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Εισαγωγή 
 

Μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 

Όλη η ελεύθερη ενέργεια που καταναλώνεται από τα βιολογικά συστήματα πηγάζει 

από την ηλιακή ενέργεια η οποία παγιδεύεται από τους ζωντανούς οργανισμούς 

μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. 

Φωτοσύνθεση ονομάζεται η φυσικοχημική διαδικασία μέσω της οποίας τα φυτά και 

τα φωτοσυνθετικά βακτήρια χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να συνθέσουν 

οργανικές ενώσεις. Στα φυτά και σε ορισμένα είδη βακτηρίων, η φωτοσυνθετική 

διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου και τη δέσμευση από 

την ατμόσφαιρα CO2, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνθεση υδρογονανθράκων 

(οξυγονική φωτοσύνθεση). Άλλα είδη βακτηρίων χρησιμοποιούν την ηλιακή 

ενέργεια για να συνθέσουν οργανικές ενώσεις, αλλά δεν παράγουν οξυγόνο 

(ανοξυγονική φωτοσύνθεση) (Γανωτάκης και Κοτζαμπάσης, 2003).  

Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 

μεταβολικά χρησιμοποιήσιμες μορφές 

γίνεται στις μεμβράνες των θυλακοειδών 

στους χλωροπλάστες. Η εσωτερική 

μεμβράνη των χλωροπλαστών 

αναδιπλώνεται σε ένα πολύπλοκο 

τρισδιάστατο δίκτυο στο οποίο μπορούν να 

διακριθούν δύο διαφορετικά δομικά 

στοιχεία. Περίπου το 80% της μεμβράνης 

αποτελείται από αυστηρά πακεταρισμένους 

δίσκους μεμβρανών (grana) με ένα 

κυλινδρικό σχήμα και διάμετρο περίπου 0,5μm. Τα grana συνδέονται μεταξύ τους με 

μη πακεταρισμένες μεμβράνες στρώματος (θυλακοειδή στρώματος) (Εικόνα 1). 

Σήμερα είναι γνωστό ότι ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός αποτελείται από τρία 

πολυμερή σύμπλοκα χρωστικών/πρωτεϊνών, το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) με τη 

φωτοσυλλεκτική του κεραία light harvesting complex II (LHCII), το φωτοσύστημα Ι 

(PSI) με τη φωτοσυνθετική του κεραία (LHCI) και το κυτόχρωμα b6f (Cytb6f) καθώς 

και από μια συνθάση του ΑΤΡ. 
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Εικόνα 2:  

Τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού κατανέμονται με 

ανομοιογενή τρόπο ανάμεσα στα grana και τα θυλακοειδή στρώματος. Το 

φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) και η φωτοσυλλεκτική κεραία LHCII συγκεντρώνονται στις 

πακεταρισμένες περιοχές των grana, ενώ το φωτοσύστημα Ι και η ATPάση 

βρίσκονται ως επί το πλείστον στα θυλακοειδή στρώματος. (Huang et al., 1994; 

Albertsson, 2001).  

Φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) / LHCII 

 
Το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII)  είναι ένα μεμβρανικό πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο το οποίο 

καταλύει την επαγόμενη από το φως διάσπαση του νερού και απελευθέρωση 

οξυγόνου, και ως εκ τούτου διατηρεί την αερόβια ζωή στον πλανήτη μας. Το 

σύμπλοκο του PSII αποτελείται περίπου από 25 διαφορετικές πρωτεΐνες που 

αναφέρονται ως PsbA-W και Lhc1-6 ανάλογα με τα γονίδια που τις κωδικοποιούν. 

Στην «καρδιά» αυτού του  πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου βρίσκεται το κέντρο 

αντίδρασης (RC), το οποίο αποτελείται από τις πρωτεΐνες D1 και D2. Αυτές οι δύο 

πρωτεΐνες προσδένουν τους συμπαράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στις ελεγχόμενες 

από το φως πρωτογενείς και δευτερογενείς διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων.  

 
 

Εικόνα 3  : Δομή του φωτοσυστήματος ΙΙ. Πλευρική όψη του διμερικού PSII.   
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Γύρω από τις D1 και D2 πρωτεΐνες του ενεργού κέντρου του PSΙΙ υπάρχουν οι 

υπόλοιπες υπομονάδες του. Αυτές περιλαμβάνουν τις πρωτεΐνες πρόσδεσης της 

χλωροφύλλης a (Chla), CP43 και CP47, οι οποίες δρουν μαζί ως ένα εσωτερικό 

φωτοσυλλεκτικό σύστημα το οποίο μεταφέρει τη δεσμευμένη ενέργεια στο κέντρο 

αντίδρασης. Οι πρωτεΐνες του ενεργού κέντρου μαζί με αυτές του κέντρου οξείδωσης 

του νερού (oxygen evolving complex), τις  CP43 και CP47 ‘εσωτερικές’ κεραίες, το 

κυτόχρωμα b559 και τις δευτερεύουσες υπομονάδες, σχηματίζουν το σύμπλοκο του 

πυρήνα του PSΙΙ. 

 Στα ανώτερα φυτά και τα πράσινα φύκη υπάρχει και ένα επιπρόσθετο ‘εξωτερικό’ 

σύστημα συλλογής φωτός το light harvesting system το οποίο αποτελείται από 

πρωτεΐνες που προσδένουν τόσο Chla όσο και Chlb και ονομάζονται Lhcb πρωτεΐνες. 

Υπάρχουν έξι διαφορετικές Lhcb πρωτεΐνες εκ των οποίων οι τρεις (Lhcb1-Lhcb3) 

σχηματίζουν την πλειοψηφία του light harvesting system και είναι γνωστές ως light 

harvesting complex II (LHCII). To LHCII είναι οργανωμένο ως τριμερές. Οι άλλες 

τρεις πρωτεΐνες πρόσδεσης Chla και Chlb, οι Lhcb4, Lhcb5 και Lhcb6, επίσης γνωστές 

ως CP29, CP26 και CP24 αντίστοιχα, προσδένουν λιγότερη Chlb από ότι το LHCII. 

Πιστεύεται ότι υπάρχουν ως μονομερή και φαίνεται ότι λειτουργούν ως ένας αγωγός 

μεταφοράς της δεσμευμένης ενέργειας από τα τριμερή του LHCII στο RC διαμέσου 

των CP47 και CP43 (Barber,1999).  

Το LHCII είναι το κύριο φωτοσυνθετικό σύμπλοκο των ανώτερων φυτών και φυκών 

και αποτελεί την πιο άφθονη μεμβρανική πρωτεΐνη στη γη και το πρώτο σύμπλοκο 

πρωτεϊνών  το οποίο αναγνωρίστηκε ότι προσδένει χλωροφύλλη. 

Κάθε πολυπεπτίδιο LHCII φαίνεται ότι προσδένει ισχυρά 7 μόρια Chla, 5 μόρια Chlb 

και 3 μόρια ξανθοφύλλης, ενώ ένα επιπρόσθετο μόριο Chla και μια ξανθοφύλλη 

είναι ασθενώς προσδεμένα σε περιφερειακές θέσεις του LHCII (Caffarri, Bassi, 2004). 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα συστατικά του LHCII είναι πολλά στο πυρηνικό 

γονιδίωμα των ανώτερων φυτών και των πράσινων φυκών και ομαδοποιούνται σε 3 

ομάδες: τα Lhcb1, τα Lhcb2 και τα Lhcb3. 

Το LHCII εμπλέκεται σε αρκετές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του 

ως φωτοσυλλεκτική κεραία, ως ρυθμιστής στην ορθολογική διοχέτευση της 

δεσμευμένης ενέργειας στα PSII και PSI (state1-state2) και την απόσβεση της 

περίσσειας ενέργειας (Bassi, 2004). 
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Φωτοσύστημα Ι (PSI) 

 
Το φωτοσύστημα Ι (PSI) είναι ένα επίσης πολυμοριακό σύμπλοκο 

πρωτεϊνών/χρωστικών και λειτουργεί ως μια ελεγχόμενη από το φως 

οξειδοαναγωγάση στις μεμβράνες των χλωροπλαστών. Στα φύκη και στα ανώτερα 

φυτά το PSΙ αποτελείται από ένα πυρηνικό σύμπλοκο και μια φωτοσυλλεκτική 

κεραία (LHCI). Το LHCI λειτουργεί ως κεραία για να παγιδεύει το φως και να 

διοχετεύει την ενέργειά του αποκλειστικά στο πυρηνικό σύμπλοκο του PSΙ. Το LHCI 

προσδένει 80-120 μόρια Chla και Chlb και αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά 

πολυπεπτίδια που ονομάζονται Lhca1- Lhca 4 τα οποία ανήκουν στην ομάδα των 

Chl a/b συνδεδεμένων πρωτεϊνών της υπεροικογένειας γονιδίων Lhc (Chitnis, 2001).  

Ο πυρήνας του PSI αποτελείται από τουλάχιστον 13 πρωτεϊνικές υπομονάδες και 

περιέχει περίπου 90-100 μόρια Chla και ~22 μόρια καροτενίων. Στον πυρήνα του PSI 

όλα τα μόρια των καροτενίων και σχεδόν  όλα τα μόρια Chla είναι προσδεμένα με το 

 
 

  

Εικόνα  4  : Δομή του φωτοσυστήματος Ι.   

 

πυρηνικό κέντρο αντίδρασης PsaA/PsaB - κάθε μια από αυτές τις πρωτεΐνες 

συντίθεται από 11 διαμεμβρανικές έλικες και είναι όμοιες με τις αντίστοιχες 

πυρηνικές πρωτεΐνες του PSII, D1 και D2. Εκτός από τις PsaA/PsaB πρωτεΐνες,  το 

πυρηνικό σύμπλοκο του PSI περιέχει επίσης τον πρωτογενή ηλεκτρονιοδότη Ρ700 (ένα 

διμερές μορίων χλωροφύλλης a) και πέντε διαφορετικούς ηλεκτρονιομεταφορείς, 

όπως ο πρωτογενής δέκτης ηλεκτρονίων Αο (ένα μόριο χλωροφύλλης a), ο 

δευτερογενής δέκτης ηλεκτρονίων Α1 (ένα μόριο φυλλοκινόνης), το Fx (κέντρο x 
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σιδήρου-θείου) στην PsaA/B πρωτεΐνη και τα FA  και FB (κέντρα Α, Β σιδήρου-θείου) 

στην περιφερειακή πρωτεΐνη PsaC της στρωματικής μεριάς του συμπλόκου του 

φωτοσυστήματος Ι. Κάποια κατάλοιπα τρυπτοφάνης στην PsaA/PsaB πιστεύεται ότι 

εμπλέκονται στη διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονίων από το φωτοσύστημα Ι (Yang 

et al., 2005). 

