and has a good reference list through November 2000. 
Cytochrome b6f Complex" from William Cramer at Purdue University 
(http://www.bio.purdue.edu/courses/Cramer_labpage/photosynth.html): Here, you will find an excellent description of this 
complex. The structures of cytochrome f and Rieske FeS protein are to be found at 
http://www.bio.purdue.edu/courses/Cramer_labpage/cytf.html and 
http://www.bio.purdue.edu/courses/Cramer_labpage/Rieske.html , respectively. 

I. ATP Synthase 

 
Arrangement of subunits in mitochondrial ATP synthase, from John Walker's web site: 

http://www.mrc-dunn.cam.ac.uk/pages/atpase.html 
"ATP Synthase" by John Walker, the work that won him the Nobel Prize (http://www.mrc-
dunn.cam.ac.uk/pages/atpase.html): It is a simple and a beautiful page with nice colored illustrations. 
"Animation Movies of ATP Synthase" by Hongyun Wang and George Oster of University of California, Berkeley 
(http://nature.berkeley.edu/~hongwang/Project/ATP_synthase/) are great fun. Enjoy the site and learn from it. It needs 
plugins. 
"ATP Synthase", from Antony Crofts at the University of Illinois at Urbana, includes description and crystal structure 
(http://www.life.uiuc.edu/crofts/bioph354/lect10.html ) 
"The Photosynthetic ATP Synthase: Assembly of Hybrid Complexes from Bacterial and Plant Subunits Defines Their Roles in 
Catalysis" by Zippora Gromet-Elhanan at the Weizmann Institute of Science 
(http://www.weizmann.ac.il/Biological_Chemistry/scientist/Elhanan/elhanan.html): It contains results from this research; it has 
references. 
"ATP Synthase Sites for Biochemistry" by Sandra L. Jewett, contains many good links 
(http://www.csun.edu/~hcchm001/wwwatp2.htm). It is a site that contains links to several sites that contain information on 
Paul Boyer's binding change hypothesis; movies of the ATP Synthase. It is highly recommended by the authors. 

J. C-3, C-4 and CAM (Crasulacean Acid Metabolism) Pathways 

"C3, C4 and CAM, Regulation of the Activity of Photosynthesis" from Botany Online at the University of Hamburg 
(http://www.rrz.unihamburg.de/biologie/b_online/e24/24b.htm ) describes what the title says. 
"Types of Photosynthesis" from Brad Fiero at Pima Community College, Tucson 
(http://web.wc.pima.edu/bfiero/tucsonecology/plants/plants_photosynthesis.htm) gives an easy to understand outline view of 
C3, C4 and CAM. 
"How Plants Cope with the Desert Climate", by Mark A. Dimmitt, Arizona-Sonoran Desert Museum 
(http://www.desertmuseum.org/asdmpress/week1.html): It is a basic general description of the CAM pathway written for the 
public. 
The Princeton/Rutgers Environmental Science Institute has posted "Global Warming Influences on C3 and C4 
Photosynthesis" which is a workshop on the subject and contains information of possible interest to teachers: 
(http://www.woodrow.org/teachers/esi/1999/princeton/projects/c3_c4/) 

K. Chlorophyll Fluorescence 

"Chlorophyll Fluorescence" from Optisci (http://www.optisci.com/tutorial.htm) is a good introduction to chlorophyll 
fluorescence from a commercial company. We wish more companies would post instructive information such as this, besides 
merely advertising their products. 
"Using Chlorophyll Fluorescence to Study Photosynthesis" from the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (ETH) 
(http://www.ab.ipw.agrl.ethz.ch/~yfracheb/flex.htm): It is a fairly good site with many figures and references for students. 
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"Fluorescence as a Probe of Biological Structure and Function" from Govindjee at UIUC 
(http://www.life.uiuc.edu/govindjee/biochem494/biochem494a.html): You will find a bit of history; a basic description of 
Franck-Condon principle; basics of excitation energy transfer; some references; and a list of books. Date of site is Spring, 
1999. 
Govindjee has also set up a page for the Kautsky Effect with a QuickTime movie showing the effect 
(http://www.life.uiuc.edu/govindjee/movkautsky.html).[A 3-D presentation is available at 
http://www.greentech.cz/science/lapi/3DKautsky).] 