 

Κυτόχρωμα b6f (Cytb6f) 

 

Η μεταφορά ηλεκτρονίων από το φωτοσύστημα ΙΙ στο φωτοσύστημα Ι βρίσκεται υπό 

τον αυστηρό έλεγχο του κυτοχρώματος b6f. Το σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f 

μέσω βιοχημικής ανάλυσης και φασματοσκοπίας μάζας φαίνεται ότι είναι σε διμερή 

μορφή in vivo και ότι περιλαμβάνει 9 υπομονάδες/μονομερή στα φυτά (Whitelegge 

et al., 2002). Το cytb6f σύμπλοκο είναι ανάλογο στη δομή και λειτουργία με το 

σύμπλοκο του κυτοχρώματος bc1 των μιτοχονδρίων. Υπάρχουν τέσσερις κύριες 

υπομονάδες στο κυτόχρωμα b6f: το κυτόχρωμα f, το κυτόχρωμα b6, η 

σιδηροθειοπρωτεΐνη Rieske και η υπομονάδα IV (Huang et al., 1994). 

  

Εικόνα   5 : Δομή του συμπλόκου κυτοχρώματος b6f (Cyt b6f).   

 

Το  Cytb6f καταλύει την  οξείδωση της πλαστοκινόλης (PQH2) και τη μεταφορά 

ηλεκτρονίων στην πλαστοκυανίνη (PC), ενώ διεξάγεται ο κύκλος των κινονών. 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 στο μικροχώρο, η οποία είναι η κινητήρια 

δύναμη της ΑΤΡ συνθάσης για την παραγωγή ΑΤΡ (Laisk et al., 2005). 
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ΑΤΡ συνθάση 

 

Ο μηχανισμός σύνθεσης ΑΤΡ στους χλωροπλάστες 

κατευθύνεται από μία πρωτονιοκίνητη δύναμη και 

είναι κατά πολύ όμοιος με αυτόν των 

μιτοχονδρίων. Η ΑΤΡ συνθάση ή αλλιώς σύμπλοκο 

CF1-CF0 αποτελείται από το σύμπλοκο CF0 και το 

σύμπλοκο CF1 . Το σύμπλοκο CF0  αποτελείται από 

τις πρωτεϊνικές υπομονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και 

λειτουργεί ως ένας περιστροφικός κινητήρας ή ως 

μια αντλία πρωτονίων, μεταφέροντας πρωτόνια δια μέσου της μεμβράνης των 

θυλακοειδών. Το σύμπλοκο CF1 καταλύει τη σύνθεση του ΑΤΡ από ADP και Pi  και 

αποτελείται από τις υπομονάδες α3β3γδ3. Ένας περιστρεφόμενος άξονας συντίθεται 

από τις υπομονάδες γ και ε και οδηγεί το σχηματισμό του ΑΤΡ με διαμορφωτικές 

αλλαγές του καταλυτικού εξαμερούς α3β3 (Poetsch et al., 2003). 

 

Η φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων 

 

Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων από το νερό στη φερρεδοξίνη αναπαρίσταται με 

μια οξειδοαναγωγική κλίμακα δυναμικού, η οποία είναι γνωστή ως σχήμα-Ζ ή μη 

κυκλική ροή ηλεκτρονίων (σχήμα 1). 

Σχήμα 1: Το Ζ- σχήμα της οξυγονικής φωτοσύνθεσης για τη ροή των ηλεκτρονίων 
από το νερό στο οξειδωμένο NADP+. 
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Τα φωτόνια διεγείρουν τις χρωστικές του LHCII και η ενέργεια μέσω των χρωστικών 

μεταφέρεται στις χρωστικές στο ενεργό κέντρο αντίδρασης του PSΙΙ (P680) από όπου 

αρχίζει η φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων. 

Η φωτονιακή ενέργεια που δεσμεύεται από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές του LHCII 

οδηγείται στον πυρήνα του PSII και διεγείρει το Ρ680. Το Ρ680* μεταφέρει ένα 

ηλεκτρόνιο στη φαιοφυτίνη a η οποία με τη σειρά της δίνει ένα ηλεκτρόνιο στην 

κινόνη QΑ η οποία είναι ισχυρά προσδεμένη και έχει το πιο αρνητικό δυναμικό 

αναγωγής από τις κινόνες που αποτελούν τη δεξαμενή ελεύθερης πλαστοκινόνης της 

μεμβράνης (PQ-pool). Επόμενος δέκτης ηλεκτρονίων είναι η κινόνη QΒ η οποία είναι 

χαλαρά προσδεμένη και απαιτεί δύο ηλεκτρόνια για να αναχθεί. Έτσι παίρνοντας 

ένα ηλεκτρόνιο από την QΑ  μετατρέπεται στην ημικινόνη QΒ- ενώ με την 

απορρόφηση ενός δεύτερου φωτονίου, η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου προς την QΒ 

επαναλαμβάνεται. Στη συνέχεια η QΒ προσλαμβάνει δύο Η+ από το στρώμα και 

μετατρέπεται στην πλήρως ανηγμένη της μορφή, την πλαστοκινόλη (PQH2), η οποία 

αποδεσμεύεται από την αρχική της θέση στο RC του PSII και καταλήγει στο 

σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f όπου και οξειδώνεται, ενώ τα ηλεκτρόνιά της 

μεταφέρονται στο κυτόχρωμα b6f και την πλαστοκυανίνη μέσω της πρωτεΐνης Rieske 

και του κυτοχρώματος f. Τα ηλεκτρόνια που είχε λάβει από το στρώμα 

απελευθερώνονται στον μικροχώρο συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία 

διαφοράς δυναμικού. Στο μεταξύ, το φορτισμένο πλέον Ρ680+ ανάγεται 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 (OEC) του PSII. Αυτή η διαδικασία οξειδοαναγωγής 

επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές ώστε να διεγερθεί κατάλληλα το σύμπλεγμα (Mn)4 

και να προκληθεί η διάσπαση δύο μορίων νερού, με την συνακόλουθη παραγωγή 

ενός μορίου οξυγόνου, τεσσάρων ηλεκτρονίων και τεσσάρων πρωτονίων. Όλη αυτή η 

διαδικασία δημιουργεί επίσης και μια διαβάθμιση πρωτονίων μεταξύ στρώματος και 

μικροχώρου, η οποία αποτελεί κινητήριο δύναμη για την παραγωγή ATP από την 

ATPάση. 

 Το P700 αποτελεί το ενεργό κέντρο και τον πρωτογενή ηλεκτρονιοδότη του PS Ι. Με 

την απορρόφηση ενός φωτονίου το P700 διεγείται (Ρ700*). Μέσω μιας σειράς 

ηλεκτρονιομεταφορέων, των πρωτεϊνών Fe-S και της φερρεδοξίνης, τα ηλεκτρόνια 

καταλήγουν στο NADP+ το οποίο ανάγεται σε  NADPΗ. Το NADPΗ μαζί με το ΑΤΡ 

που παράγεται από τη συνθάση του ΑΤΡ, χρησιμοποιούνται στις σκοτεινές 
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αντιδράσεις (κύκλος Calvin) για τη μετατροπή του ανόργανου άνθρακα (CO2) σε 

οργανική ύλη. 

Όταν ο φωτοσυνθετικός οργανισμός διαθέτει όλο το απαραίτητο γι’αυτόν NADPΗ 

αλλά έχει ανάγκη ΑΤΡ , απενεργοποιείται το φωτοσύστημα ΙΙ και παράγεται ΑΤΡ 

μέσω της κυκλικής ροής ηλεκτρονίων (κυκλική φωτοφωσφορυλίωση). Κατά την 

κυκλική φωτοφωσφορυλίωση τα ηλεκτρόνια από την ανηγμένη φερρεδοξίνη δεν 

καταλήγουν στο NADP+ αλλά μέσω του κυτοχρώματος b6f , της πρωτεΐνης Rieske 

και της πλαστοκυανίνης, στο P700. 

 
Επίδραση περιβαλλοντικών καταπονήσεων στη φωτοσύνθεση 

 
Τα φυτά δεν έχουν ικανότητα μετακίνησης και έτσι είναι αναγκασμένα να υφίσταται 

όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους, είτε βραχυπρόθεσμες, είτε 

μακροπρόθεσμες. Πολλές από τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα φυτά, προκαλούν ριζικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Αυτές οι καταπονήσεις συνήθως στη φύση δεν 

υφίστανται μεμονωμένες αλλά σε συνδυασμό, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους  είτε 

συνεργιστικά, είτε ανταγωνιστικά, επηρεάζοντας ως εκ τούτου το φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό και κατ’επέκταση το ίδιο το φυτό. 

Οι αβιοτικές καταπονήσεις προκαλούν μεγάλες απώλειες στην αγροτική παραγωγή 

παγκοσμίως. Πολλές καταπονήσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης ως 

ανεξάρτητα συμβάντα, όπως η ξηρασία, η αλατότητα, η UVB-ακτινοβολία, κ.α. 

Παρόλα αυτά στο πεδίο τα φυτά συνήθως εκτίθενται σε συνδυασμό των διαφόρων 

καταπονήσεων. Μελέτες με ταυτόχρονη έκθεση σε καταπονήσεις σε αρκετά είδη 

φυτών έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η ανθεκτικότητα σε 

συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων περιβαλλοντικών καταπονήσεων αποτελεί στόχο σε 

πολλά καλλιεργούμενα είδη. Παρόλα αυτά λίγα είναι γνωστά για τους μοριακούς 

μηχανισμούς που ρυθμίζουν την απόκριση των φυτών σε πολλαπλά στρες.  

Με τις βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποκρίσεων των φυτών σε 

διαφορετικές αβιοτικές συνθήκες καταπόνησης, όταν υπάρχει συνδυασμός 

διαφορετικών καταπονήσεων πιθανόν να προκύπτουν συνεργιστικές ή 

ανταγωνιστικές αποκρίσεις. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια καταπόνησης με 

υψηλή θερμοκρασία, τα φυτά ανοίγουν τα στόματα για να μειώσουν τη θερμικρασία 

των φύλλων μέσω της διαπνοής. Παρόλα αυτά αν το στρες υψηλής θερμοκρασίας 
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συνδυαστεί με στρες ξηρασίας, τα φυτά δε θα μπορούσαν να ανοίξουν τα στόματα 

και η θερμοκρασία των φύλλων τους θα ήταν υψηλότερη (Rizhsky et al., 2002). 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών αλλαγών όπως 

η αυξομείωση της έντασης του φωτισμού, η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου 

του άνθρακα και η αύξηση της αλατότητας, στη μοριακή δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού των ανώτερων φυτών και συγκεκριμένα σε φυτά 

καπνού του είδους Nicotiana tabacum L. cv Xanthi. 

 

Επίδραση της έντασης της PAR ακτινοβολίας στην φωτοσυνθετική διαδικασία 

 

Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ικανότητα 

προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φωτονιακό περιβάλλον. Οι 

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί όπως έχουμε αναφέρει δεν έχουν την ικανότητα κίνησης 

και έτσι είναι αναγκασμένοι να υφίστανται όλες τις αλλαγές του περιβάλλοντός 

τους. Οι ημερήσιες όμως διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας είναι άμεσες και 

πολύ μεγάλες και για αυτό το λόγο οι προσαρμογές των φωτοσυνθετικών 

οργανισμών θα πρέπει να είναι ταχύτατες και πολυδιάστατες.  

Για τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς η δυνατότητα να προσαρμόζονται στις 

μεταβολές της φωτονιακής ροής είναι κρίσιμη, έτσι ώστε να διατηρούν μια 

ισορροπία μεταξύ της ικανότητάς τους για συλλογή φωτός και της ορθολογικής 

χρήσης αυτής της δεσμευμένης ενέργειας. 

Όταν η φωτονιακή ροή είναι υπολειπόμενη, η φωτοσύνθεση περιορίζεται από την 

αποδοτικότητα στη συλλογή φωτός. Όταν όμως η φωτονιακή ροή είναι αυξημένη η 

φωτοσύνθεση προσεγγίζει το μέγιστό της ρυθμό, ο οποίος καθορίζεται από τη 

δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η φωτονιακή 

ροή στο περιβάλλον του φυτού προκαλεί την απορρόφηση περισσότερου φωτός από 

ότι απαιτείται για τον κορεσμό της φωτοσύνθεσης, τότε η περίσσεια φωτός προκαλεί 

την παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species) που οδηγούν 

σε φωτοοξειδωτικές βλάβες (Dau, 1994). 

Η καταπόνηση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από πολύ υψηλής έντασης 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 / 
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μοριακούς, αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συνολικά αναφέρονται με τον 

όρο φωτοπροσαρμογή. 

Η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε χαμηλές (LL) και υψηλές (HL) 

εντάσεις φωτισμού είναι ένα καλώς τεκμηριωμένο φαινόμενο τόσο στα ανώτερα 

φυτά όσο και στα πράσινα φύκη (Fleischhacker and Senger, 1978). 

Η ανθεκτικότητα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού ενάντια στη περίσσεια 

φωτονιακής ενέργειας αποδίδεται σε προσαρμογές του όπως η αύξηση της 

συγκέντρωσης της Rubisco, η αύξηση της συγκέντρωσης του PSII, η μείωση του 

μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας του PSII (LHCII) (Anderson et al., 1995), η 

μεγαλύτερη ταχύτητα της φωτοσυνθετικής ηλεκτρονιακής ροής, η αυξημένη 

δυνατότητα ανακύκλωσης της πρωτεΐνης D1 του κέντρου αντίδρασης του PSII, που 

όλα συντελούν στην αποτελεσματικότερη απόσβεση της περίσσειας φωτονιακής 

ενέργειας διέγερσης με τη μορφή θερμότητας (Dau, 1994; Kotzabasis et al., 1999; 

Navakoudis et al., 2007). 

 

Επίδραση της συγκέντρωσης του CO2 στη φωτοσυνθετική διαδικασία 

 

Η σημαντική αύξηση του CO2 είναι μια περιβαλλοντική αλλαγή που επηρεάζει τη 

φωτοσυνθετική διαδικασία. Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία 200 χρόνια και αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το έτος 

2100 (McElroy, 1994), αυξάνοντας έτσι την ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Αυξημένες συγκεντρώσεις CO2 οδηγούν σε διάφορες αλλαγές στη φυσιολογία και το 

μεταβολισμό των φυτών, όπως τη μείωση της πυκνότητας των στομάτων, τη μείωση 

της φωτοαναπνοής και την αύξηση της αναλογίας C/N (Bowes, 1996). Έκθεση φυτών 

σε αυξημένες συγκεντρώσεις CO2 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φωτοσυνθετικού 

ρυθμού, τη συσσώρευση των παραγόμενων υδατανθράκων μέσα στο χλωροπλάστη 

με τη μορφή αμύλου (Sasek et al., 1985) και τη σημαντική μείωση των επιπέδων της 

RubisCO (Besford, 1990). Μείωση παρατηρείται επίσης στις πρωτεΐνες D1 και D2 του 

πυρήνα του φωτοσυστήματος ΙΙ καθώς και στο σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f της 

αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (Wilkins et al., 1994).  

Πολλά φυτά έχουν την ικανότητα να αυξάνουν τους φωτοσυνθετικούς τους ρυθμούς 

όταν εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις  CO2, καθώς και σε συνδυασμό  με υψηλές 

θερμοκρασίες (Vu et al., 2001). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                         σελ:  11

Τα μονοκύτταρα πράσινα φύκη παρουσιάζουν παρόμοιες αντιδράσεις στην αύξηση 

του CO2 με αυτές των ανώτερων φυτών όσο αφορά την αύξηση της βιομάζας (Muller 

et al., 1993). Η επίδραση αυξημένων συγκεντρώσεων CO2 στα επίπεδα της βιομάζας 

καθώς και στη δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού έχουν 

μελετηθεί στο μονοκύτταρο φύκος Scenedesmus obliquus (Logothetis et al., 2004). 

Υψηλές συγκεντρώσεις CO2 προκαλούν αύξηση της αναλογίας Chla/Chlb ως 

αποτέλεσμα της μείωσης του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας LHCII 

(Logothetis et al., 2004). Σε συνδυασμό με τη μείωση του LHCII, οι μετρήσεις 

επαγωγικού φθορισμού έδειξαν αύξηση της πυκνότητας των ενεργών 

φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης (RC/CSo) και ως εκ τούτου μείωση της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά κέντρο αντίδρασης (DIo/RC) στις καλλιέργειες που 

εκτέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 (Logothetis et al., 2004). 

 

Επίδραση της αυξημένης αλατότητας στη φωτοσυνθετική διαδικασία 

 

Η αλατότητα αποτελεί ένα βασικό αβιοτικό παράγοντα καταπόνησης στα φυτά 

παγκοσμίως. Το στρες αλατότητας προκαλεί απώλειες νερού λόγω της σχετικά 

μεγάλης συγκέντρωσης στο έδαφος καθώς και ιοντικά στρες που προκύπτουν από 

αλλαγές στην αναλογία Κ+/ Na+. Έτσι οδηγεί σε αυξημένες συγκεντρώσεις Na+ και 

Cl- οι οποίες είναι καταστρεπτικές για τα φυτά (Yamaguchi et al., 2005; Munns, 1993). 

Τα καταπονημένα από αλάτι φυτά, παρουσιάζουν μείωση στη φωτοσυνθετική τους 

απόδοση (Lu et al., 2002), χωρίς να γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια που οδηγούν σε 

αυτό. Έχει εισηγηθεί ότι η μείωση στη φωτοσυνθετική απόδοση των φυτών δεν 

οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (όπως έχει 

αναφερθεί σε πολλές δημοσιεύσεις) (Lu et al., 2000), αλλά και στη συσσωρευτική 

δράση φαινομένων όπως είναι οι αλλαγές στο υδατικό και οσμωτικό δυναμικό, η 

μείωση της στοματικής αγωγιμότητας των στομάτων των φύλλων, του ρυθμού 

διαπνοής, των φωτοσυνθετικών χρωστικών, των ενζύμων και πρωτεϊνών του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Sultana et al., 1999; Ma et al., 1997). Υπάρχουν αρκετά 

στοιχεία που δείχνουν ότι η αυξημένη αλατότητα προκαλεί αλλαγές στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό, στο οσμωτικό δυναμικό και τα επίπεδα του νερού στα 

φύλλα, στο ρυθμό της διαπνοής και τη θερμοκρασία των φύλλων (Sultana et al., 

1999). Η αλατότητα επηρεάζει επίσης φωτοσυνθετικά συστατικά όπως ένζυμα, 

χλωροφύλλες και καροτένια. Αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους εξαρτώνται από τη 
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σοβαρότητα και τη διάρκεια της καταπόνησης (Mishra, 1997) καθώς και από το είδος 

των φυτών (Dubey, 1994). Η μείωση της φωτοσύνθεσης με την αύξηση της 

αλατότητας οφείλεται α) στο κλείσιμο των στομάτων, το οποίο οδηγεί σε μείωση του 

ενδοκυττάριου CO2, β) σε μη στοματικούς παράγοντες (Bethke et al., 1992; Nagy et 

al., 1995), όπως η μείωση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης (Sibole et al., 1998) γ) σε 

μείωση των φωτοσυνθετικών χρωστικών (Sultana et al., 1999; Kolchevskii et al., 1995) 

και δ) σε αλλαγές της ιοντικής συγκέντρωσης (Khan et al., 1997). 

Σημαντική αναστολή της φωτοσύνθεσης από την αλατότητα φαίνεται να σχετίζεται 

με το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII). Το στρες αλατότητας μειώνει τη 

δραστικότητα του PSII (Lu et al., 2002)) και αναστέλλει τη μεταφορά ηλεκτρονίων 

(Xia et al., 2004). Οι Mishra et al (2001) έχουν αναφέρει ότι η αυξημένη αλατότητα 

επηρεάζει τη φωτοχημική αποδοτικότητα του PSII, τον πρωτογενή διαχωρισμό 

φορτίου και τα σύμπλοκα πρωτεϊνών/χρωστικών των θυλακοειδών. Οι 

Allakhverdiev et al ανέλυσαν το φθορισμό της χλωροφύλλης a σε κυανοβακτήρια 

του γένους Synechococcus sp. και πρότειναν ότι τα φωτοχημικά κέντρα αντίδρασης 

του συμπλόκου, συμπεριλαμβανομένου της κινόνης QA, της φαιοφυτίνης και του 

φωτοχημικού κέντρου αντίδρασης P680, δεν καταστρέφονται από υψηλά επίπεδα 

αλατότητας. Συνεπώς αυτό που καταστρέφεται είναι η μεταφορά ηλεκτρονίων από 

το νερό στο P680. Πιθανόν το σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου να καταστρέφεται από την 

επίδραση των ιόντων (Allakhverdiev et al., 2000). 