L. On the Use of Herbicides 

"Photosynthesis Inhibitors: Herbicides" by Michael De Felice. 
(http://www.pioneer.com/usa/crop_management/corn/photo.htm): This site discusses history, mode of action, symptoms, and 
use of herbicides in corn and soybean 
"An introduction to herbicides" (http://ipmworld.umn.edu/chapters/wareherb.htm.): This site contains structures of many 
herbicides including Atrazine; Paraquat; Glyphosate, among others. There are also references.  
"Mode of Action of Herbicides" by M.A. Ross and D.J. Childs of Crop Extension Service of Purdue University 
(http://www.agcom.purdue.edu/AgCom/Pubs/WS/WS-23.html) discusses the overall manner in which a herbicide affects a 
plant at the tissue or cellular level. 

M. The Chloroplast 

"Virtual Cell" is a journey into the workings of the chloroplast, from the Department of Plant Biology at UIUC 
(http://www.life.uiuc.edu/plantbio/cell/): This award-winning site by Matej Lexa is indeed a fun site. You can cut, zoom, turn, 
and really look at the "inners" of the chloroplast. 
"Chloroplast Anatomy" from Bowdoin College (http://www.bowdoin.edu/dept/bio/bio104/photo/tool.html): A basic site to see 
grana and stroma. 
"Chloroplast Genome Page" (http://reith.imb.nrc.ca/ct.htm). This site contains the genome of the red alga Porphyra purpurea. 
The page has links to (a) Plastid Gene nomenclature; and (b) Chlamydomonas Genetics Center. 

N. Pigments/Carotenoids 

"Photosynthetic Pigments" from the University of California, Berkeley 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss3/pigments.html): It is a nice site discussing the three major pigments of plants, 
algae and cyanobacteria: chlorophylls; phycobilins; and carotenoids. The site also describes the characteristics of plants and 
cyanobacteria (there are nice pictures of cyanobacteria, and suspensions of some algae). 
"Pigments" from Western Maryland College 
(http://wwwfac.wmdc.edu/HTMLpages/Academics/Biology/botf99/photo/p3igments.html): This site has basic description of 
pigments. 
"Photosynthesis and Pigments" from a Nobel-laureate, George Wald 
(http://www.mbl.edu/animals/Limulus/vision/Wald/photosynthesis.html): It is a simple description of pigments, done a long 
time ago , but it is fun with links to other subjects such as the nature of light, vitamins, etc.. 
The Carotenoids Page (http://dcb-carot.unibe.ch/carotint.htm) is written by George Britton. It includes several pages on: 
Introduction, Occurrence, Structure, and Biosynthesis of Carotenoids, followed by a list of references. 

O. Rubisco (Ribulose Bisphosphate Carboxylase Oxygenase) 

"Rubisco: A First Look at the Mechanism" from the School of Crystallography at Birbeck, University of London 
(http://www.scicom.demon.co.uk/): It is a very good site that tells you what RUBISCO is; its mechanism of action; and 
provides many useful references. 
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"Ribulose-1,5-bisphosphate Carboxylase" from University of Hamburg (http://www.rrz.uni-
hamburg.de/biologie/ialb/lehre/molbio/1rxo/e1rxoe.htm): The page opens with nice colored pictures of the enzyme. The site 
discusses in depth the mechanism of action as well as the structure of the enzyme. It requires downloading plug-ins. 
A general article on RUBISCO by Jon Jefferson at Oak Ridge National Laboratory (http://www.ornl.gov/ornl93/life.html): It is 
a news item on Dr. Hartman's talk at a conference. It is good for the beginners. 
"Rubisco" from the University of Arizona 
(http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc462/462b/mol/chime/rubisco/rubisco.html): The site has structures. You need 
to download the CHIME plugin to enjoy the site. 
If you like humorous top ten lists check out the "I Love Rubisco" site at (http://www.sabregirl.freeservers.com/rubisco.html). 

P. Whole Plant Photosynthesis and Plant Stress 

"Field Photosynthesis Measurement Systems" from New Mexico State University 
(http://weather.nmsu.edu/Teaching_Material/soil698/Student_Material/Photosynthesis/): This site describes LICOR Gas 
exchange systems and their use for measuring whole plant photosynthesis. 
"Plant Stress" from Plantstress.Com (http://www.plantstress.com/): The site contains news from various sources that are 
related to plant stress. 
"FIFE Canopy Photosynthesis Rates Data Set Guide Document" is a technical report from Oak Ridge National Laboratory 
(http://www-eosdis.ornl.gov/FIFE/Datasets/Vegetation/Canopy_Photosynthesis_Rates.html). This site presents details of 
data on "Canopy Photosynthesis", collected in 1987 at several sites.  
"Effects of Mowing Disturbance on Photosynthetic Rates of a Herbaceous Community" by Lisa Bucci of Denison University 
(http://www.denison.edu/biology/faculty/firouznia/LisaBucci.html): There are pictures of the field and a brief description of 
questions asked and the results obtained.  

Q. Bacterial (both Oxygenic and Anoxygenic)Photosynthesis 

"Introduction to the Cyanobacteria" from the University of California, Berkeley 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanointro.html): It shows two nice photographs of cyanobacteria and gives a short 
description. Follow the in-text links and you will be rewarded with a great deal of information on the history of cyanobacteria 
going back more than a billion years. It also includes information on pigments, how the bacteria changed the very 
atmosphere we breath, and led to the existence of plants. 
"Purple Non-Sulfur Photosynthetic Bacteria" from the University of Wisconsin 
(http://www.bact.wisc.edu/Bact102/102pnsb.html): It is a good teaching site at undergraduate level (their Bacteriology 102 
course). It includes nice photos of bacterial cultures; description of bacteria and the media they are grown in. 
"Going to Extremes" from Southern Illinois University at Carbondale, Illinois, discusses the work of Michael Madigan on 
photosynthetic bacteria in Antarctica (http://www.siu.edu/~perspect/00_sp/extremes1.html). The site discusses "cold-loving" 
bacteria; doing research in extreme climate; and coaxing bacteria to grow in the laboratory. 
"Energy Conversion by Photosynthetic Organisms" from the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(http://www.fao.org/docrep/w7241e/w7241e06.htm): The site provides some basic information on solar energy; plant and 
bacterial photosynthesis; and hydrogen production by photosynthetic organisms. There are references as well. 

R. Evolution of Photosynthesis 

"Molecular Evolution of Photosynthesis" from Carl Bauer at Indiana University 
(http://sunflower.bio.indiana.edu/~cbauer/bauerlab/research/evolution.html): The site has a clear text; beautiful evolutionary 
trees; and the photosynthetic gene cluster of heliobacteria. 
"Evolution: When Did Photosynthesis Emerge on Earth?" by David J. Des Marais at NASA Ames Research Center 
(http://edmall.gsfc.nasa.gov/aacps/news/Photosynthesis.html) and his article "Evolution of Earth's Early Biosphere and 
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Atmosphere" (http://astrobiology.arc.nasa.gov/palebluedot/abstracts/ddm.html): The first text consists of extracts from a 
paper by Jin Xiong and coworkers, published in Science (Sep. 8, 2000) 