Οι πολυαμίνες αλλά και η δράση των κύριων μεταβολικών τους ενζύμων, 

μελετήθηκαν σε συνθήκες αλατότητας στο είδος Brassica campestris (Das et al., 1995). 

Παρατηρήθηκε ότι η παρατεταμένη έκθεση σε NaCl, προκάλεσε πολύ μικρές αλλαγές 

τόσο στα επίπεδα των πολυαμινών, όσο και στη δράση της ADC, της ODC και της 

PAO, ενώ η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε NaCl, προκάλεσε σημαντική αύξηση στα 

επίπεδα των πολυαμινών και στη δράση των παραπάνω ενζύμων (Jantaro et al., 

2003). Σε παρόμοια πειράματα που έγιναν χρησιμοποιώντας καλλιέργειες του 

κυανοβακτήριου Synechocystis, τόσο η παρατεταμένη όσο και η βραχυπρόθεσμη 

έκθεση σε συνθήκες καταπόνησης με NaCl (ιοντική και οσμωτική καταπόνηση, 

αντίστοιχα), οδήγησαν σε αύξηση του επιπέδου των πολυαμινών. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της Spm και Spd, η οποία οφειλόταν σε ιοντική 

και οσμωτική καταπόνηση, αντίστοιχα. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση της 

συσσώρευσης mRNA της ADC και στα δύο είδη καταπόνησης (ιοντική και 
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οσμωτική), η οποία οφείλεται στη σταθεροποίηση του μεταγράφου (Jantaro et al., 

2003).               

Η περιγραφή του ρόλου των πολυαμινών ως απόκριση σε στρες αλατότητας, 

περιορίζεται κυρίως στη συσσώρευση τους και στη δράση τους ως οσμωρυθμιστές και 

ως αποσβέστες των ενεργών μορφών οξυγόνου (ΕΜΟ), που οφείλονται στην 

παρουσία περίσσειας NaCl. Η φυσιολογική σημασία αυτών των αποκρίσεων 

παραμένει αδιευκρίνιστη (Aziz et al., 1999).    

 

……………………………………………… (βλέπε Sfakianaki et al. 2007) 

 

Ο ρόλος των πολυαμινών στη φωτοσυνθετική διαδικασία 
 
 
Οι πολυαμίνες είναι πολυκατιοντικές, αζωτούχες, αλειφατικές οργανικές ενώσεις 

μικρού μοριακού βάρους, οι οποίες εμπλέκονται σε πολλές διαδικασίες στα φυτά. Η 

διαμίνη πουτρεσίνη (Put), συντίθεται είτε από την αργινίνη, είτε από την ορνιθίνη με 

αντιδράσεις οι οποίες καταλύονται από την αποκαρβοξυλάση της αργινίνης και της 

ορνιθίνης αντίστοιχα. Η Put αποτελεί το πρόδρομο μόριο για τη σύνθεση των δύο 

άλλων πολυαμινών, της τριαμίνης σπερμιδίνη (Spd) και της τετραμίνης σπερμίνη 

(Spm). Η σύνθεση της Spd και της Spm επιτυγχάνεται με την πρόσθεση μιας 

αμινοπροπυλικής ομάδας σε μια ή δυο αμινομάδες της Put αντίστοιχα. Ο δότης της 

αμινοπροπυλικής ομάδας είναι η αποκαρβοξυλιωμένη S-αδενοσυλμεθιονίνη (SAM) 

μέσω της δράσης της αποκαρβοξυλάσης της S-αδενοσυλμεθιονίνης (DSAM). 

Ο ρόλος των πολυαμινών εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών μεταξύ των 

οποίων αναφέρονται η κυτταρική διαίρεση (Martin-Tanguy,1997), η μορφογένεση 

(Masgrau et al., 1997), ο γηρασμός (Rastori,1991; Borell et al., 1997) η κυτταρική 

διαίρεση και απόπτωση (Papadakis and Roubelakis-Angelakis,2005; Jaenne et al., 

2004) και σε πολλές περιπτώσεις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις (Bouchereau et 

al., 1999; Amador et al., 2002). 

Σε κυτταρικό επίπεδο, οι λειτουργίες αυτές μεταφράζονται σε σταθεροποίηση των 

μεμβρανών, παρεμποδισμό της απώλειας χλωροφύλλης σε γηρασμένα κύτταρα, 

ανίχνευση και καταστροφή των ελευθέρων ριζών (Bors et al., 1989), αύξηση της 

σύνθεσης πρωτεϊνών, RNA και DNA (Kuehn et al., 1979), καθώς και αύξηση της 

μιτωτικής δραστηριότητας (Tiburcio et al., 1993; Walden et al., 1997). Επίσης 
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παρεμποδίζουν την αύξηση της ενεργότητας, καθώς και την de novo σύνθεση του 

αιθυλενίου στο επίπεδο της ACC συνθάσης (Tiburcio et al., 1997). 

Οι πολυαμίνες βοηθούν τον πολυμερισμό συστατικών του κυτταροσκελετού, 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση και σταθερότητα του DNA και ενεργοποιούν το 

ριβώσωμα κατά την πρωτεϊνοσύνθεση (Igarashi and Kashiwagi, 2000). Σε ανώτερα 

φυτά, εξωκυτταρικές πολυαμίνες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αρνητικά 

φορτισμένα συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος (Mariani et al., 1989). 

 

 

Εικόνα 6:  Βιοσυνθετικό μονοπάτι των πολυαμινών στα φυτά.  

 

Μια πιθανή ιδέα για το ρόλο των πολυαμινών στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό, 

δόθηκε μετά από ανίχνευσή τους στους χλωροπλάστες διαφόρων φωτοσυνθετικών 

οργανισμών (Euglena gracilis (Bagni and Serafini-Fracassini, 1973), Helianthus 

tuberosus (Torrigiani et al., 1986), spinach (Kotzabasis et al., 1993), Zea mays 

(Andreadakis and Kotzabasis, 1995). Λεπτομερέστατη έρευνα του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού στα θυλακοειδή του σπανακιού έδειξε την ύπαρξη και των τριών κύριων 

πολυαμινών (Put, Spd, Spm) σ’ αυτές τις μεμβράνες καθώς και το ότι βρίσκονται 
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συνδεμένες σε υποσύμπλοκα του του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, όπως το LHC και 

το PSII. Στο σπανάκι βρέθηκε αποκλειστικά Spm στο εσωτερικό των κέντρων 

αντίδρασης, ενώ βρέθηκε κυρίως Spd στην πρωτεΐνη 33kD του συμπλόκου έκλυσης 

οξυγόνου (OEC) (Kotzabasis et al., 1993; Fotinou, 1993). Στο πλαίσιο αυτών των 

παρατηρήσεων προτάθηκε ότι οι πολυαμίνες ίσως παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

συναρμολόγηση των συμπλόκων του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Doernemann et 

al., 1996).   

 

 

Πολυαμίνες και περιβαλλοντικές καταπονήσεις 

 

Τα τελευταία χρόνια δόθηκε έμφαση στο ρόλο των πολυαμινών στους μηχανισμούς 

άμυνας των φυτών σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις (Galston et al., 1997; Galston, 

2001). Πολλές αναφορές συνδέουν την ανθεκτικότητα των φυτών στις καταπονήσεις 

με την ικανότητα να ενισχύουν τη σύνθεση των πολυαμινών κατά την αντιμετώπιση 

της καταπόνησης (Bouchereau et al., 1999; He et al., 2002; Navakoudis et al., 2003). Οι 

Lee et al., (1995) βρήκαν άμεση σχέση μεταξύ της ανθεκτικότητας των φυτών ρυζιού 

στο ψύχος και του βαθμού συσσώρευσης Put στο βλαστό, στο πλαίσιο απόκρισης 

στην καταπόνηση. Επίσης βρέθηκε ότι η ανθεκτική ποικιλία αγγουριού αυξάνει τη 

σύνθεση Spd στα φύλλα κατά την έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες (3οC στο 

σκοτάδι), ενώ μια ευαίσθητη ποικιλία δεν την αυξάνει (Shen et al., 2000). Η αυξημένη 

Spd δείχνει ικανή να καταστέλλει την προερχόμενη από την NADPH οξειδάση 

συσσώρευση Η2Ο2 στα ψυχθέντα φύλλα και έτσι να περιορίζει τη ζημιά από την 

οξειδωτική καταπόνηση στα φύλλα. Η Szala et al., (1997) πρότειναν ότι η αύξηση των 

πολυαμινών εμποδίζει τη φωτοαναστολή όταν μέτρησαν τα επίπεδα Put και Spd να 

αυξάνονται στο φως σε φύλλα Zea mays λόγω έκθεσης σε 5οC, αλλά να μη συμβαίνει 

κάτι αντίστοιχο στο σκοτάδι. 

Από παλιότερα προτάθηκε ότι οι πολυαμίνες προστατεύουν τις μεμβράνες και 

μειώνουν τις ενεργές μορφές οξυγόνου (Roberts et al., 1986; Bors et al., 1989). Στα 

φύλλα οι πολυαμίνες εντοπίζονται σε μεγάλο ποσοστό στους χλωροπλάστες 

(Torrigiani et al., 1986). Οι χλωροπλάστες έχουν επίσης υψηλές ενεργότητες 

βιοσυνθετικών ενζύμων των πολυαμινών και τρανσγλουταμινασών, ενζύμων που 

προσδένουν ομοιοπολικά πολυαμίνες σε πρωτεΐνες (Borrel et al., 1995). Μάλιστα οι 

παραπάνω ενεργότητες ρυθμίζονται από το φως (Hisarawa et al., 1994; Serafini-
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Fracassini, 1995). Επίσης ανθεκτικά στο ψύχος φυτά δείχνουν μεγαλύτερη αύξηση 

των ενδογενών πολυαμινών σαν απόκριση στο ψύχος από ότι κάνουν τα ευαίσθητα 

στο ψύχος φυτά (Guye et al., 1986; Nadeau et al., 1987; Lee et al., 1995). Αν μάλιστα 

αποτρέψει κάποιος την αύξηση των πολυαμινών κατά την καταπόνηση αυξάνεται η 

ευαισθησία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (He et al., 2002). Παρόμοια ισχύουν και 

στις καταπονήσεις από όζον (Navakoudis et al., 2003) και από UVB (Sfichi et al., 

2004). 

Σειρά πειραματικών προσεγγίσεων που αφορούσαν επιδράσεις περιβαλλοντικών 

καταπονήσεων [(αυξημένο ατμοσφαιρικό όζον (Navakoudis et al., 2003 ), αυξημένη 

UV-B ακτινοβολία (Sfichi et al., 2004), αυξημένη συγκέντρωση διοξειδίου του 

άνθρακα (Logothetis et al., 2004), αυξημένη συγκέντρωση NaCl (Demetriou, 2007)] 

έδειξαν ότι οτιδήποτε εκλαμβάνεται από τα φυτά ως stress επιφέρει μια άμεση 

αύξηση της φωτοσυνθετικής κεραίας (LHCII) και μείωση της συγκέντρωσης των 

ενεργών κέντρων αντίδρασης (RC) που επιφέρει με τη σειρά του αύξηση της 

διαχεόμενης περίσσειας ενέργειας και οδηγεί στην μείωση της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας. Όλη αυτή η διαφοροποίηση ελέγχεται από τη συγκέντρωση των 

προσδεμένων στα θυλακοειδή πολυαμινών και ιδιαίτερα από τη σχέση Put/Spm. Σε 

μια κατάσταση καταπόνησης αυτή η σχέση είναι μικρή ενώ η επαναφορά σε 

συνθήκες κανονικές επαναφέρει την εν λόγω σχέση στα αρχικά της επίπεδα. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
Οργανισμός και συνθήκες καλλιέργειας 
 
Στην παρούσα μελέτη (συνεργιστικής/ανταγωνιστικής) 

αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα 

ανώτερα φυτά, χρησιμοποιήθηκαν φυτά καπνού 

(Nicotiana tabacum L. cv. Xanthi) ηλικίας 5-7 εβδομάδων, 

ανεπτυγμένα σε θερμοκήπιο. Πριν τα πειράματα τα φυτά 

μεταφέρθηκαν για 5 ημέρες σε ειδικό θάλαμο με συνεχή 

φωτισμό (≈ 50μmol*m-2*s-1) και θερμοκρασία 22ο C. Για 

όλες τις πειραματικές προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο υγιή φύλλα (Fv/Fm>0.8). 

Για τα πειράματα σε πολύ χαμηλή ένταση ακτινοβολίας  (VLL) τα φυλλικά δισκία 

εκτέθηκαν σε ένταση 20μmol*m-2*s-1, για χαμηλής έντασης ακτινοβολία (LL) σε 

έναταση 50μmol*m-2*s-1 ενώ για μέτριας έντασης ακτινοβολία (ML) και σε ένταση 

100μmol*m-2*s-1. 

 

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 μηχανισμού χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης. 

Συγκεκριμένα η ενέργεια του φωτός που απορροφάται από τα μόρια χλωροφύλλης 

μπορεί να ακολουθήσει ένα από τους τρεις δρόμους:  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να γίνει η φωτοσύνθεση (φωτοχημεία), η υπερβολική ενέργεια μπορεί να εκλυθεί ως 

θερμότητα ή ως φως – φθορισμός χλωροφύλλης. 

Αυτές οι τρεις διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε κάθε αύξηση στη μια να 

καταλήγει σε μείωση της απόδοσης των άλλων δύο. Επομένως μετρώντας τα επίπεδα 

του φθορισμού των χλωροφυλλών μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις 

αλλαγές στην αποδοτικότητα της φωτοχημείας και της έκλυσης θερμότητας. 
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Αν και το συνολικό ποσό του φθορισμού είναι πολύ μικρό (μόνο 1  ή 2% της 

συνολικής απορροφούμενης φωτονιακής ενέργειας), η μέτρησή του είναι εύκολη με 

τη χρήση διαφόρων φθορομέτρων. 

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 πολύτιμο ερευνητικό 

μέσο για τη μελέτη της δραστηριότητας αλλά και της απόδοσης του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού (Lichtenhaler 1992). Βάσει της μεθόδου των Strasser and Strasser (1995), 

μέσω μιας γρήγορης κινητικής φθορισμού 1200 μετρήσεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, 

μπορεί να καταγραφεί η φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων και να εκτιμηθεί, εκτός 

των άλλων, το μέγεθος του LHCII (ABS/RC), η πυκνότητα των ενεργών κέντρων 

αντίδρασης (RC/CSo), η αλυσίδα μεταφοράς των ηλεκτρονίων (ETo/RC) και μια 

σειρά από παραμέτρους που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. 

Μια τυπική καμπύλη φθορισμού η οποία προέρχεται από ένα προσαρμοσμένο στο 

σκοτάδι δείγμα, έπειτα από ακτινοβόληση με κορεσμένο ερυθρό φως (650nm), 

φαίνεται στο σχήμα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Καμπύλη επαγωγικού φθορισμού της χλωροφύλλης σε συνδυασμό με τις 
αντιδράσεις στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Συμβολισμοί:Ο, Ι, D, P, S, M, T: 
Είναι τα διαδοχικά επίπεδα κατά την  επαγωγή φθορισμού στα φυτικά κύτταρα με το 
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πέρασμα του χρόνου;  hv: φωτόνιο;  680P και 700P : τα κέντρα αντίδρασης των PSII και 

PSI, αντίστοιχα;  +Z : ενδιάμεσος μεταφορέας ηλεκτρονίων από το υδροδιασπόν 
σύμπλοκο στο PSII;  I: ενδιάμεσος αποδέκτης, φαιοφυτίνη α; AQ : κινόνη α; BQ : 
κινόνη β; 2PQH : αναγμένη πλαστοκινόνη; 6/ bfCyt : κυτοχρωμικό σύμπλοκο 6/ bf ; 
PC: πλαστοκυανίνη; DCMU: 3-(3,4 διχλωροφαινυλ-)-1,1 διμεθυλ-ουρία. 
 
 
Σε μια δεδομένη στιγμή, το σχήμα της καμπύλης φθορισμού οποιουδήποτε δείγματος 

καθορίζεται από τη φυσική κατάσταση του δείγματος τη συγκεκριμένη στιγμή αλλά 

και το περιβάλλον (φυσικό ή χημικό) στο οποίο βρίσκεται το δείγμα. Κάθε 

φωτοσυνθετικό δείγμα σε φυσιολογική κατάσταση παρουσιάζει έπειτα από 

ακτινοβόληση μια γρήγορη αύξηση φθορισμού, από μια αρχική ένταση φθορισμού 

F0 σε μια μέγιστη ένταση FP ή Fm. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα η ένταση του 

φθορισμού Ft βρέθηκε ότι επιδεικνύει ενδιάμεσα στάδια όπως το FJ στα 2ms και FI 

στα 30ms, ενώ το Fm επέρχεται μετά από περίπου 300ms. 

Η μέθοδος του επαγωγικού φθορισμού είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο μελέτης 

και καταγραφής των επιπτώσεων του βιοτικού και αβιοτικού stress. 

Στην παρούσα μελέτη οι μετρήσεις φθορισμού έγιναν με τη συσκευή Handy PEA 

(Hansatech UK) και ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων  με χρήση 

εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογής του JIP-test (BiolyserHP) σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Strasser and Strasser (1995).  

Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε φυλλικά δισκία τα οποία προτού διεγερθούν είχαν 

παραμείνει στο σκοτάδι για 5 λεπτά 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 των 

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 της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), η διαχεόμενη ενέργεια ανά κέντρο αντίδρασης 

(DIo/RC), ο δείκτης απόδοσης [performance index PI(abs)] και άλλοι παράγοντες 

που παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ. 
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Μετρήσεις της μη-φωτοχημικής απόσβεσης (non-photochemical 

quenching, NPQ) 
 

Η φωτοπροστασία περιλαμβάνει ποικίλους μηχανισμούς που ξεκινούν από τη 

μετακίνηση των φύλλων στα φυτά και φθάνουν μέχρι την πάχυνση της εφυμενίδας ή 

την συσσώρευση προστατευτικών χρωστικών (π.χ. ανθοκυάνες). Παρόλα αυτά η 

φωτοπροστασία κατά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης περιλαμβάνει πολύ 

εξειδικευμένους μηχανισμούς που μπορούν να ενεργοποιούνται πολύ ταχύτερα από 

τους παραπάνω (εντός δευτερολέπτων) και σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για 

αντιστρεπτές διαδικασίες. Αυτοί οι φωτοπροστατευτικοί μηχανισμοί ονομάζονται 

NPQ από τη μείωση της έντασης του φθορισμού που προκαλούν (non-photochemical 

quenching of chlorophyll fluorescence). Η εκτίμησή τους στηρίζεται στην παραδοχή 

ότι η ενέργεια που συλλέγεται από το φωτοσυνθετικό μηχανισμό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε 3 εναλλακτικές οδούς: α) στη φωτοχημεία, β) στο φθορισμό γ) στη 

διάχυση υπό μορφή θερμότητας. Τελικά για δεδομένη εισαγωγή ενέργειας αν η 

διάχυση αυξηθεί θα πρέπει η φωτοχημεία ή /και ο φθορισμός να μειωθούν. Συνήθως 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ JIP ΜΕΘΟΔΟΥ  

Fo  Ελάχιστη τιμή φθορισμού, που αντιστοιχεί 
σε «ανοιχτά» κέντρα 

Fm Μέγιστη τιμή φθορισμού, που αντιστοιχεί 
στο χρόνο που όλα τα κέντρα είναι 
«κλειστά» 

ABS/RC Μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας 

TRo/RC Ενέργεια που παγιδεύεται ανά κέντρο 
αντίδρασης 

ETo/RC Ροή ηλεκτρονίων ανά κέντρο αντίδρασης 

DIo/RC Διαχεόμενη ενέργεια ανά κέντρο 
αντίδρασης 

RC/CSo Πυκνότητα ενεργών κέντρων  

PI(abs) Δείκτης φωτοσυνθετικής απόδοσης 

SFI(abs) Δείκτης φωτoσυνθετικής λειτουργικότητας 

D.F. Εκτιμώμενη παραγωγή έργου ανά 
απορροφώμενη ενέργεια 
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πειραματικά καταγράφεται η μέγιστη τιμή φθορισμού (Fm) η οποία επιτυγχάνεται 

με επώαση του δείγματος στο σκοτάδι και εκτιμάται η φωτοχημεία και η παραγόμενη 

θερμότητα από τις μετρήσεις φθορισμού ως η διαφορά ως προς την τιμή αναφοράς 

(εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7: Επαγωγή και χαλάρωση των φωτοπροστατευτικών μηχανισμών 

 