S. Photosynthesis and the Environment 

"The Greenhouse Effect and the Ecological Consequences of Climate Change" from the University of Michigan 
(http://www.sprl.umich.edu/GCL/notes2/greenhouse.html): The site contains lecture notes; it has suggested reading list; 
good text; and great figures. 
"Greenhouse Effect & Enhanced Greenhouse Effect" from the Center for Earth Observing and Space Research at George 
Mason University (http://www.science.gmu.edu/~zli/ghe.html): It includes discussion on global warming as well as 
"greenhouse myths". 
"Tropical Forests and the Greenhouse Effect: A Management Response" by Norman Myers and Thomas J. Goreau 
(http://www.ciesin.org/docs/002-163/002-163.html): It is a 1991 paper; has text and references, but no figures. 
"Effects of CO2 on the Rainforest Ecosystem" from Columbia University's Biosphere 2 
(http://www.bio2.edu/Research/rnews98s7.htm): It is a short piece worth reading. 
"New Studies of Forest Canopy Photosynthesis: Can Old-Growth Forests Make a Difference in Global Climate Change?" 
from the University of California, Davis and the National Institute for Global Environmental Change 
(http://nigec.ucdavis.edu/westgec/news/article2.html): It is a short item on the topic. 
"Photoinhibition in Antarctic Phytoplankton by Ultraviolet-B Radiation in Relation to Column Ozone Values" from NSF's Office 
of Polar Programs (http://www.nsf.gov/od/opp/antarct/ajus/nsf9828/9828html/j1.htm): It is a short article; has some 
references; and deals with ozone-related problems. 
"Helping Ocean Algae Could Beat Greenhouse Effect" from Environmental News Network describes how adding iron 
compounds to the water may help algae reproduce faster, thus removing more CO2 from the atmosphere, 
(http://www.enn.com/news/wire-stories/2000/10/10122000/reu_algae_32447.asp). It is a 2-page news item. 
"The Colors of Life" from NASA demonstates how satellites are tracking photosynthesis in the world's oceans to determine how well 
phytoplankton utilize carbon, http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/earth/environ/carbon/carbon.htm.  

T. Artificial Photosynthesis 

"Mimicking Nature's Engine" by Erik Ellis discusses some of the work of the ASU Center for the Study of Early Events in 
Photosynthesis (http://researchmag.asu.edu/articles/mimick.html). It is a news item with a short basic description. 
"When Science Imitates Nature: Using Artificial Photosynthesis to Harness Solar Energy" by Hunter Whitney of Northwestern 
University (http://www.chem.nwu.edu/NanoWeb/earth.html): It is a nice-looking news item with statements by Drs. Mike 
Wasielewski and John Connolly. 
"A New Leaf" discusses the artificial photosynthesis work being done at CSIRO (Council of Scientific and Industrial Research 
Organization) in Australia (http://www.beyond2000.com/news/Nov_00/story_890.html). It has links to the work of Drs. Tasso 
Melis and Mike Seibert on hydrogen production by algae (Slimy Green Power) and to "Dirty Bloomers". 
"Energy at the Speed of Light" by Andrew Gathman at Penn State University (http://www.rps.psu.edu/0009/energy.html): It is 
a news item worth reading. 
"Theory and Modeling of Biological Nanodevices" by Klaus Schulten at the UIUC 
(http://www.foresight.org/Conferences/MNT8/Abstracts/Schulten/ ) contains a brief summary of using photosynthesis to 
develop nanodevicesγan area of research that is pushing the envelope of photosynthesis research. 
"Reinventing the Leaf" by Philip Ball in Nature: Science Update (http://www.nature.com/nsu/991007/991007-3.html): It is a 
news item worth reading. 

Individual Researchers' Sites 

Related Sites 
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The following sites contain information of interest to researchers studying photosynthesis:  
Arabidopsis: The Arabidopsis Information Resource: TAIR (http://www.arabidopsis.org/home.html) 
Chlamydomonas Genetics Center: http://www.biology.duke.edu/chlamy/ 
Cyanosite: http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/index.html 
CyBib: http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/cybib/cybibhome.html 
The ASU Photosynthesis Center site also maintains links to a number of commercial vendors providing equipment and 
software: http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/links.html. 
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http://www.biology.duke.edu/chlamy/
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/index.html
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/cybib/cybibhome.html
http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/links.html
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