Μετά από ολιγόλεπτη προσαρμογή στο σκοτάδι, το φωτοσυνθετικό δείγμα εμφανίζει 

μέγιστο φθορισμό Fm. Κατά την έκθεσή του στο φως (5min) σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (κάθε 1 min) ισχυροί παλμοί φωτός (3000μmol*m-2*s-1, 0,4s) επιτρέπουν 

την εκτίμηση της νέας κάθε φοράς μέγιστης τιμής φθορισμού (Fm΄). Η μετάβαση στο 

σκοτάδι οδηγεί σε χαλάρωση του Fm΄ σε διάστημα 5 έως 7 min. Οι μετρήσεις των Fm 

και Fm΄ πραγματοποιήθηκαν με το Handy PEA (Hansatech UK) ενώ για τον 

υπολογισμό του NPQ χρησιμοποιήθηκε η σχέση: 

 

 

                                                   
'

)'(
Fm

FmFmNPQ −
=   (Bilger and Bjorkman, 1994).  
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Αποτελέσματα 
 
Επίδραση της έντασης της PAR ακτινοβολίας στη λειτουργία 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 
Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης έγινε μεταχείριση των φυλλικών δισκίων σε τρεις 

διαφορετικές εντάσεις PAR ακτινοβολίας, 20μmol*m-2*s-1 (VLL), 50μmol*m-2*s-1 

(VLL) και 100μmol*m-2*s-1 (ML). Η ανθεκτικότητα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 

ενάντια στη περίσσεια φωτονιακής ενέργειας αποδίδεται σε προσαρμογές του όπως η 

αύξηση της συγκέντρωσης των κέντρων αντίδρασης του PSII (…) και η μείωση του 

μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας του PSII (LHCII) η οποία περιγράφεται από 

τον παράγοντα ABS/RC. Στην εικόνα 8 παρατηρούμε τους παράγοντες δομικής και 

λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από μεταχείριση 

φυλλικών δισκίων καπνού στις τρεις διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας.  

Εικόνα 8: Μελέτη της μοριακής οργάνωσης και λειτουργικότητας του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού με την ανάλυση OJIP. Ιστόγραμμα των παραγόντων 
δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 
μεταχείριση φυλλικών δισκίων καπνού σε ακτινοβολία 20μmol*m-2*s-1 (μαύρη 
γραμμή), σε ακτινοβολία 50μmol*m-2*s-1 (μπλε γραμμή) και σε ακτινοβολία 
100μmol*m-2*s-1 (κόκκινη γραμμή). 
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Η εικόνα που παρουσιάζει ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός στα 50μmol*m-2*s-1  είναι 

καλύτερη από ότι στα 20μmol*m-2*s-1, αφού παρουσιάζει αύξηση των ενεργών 

κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/Cso) μείωση του μεγέθους της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC) και της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό 

κέντρο (DIo/RC). Έτσι εμφανίζει αύξηση του δείκτη απόδοσης (PI(abs)), της 

φωτοχημικής απόδοσης της διέγερσης των κέντρων αντίδρασης (PSIo), του 

δυναμικού όλων των επιμέρους οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης 

(D.F) καθώς και του δείκτη ευρωστίας (SFI(abs)). Τα 100μmol*m-2*s-1 δημιουργούν 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα 50μmol*m-2*s-1 με αποτέλεσμα να έχουμε 

χαμηλότερες δείκτες φωτοχημικής απόδοσης, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην 

εμφάνιση του φαινομένου της φωτοαναστολής. 

 
Αλληλεπίδραση της φωτονιακής έντασης με την αυξημένη 

αλατότητα στη μοριακή δομή και λειτουργία του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού 

 
 

Φυλλικά δισκία από φυτά καπνού του είδους Nicotiana tabacum L. cv Xanthi 

τοποθετήθηκαν σε νερό (μεταχείριση μάρτυρας, ctr) και υδατικό διάλυμα NaCl 

περιεκτικότητας 10‰ w/v (μεταχείριση 10‰ NaCl) μέσα σε τριβλία petri στους 28οC 

για 27 ώρες. Το πείραμα έγινε σε τρεις πειραματικές σειρές, σε συνθήκες πολύ 

χαμηλής έντασης φωτισμού 20μmol*m-2*s-1 (VLL) , σε συνθήκες χαμηλής έντασης 

φωτισμού 50μmol*m-2*s-1 (LL) και σε συνθήκες μέτριας έντασης φωτισμού 

100μmol*m-2*s-1 (ML). Μετά το πέρας των 27 ωρών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

επαγωγικού φθορισμού για την καταγραφή των διαφοροποιήσεων στην μοριακή 

δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, στην αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων, αυξημένης αλατότητας και  έντασης PAR ακτινοβολίας. 

Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός αποτελεί τον πρωτογενή αισθητήρα των διαφόρων 

περιβαλλοντικών καταπονήσεων και έτσι τα αποτελέσματα της επίδρασης των δύο 

αυτών παραγόντων ήταν ξεκάθαρα στη μικρή χρονική διάρκεια του πειράματος (27 

ώρες). 

Με τη βοήθεια του JIP-test συγκρίθηκαν διάφοροι παράμετροι της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας  κατά την επίδραση της αλατότητας των φυλλικών δισκίων στις 

τρεις διαφορετικές συνθήκες PAR ακτινοβολίας. Οι παράμετροι αυτοί 

παρουσιάζονται με τη μορφή ιστογράμματος (εικόνα 9). Παρατηρούμε ότι η 
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αλατότητα προκαλεί μείωση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας 

(RC/Cso) και αύξηση του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC) και της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC). Έτσι οδηγεί σε μείωση του 

δείκτη απόδοσης (PI(abs)), της φωτοχημικής απόδοσης της διέγερσης των κέντρων 

αντίδρασης (PSIo), του δυναμικού όλων των επιμέρους οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (D.F) καθώς και του δείκτη ευρωστίας (SFI(abs)). 

Όσο αυξάνεται η ένταση της PAR ακτινοβολίας τόσο αυξάνεται και η επίδραση της 

αλατότητας στους διάφορους φωτοσυνθετικούς παράγοντες. Τελικό αποτέλεσμα της 

επίδρασης της αλατότητας η μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm) όπως 

φαίνεται στην εικόνα 10. 

 

 

 
Εικόνα 9: Μελέτη της μοριακής οργάνωσης και λειτουργικότητας του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού με την ανάλυση OJIP. Ιστογράμματα των παραγόντων 
δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 
μεταχείριση φυλλικών δισκίων καπνού με 10‰ NaCl, σε ακτινοβολία 20μmol*m-2*s-1 

(μπλε γραμμή), σε ακτινοβολία 50μmol*m-2*s-1 (πράσινη γραμμή) και σε ακτινοβολία 
100μmol*m-2*s-1 (κόκκινη γραμμή). 
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Εικόνα 10: Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 10‰ NaCl (κόκκινη μπάρα) σε σύγκριση με τη μεταχείριση 
μάρτυρα (μπλε μπάρα), 27 ώρες μετά την έκθεσή τους στις διαφορετικές εντάσεις 
PAR ακτινοβολίας. 
 
 

Αλληλεπίδραση της φωτονιακής έντασης με την  αυξημένη 
συγκέντρωσης CO2 στη μοριακή δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 
 
Για τη μελέτη της επίδρασης της αυξημένης συγκέντρωσης CO2 χρησιμοποιήθηκαν 

φυλλικά δισκία σε υδατικό διάλυμα NaHCO3 συγκέντρωσης 1mM [(συγκέντρωση 

CO2  4,76*10-6 mol/L (Παπαδάκης, 2002)]. 

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 στους 28οC σε αντίθεση με το NaCl προκαλεί αύξηση των 

ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/Cso) και μείωση του μεγέθους της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC) και της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό 

κέντρο (DIo/RC). Γενικά επιφέρει αντίθετες μεταβολές από αυτές που προκαλεί η 

αυξημένη αλατότητα στις ίδιες συνθήκες και καταλήγει σε αύξηση της 

φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικόνα 11) σε σχέση με την καλλιέργεια 

μάρτυρα. Στην εικόνα 12 παρουσιάζονται όλοι οι φωτοσυνθετικοί παράμετροι οι 

οποίες υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του JIP test στις τρεις διαφορετικές εντάσεις 

PAR ακτινοβολίας για τα φυλλικά δισκία με  1mM NaHCO3 και τα φυλλικά δισκία 

στη μάρτυρα, όπου φαίνεται καθαρά ότι τα φυλλικά δισκία με 1mM NaHCO3 

παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από αυτή των 

φυλλικών δισκίων μάρτυρα. 
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Εικόνα 11: Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 1mΜ NaHCO3 (κόκκινη μπάρα) σε σύγκριση με τη μεταχείριση 
μάρτυρα (μπλε μπάρα), 27 ώρες μετά την έκθεσή τους στις διαφορετικές εντάσεις 
PAR ακτινοβολίας. 

 
Εικόνα 12: Μελέτη της μοριακής οργάνωσης και λειτουργικότητας του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού με την ανάλυση OJIP. Ιστογράμματα των παραγόντων 
δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 
μεταχείριση φυλλικών δισκίων καπνού με 1mM NaHCO3, σε ακτινοβολία 20μmol*m-

2*s-1 (μπλε γραμμή), σε ακτινοβολία 50μmol*m-2*s-1 (πράσινη γραμμή) και σε 
ακτινοβολία 100μmol*m-2*s-1 (κόκκινη γραμμή). 
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Οι πολυαμίνες καθορίζουν την ανθεκτικότητα/ευαισθησία του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 
Για τη μελέτη της επίδρασης των πολυαμινών στη συμπεριφορά του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού χρησιμοποιήθηκαν εξωγενείς πολυαμίνες (Put, Spm) σε συγκέντρωση 

1mM, στις τρεις διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας  20μmol*m-2*s-1 (VLL), 

50μmol*m-2*s-1 (VLL) και 100μmol*m-2*s-1 (VLL). 

Η προσθήκη εξωγενούς Spm όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της εικόνας 13, 

προκαλεί αύξηση του μεγέθους της κεραίας (ABS/RC), που οφείλεται κυρίως στη 

μείωση (απενεργοποίηση) των ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo). 

Τα απενεργοποιημένα κέντρα αντίδρασης λειτουργούν ως φωτοσυλλέκτες που μαζί 

με το LHCII συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση της κεραίας και μεταξύ των 

άλλων στην αύξηση της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης 

(DIo/RC), μειώνοντας έτσι την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία. 

Έτσι η προσθήκη Spm έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη απόδοσης (PI(abs)) 

καθώς και του δείκτη ευρωστίας (SFI(abs)) και καταλήγει σε μια σημαντική μείωση 

της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικόνα 14). 

Αντίθετα με τη δράση της Spm, όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της εικόνας 15, η 

προσθήκη εξωγενούς Put εμφανίζει  υψηλότερους του μάρτυρα δείκτες απόδοσης, 

καθώς και υψηλότερη φωτοσυνθετική απόδοση (εικόνα 16). H Put διατηρεί σταθερό 

τον αριθμό των ενεργών κέντρων αντίδρασης ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo), 

ενώ προκαλεί μείωση της διαχεόμενης ενέργειας ανά κέντρο αντίδρασης (DIo/RC) 

αφού δεν υπάρχει λόγος να κάνει απόσβεση της ενέργειας. Όλη την ενέργεια που 

απορροφάται από το LHCII χρησιμοποιείται στη φωτοχημεία και αυτό φαίνεται από 

την αύξηση που παρουσιάζει ο δείκτης απόδοσης (PI(abs)), ο δείκτης ευρωστίας 

(SFI(abs)) και ως εκ τούτου η φωτοσυνθετική απόδοση Fv/Fm (εικόνα 16).  
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Εικόνα 13: Μελέτη της μοριακής οργάνωσης και λειτουργικότητας του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού με την ανάλυση OJIP. Ιστογράμματα των παραγόντων 
δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 
μεταχείριση φυλλικών δισκίων καπνού με 1mM Spm (κόκκινη γραμμή) σε σύγκριση 
με τη μεταχείριση μάρτυρα (μαύρη γραμμή). 
 

Εικόνα 14: Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 1mΜ Spm 
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Εικόνα 15: Μελέτη της μοριακής οργάνωσης και λειτουργικότητας του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού με την ανάλυση OJIP. Ιστογράμματα των παραγόντων 
δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 
μεταχείριση φυλλικών δισκίων καπνού με 1mM Put (μπλε γραμμή) σε σύγκριση με 
τη μεταχείριση μάρτυρα (μαύρη γραμμή). 
 

Εικόνα 16: Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 1mΜ Put (κόκκινη μπάρα) σε σύγκριση με τη μεταχείριση 
μάρτυρα (μπλε μπάρα). 
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Συνδυαστική αλληλεπίδραση φωτονιακής έντασης, υψηλής 

συγκέντρωσης CO2 και πολυαμινών στη λειτουργίκή οργάνωση 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 

Για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των πολυαμινών στη συμπεριφορά του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε συνθήκες χαμηλής και υψηλής έντασης φωτισμού 

χρησιμοποιήθηκαν εξωγενείς πολυαμίνες (Put, Spm) σε συγκέντρωση 1mM. 

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού (20μmol*m-2*s-1) 

προκαλεί αύξηση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ.18.5) 

και μείωση του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC, εικ.18.1) και της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC, εικ.18.4). Η επίδραση του 

NaHCO3 στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό ακολουθεί το ίδιο πρότυπο με αυτό της 

επίδρασης της πουτρεσίνης (εικόνες 17 και 18). Όπως η προσθήκη της Put έτσι και η 

προσθήκη NaHCO3 καταλήγει σε αύξηση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικ. 

17) σε σχέση με τη μεταχείριση μάρτυρα.  

Αντίθετες μεταβολές στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό επιφέρει η εξωγενής προσθήκη 

Spm. Η προσθήκη 1mM Spm σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού, προκαλεί 

μείωση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ.18.5)  και 

αύξηση του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC, εικ.18.1) και της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο(DIo/RC, εικ.18.4). Η επίδραση της Spm 

οδηγεί σε μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικ.17).  

Εικόνα 17 : Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 1mΜ Put, 1mΜ Spm, 3mM NaHCO3, 1mM Put + 3mM NaHCO3 
και 1mM Spm + NaHCO3,  σε σύγκριση με τη μεταχείριση μάρτυρα (ctr). 
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Μελετώντας την αλληλεπίδραση των πολυαμινών με το NaHCO3, παρατηρούμε ότι η 

αλληλεπίδραση Put-NaHCO3 είναι συνεργηστική. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

είναι η αλληλεπίδραση Spm-NaHCO3. Το NaHCO3 παράγοντας που προκαλεί 

αντίθετες μεταβολές στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό από ότι η Spm, κατά την 

αλληλεπίδρασή του με αυτή αποσβένει κατά ένα ποσοστό την καταπόνηση που 

δημιουργεί η Spm (δρουν ανταγωνιστικά). Έτσι παρατηρούμε ότι η μεταχείριση με 

NaHCO3 και Spm παρουσιάζει μία συμπεριφορά και πλησιάζει αρκετά τη 

μεταχείριση μάρτυρα. Η προσθήκη του NaHCO3 κατάφερε να μειώσει το μέγεθος της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC, εικ.11.1) καθώς και της διαχεόμενης ενέργειας 

ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC, εικ.11.4) και να αυξήσει τα ενεργά κέντρα αντίδρασης 

ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ.11.5). Έτσι παρατηρούμε αυξημένους τους 

δείκτες απόδοσης (PI(abs), εικ.11.7), το δυναμικό όλων των επιμέρους 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (D.F. εικ.11.8) καθώς και το 

δείκτη ευρωστίας (SFI(abs), εικ.11.6) με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 

φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικ10) σε σύγκριση με τη μεταχείριση μόνο με 

Spm. 

Η προσθήκη του NaHCO3 στη μεταχείριση με Spm κατάφερε να την επαναφέρει σε 

επίπεδα πολύ κοντά σε αυτά της μεταχείρισης μάρτυρα. Προκάλεσε μεταβολές στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό που αντισταθμίζουν και αναιρούν τις επαγόμενες από τη 

Spm μεταβολές και οδήγησε σε απόσβεση του stress και καλύτερη λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης. 
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Εικόνα 18: Απεικόνιση των σημαντικότερων παραμέτρων της μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (σε σχετικές 
τιμές) που μετρήθηκαν με τη βοήθεια του JIP-test, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του επαγωγικού φθορισμού σε φυλλικά δισκία που 
αναπτύχθηκαν σε υψηλή ένταση φωτισμού LL (20μmol*m-2*s-1), 27 ώρες μετά τη μεταχείριση. Οι μπάρες από αριστερά προς τα δεξιά 
απεικονίζουν τη μεταχείριση μάρτυρα, μεταχείριση με 1mM Put, με  1mM Spm, με 3mM NaHCO3 , 3mM NaHCO3 + 1mM Put και 3mM 
NaHCO3 + 1mM Spm.  
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Συνδυαστική αλληλεπίδραση φωτονιακής έντασης, αυξημένης 

αλατότητας, υψηλής συγκέντρωσης CO2 και πολυαμινών στη 

λειτουργική οργάνωση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 

♦ Συνθήκες χαμηλής φωτονιακής έντασης 

Για τη μελέτη της επίδρασης της αλατότητας σε συνδυασμό με την αυξημένη 

συγκέντρωση CO2 χρησιμοποιήθηκαν φυλλικά δισκία καπνού σε υδατικό διάλυμα 

NaCl περιεκτικότητας 10™ w/v και 1mM NaHCO3 [(συγκέντρωση CO2  4,76*10-6 

mol/L (Παπαδάκης, 2002)] με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω. 

Εικόνα 19: Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 
μεταχειρισμένα με 10‰ NaCl, 10‰ NaCl +1mΜ Put, 10‰ NaCl + 1mΜ Spm, 10‰ NaCl 
+ 3mM NaHCO3, 10‰ NaCl +1mM Put + 3mM NaHCO3 και 10‰ NaCl + 1mM Spm + 
NaHCO3,  σε σύγκριση με τη μεταχείριση μάρτυρα (ctr), 27 ώρες μετά τη μεταχείριση. 
 

Όπως είδαμε και παραπάνω σε χαμηλή ένταση φωτισμού η επίδραση της αλατότητας 

στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό είναι περιορισμένη, από τα αποτελέσματά μας 

παρατηρούμε ότι η αλατότητα προκαλεί μείωση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα 

επιφάνειας (RC/Cso, εικ. 20.5) και αύξηση του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας (ABS/RC, εικ. 20.1) και της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο 

(DIo/RC, εικ. 20.4). Έτσι οδηγεί σε μείωση του δείκτη απόδοσης (PI(abs), εικ. 20.7), 

του δυναμικού όλων των επιμέρους οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της 

φωτοσύνθεσης (D.F, εικ. 20.8)  καθώς και του δείκτη ευρωστίας (SFI(abs), εικ. 20.6) με 

τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικ. 19).  
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Η προσθήκη 1mM NaHCO3 όπως είδαμε παραπάνω σε αντίθεση με το NaCl 

προκαλεί αύξηση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας και μείωση του 

μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας και της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό 

κέντρο. Γενικά επιφέρει αντίθετες μεταβολές από αυτές που προκαλεί η αυξημένη 

αλατότητα στις ίδιες συνθήκες και καταλήγει σε αύξηση της φωτοσυνθετικής 

απόδοσης (Fv/Fm, εικ. 17) σε σχέση με την καλλιέργεια μάρτυρα. 

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 σε συνδυασμό με 10™ NaCl σε συνθήκες έντασης 

φωτισμού, επιτυγχάνει απόσβεση κατά ένα ποσοστό του stress που δημιουργεί η 

αυξημένη συγκέντρωση NaCl. Με το NaHCO3 έχουμε αύξηση των ενεργών κέντρων 

ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ. 20.5) και μείωση της φωτοσυλλεκτικής κεραίας 

ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης σε σύγκριση με την καλλιέργεια με 10™ NaCl 

(ABS/RC, εικ. 20.1). Η προσθήκη 1mM NaHCO3 παρουσιάζει μειωμένη διαχεόμενη 

ενέργεια ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC εικ. 20.4), αυξάνοντας την ενέργεια που 

χρησιμοποιείται στη φωτοχημεία. Έτσι παρατηρούμε αυξημένους τους δείκτες 

απόδοσης (PI(abs) εικ. 20.7), το δυναμικό όλων των επιμέρους οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (D.F εικ. 20.8)  καθώς και το δείκτη ευρωστίας 

(SFI(abs), εικ. 20.6) με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της φωτοσυνθετικής απόδοσης 

(Fv/Fm εικ. 19) σε σύγκριση πάντα με την καλλιέργεια 10™ NaCl. Η προσθήκη του 

NaHCO3 σε φυλλικά δισκία επωασμένα με 10™ NaCl κατάφερε να τα επαναφέρει στα 

επίπεδα της  μεταχείρισης του μάρτυρα, και προκάλεσε μεταβολές στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό που αντισταθμίζουν τις επαγόμενες από τις λοιπές 

καταπονήσεις μεταβολές, και οδηγούν σε απόσβεση του stress και καλύτερη 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 
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Εικόνα 20 : Απεικόνιση των σημαντικότερων παραμέτρων της μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (σε σχετικές 
τιμές) που μετρήθηκαν με τη βοήθεια του JIP-test, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του επαγωγικού φθορισμού σε φυλλικά δισκία που 
αναπτύχθηκαν σε υψηλή ένταση φωτισμού LL (20μmol*m-2*s-1), 27 ώρες μετά τη μεταχείριση. Οι μπάρες από αριστερά προς τα δεξιά 
απεικονίζουν τη μεταχείριση μάρτυρα, μεταχείριση με 10‰ NaCl, 10‰ NaCl +1mΜ Put, 10‰ NaCl + 1mΜ Spm, 10‰ NaCl + 3mM NaHCO3, 10‰ 
NaCl +1mM Put + 3mM NaHCO3 και 10‰ NaCl + 1mM Spm + NaHCO3. 

20.1 ABS/RC

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

20.2 TRo/RC

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2
20.3 ETo/RC

0,62
0,64
0,66
0,68
0,7

0,72
0,74
0,76
0,78
0,8

20.4 DIo/RC

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
20.5 RC/CSo

0

50

100

150

200

250

300

350

400
20.6 SFI(abs)

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

20.7 PI(abs)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

20.8 D.F.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                            σελ:   36 

♦ Συνθήκες υψηλής φωτονιακής έντασης 

Σε υψηλή ένταση φωτισμό (100μmol*m-2*s-1) η επίδραση της αλατότητας στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό είναι αρκετά έντονη. Από τα αποτελέσματά μας 

παρατηρούμε ότι η αλατότητα προκαλεί μείωση των ενεργών κέντρων ανά μονάδα 

επιφάνειας (RC/Cso, εικ. 22.5) και αύξηση του μεγέθους της φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας (ABS/RC, εικ. 22.1) και της διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο 

(DIo/RC, εικ. 22.4). Έτσι οδηγεί σε μείωση του δείκτη απόδοσης (PI(abs), εικ. 22.7), 

του δυναμικού όλων των επιμέρους οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της 

φωτοσύνθεσης (D.F, εικ. 22.8)  καθώς και του δείκτη ευρωστίας (SFI(abs), εικ. 22.6) με 

τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, εικ. 21). 

Εικόνα 21 : Φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm) των φυλλικών δισκίων καπνού 

μεταχειρισμένα με 10‰ NaCl, 10‰ NaCl +1mΜ Put, 10‰ NaCl + 1mΜ Spm, 10‰ NaCl 

+ 3mM NaHCO3, 10‰ NaCl +1mM Put + 3mM NaHCO3 και 10‰ NaCl + 1mM Spm + 

NaHCO3,  σε σύγκριση με τη μεταχείριση μάρτυρα (ctr), 27 ώρες μετά τη μεταχείριση. 

 

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 όπως είδαμε παραπάνω δρα ανταγωνιστικά προς το 

NaCl, επιφέροντας αντίθετες μεταβολές από αυτές που προκαλεί η αυξημένη 

αλατότητα στις ίδιες συνθήκες και καταλήγει σε αύξηση της φωτοσυνθετικής 

απόδοσης (Fv/Fm, εικ. 21) σε σχέση με την καλλιέργεια μάρτυρα. 

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 σε συνδυασμό με 10‰ NaCl σε συνθήκες υψηλής 

έντασης φωτισμού, επιτυγχάνει σημαντική απόσβεση της καταπόνησης που 

δημιουργεί η αυξημένη συγκέντρωση NaCl. Με το NaHCO3 έχουμε αύξηση των 

ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ. 22.5) και μείωση της 
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φωτοσυλλεκτικής κεραίας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης σε σύγκριση με την 

καλλιέργεια με 10‰ NaCl (ABS/RC, εικ. 22.1). Η προσθήκη 1mM NaHCO3 μειώνει 

τη διαχεόμενη ενέργεια ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC εικ. 22.4), αυξάνοντας την 

ενέργεια που χρησιμοποιείται στη φωτοχημεία. Έτσι παρατηρούμε αυξημένους τους 

δείκτες απόδοσης (PI(abs) εικ. 22.7), το δυναμικό όλων των επιμέρους 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης (D.F εικ. 22.8)  καθώς και το 

δείκτη ευρωστίας (SFI(abs), εικ. 22.6) με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 

φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm εικ. 21) σε σύγκριση πάντα με την καλλιέργεια 

10‰ NaCl. Η προσθήκη του NaHCO3 σε φυλλικά δισκία επωασμένα με 10‰ NaCl 

κατάφερε να τα επαναφέρει στα επίπεδα της  μεταχείρισης του μάρτυρα, και 

προκάλεσε μεταβολές στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό που αντισταθμίζουν τις 

επαγόμενες από την αλατότητα μεταβολές, και οδηγούν σε απόσβεση καταπόνησης 

και καλύτερη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 
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Εικόνα 22 : Απεικόνιση των σημαντικότερων παραμέτρων της μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (σε σχετικές 
τιμές) που μετρήθηκαν με τη βοήθεια του JIP-test, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του επαγωγικού φθορισμού σε φυλλικά δισκία που 
αναπτύχθηκαν σε υψηλή ένταση φωτισμού HL (100μmol*m-2*s-1), 27 ώρες μετά τη μεταχείριση. Οι μπάρες από αριστερά προς τα δεξιά 
απεικονίζουν τη μεταχείριση μάρτυρα, μεταχείριση με 10‰ NaCl, 10‰ NaCl +1mΜ Put, 10‰ NaCl + 1mΜ Spm, 10‰ NaCl + 3mM NaHCO3, 10‰ 
NaCl +1mM Put + 3mM NaHCO3 και 10‰ NaCl + 1mM Spm + NaHCO3.  
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Η αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών καταπονήσεων μέσω μη-

φωτοχημικής απόσβεσης  (NPQ) της απορροφηθείσας 

φωτονιακής ενέργειας, ρυθμίζει την ανθεκτικότητα  των φυτών 

 
Μόνο ένα μέρος της ενέργειας που απορροφάται από τις χρωστικές του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης. 

Συγκεκριμένα η ενέργεια του φωτός που απορροφάται από τα μόρια χλωροφύλλης 

μπορεί να ακολουθήσει ένα από τους τρεις δρόμους:  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τη φωτοσύνθεση (φωτοχημεία), να εκλυθεί ως θερμότητα ή ως φως – φθορισμός 

χλωροφύλλης. Η μη φωτοχημική χρήση της ενέργειας από το φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό συνδέεται με την ικανότητα του φωτοσυνθετικού δείγματος να 

προστατεύεται από το έντονο φως (Horton and Ruban, 2004). Σε συνθήκες υψηλού 

φωτισμού η απευθείας μεταφορά της ενέργειας στο κέντρο αντίδρασης θα 

προκαλούσε περίσσεια φωτονίων στο κέντρο αντίδρασης (excitation pressure) και 

τελικά θα οδηγούσε σε φωτοαναστολή. Ένα μέρος της απορροφόμενης φωτονιακής 

ενέργειας μετατρέπεται ελεγχόμενα σε θερμότητα και τελικά φθάνουν στο κέντρο 

αντίδρασης σημαντικά λιγότερα φωτόνια από αυτά που απορροφήθηκαν. 

Για τη μελέτη της φωτοπροστασίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μέσω μη 

φωτοχημικής απόσβεσης, χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτές φθορισμού της 

χλωροφύλλης a και δύο πηγές φωτισμού. Η πρώτη πηγή φωτός (ακτινικό φως) 

προσαρμόζει το φωτοσυνθετικό δείγμα σε μια συγκεκριμένη ένταση φωτισμού, ενώ 

σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία το δείγμα δέχεται έναν βραχύ ισχυρό παλμό 

φωτός οπότε στιγμιαία σταματά η φωτοχημεία και ο φθορισμός παίρνει τη μέγιστη 

τιμή του. Τελικά καθώς το δείγμα προσαρμόζεται στις επιλεγμένες συνθήκες ο 

φθορισμός του σταδιακά μειώνεται μέχρι να επιτευχθεί προσαρμογή και τελικά να 

σταθεροποιηθεί ο φθορισμός (Fs, steady state fluorescence και Fm΄, μέγιστο σε 

συνθήκες φωτισμού). Αυτή η μείωση του φθορισμού (Fm΄) ως προς την αρχική τιμή 

Fm ονομάζεται μη φωτοχημική μείωση του φθορισμού (NPQ, non-photochemical 

quenching). Το NPQ ποσοτικοποιεί τη θερμότητα που παράγεται εντός του PSII 

αξιοποιώντας τη διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση όπου δεν έχει ακόμη 

ενεργοποιηθεί η φωτοπροστασία και σε οποιαδήποτε κατάσταση η φωτοπροστασία 

έχει ενεργοποιηθεί. 
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Εικόνα  23 : NPQ σε φυλλικά δισκία προσαρμοσμένα σε ένταση 50 μmol. Το NPQ 
μετρήθηκε σε ένταση 300μmol. Τα διαγράμματα είναι τη χρονική στιγμή 270s μετά 
τον πρώτο παλμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 24: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτοπροστατευτικών 
μηχανισμών (NPQ) σε φυλλικά δισκία  προσαρμοσμένα σε ένταση φωτισμού 50 μmol 
μεταχειρισμένα με πολυαμίνες (Put, Spm) (A), NaCl  σε αλληλεπίδραση με 
πολυαμίνες (Β), NaHCO3 σε αλληλεπίδραση με πολυαμίνες (Γ) και συνδυασμό NaCl 
NaHCO3 και πολυαμίνες (Δ). Το NPQ μελετήθηκε σε ένταση φωτισμού 300 μmol και 
η φάση ενεργοποίησης διήρκησε 270s και η φάση απενεργοποίησης 120 s. Οι 
μετρήσεις έγιναν την 27 ώρα της επώασης. 
 
 
 
Για να μελετήσουμε πως οι πολυαμίνες, η αλατότητα και η αυξημένη συγκέντρωση 

CO2 επιδρούν στη ρύθμιση της φωτοσύνθεσης στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό, η 

φωτοσυνθετική διαδικασία διακόπηκε σε δείγματα φυλλικών δισκίων 

προσαρμοσμένα σε ένταση φωτισμού 50 μmol*m-2*s-1 μέσω επώασής τους στο σκοτάδι 

για 10 min και στη συνέχεια καταγράφηκαν σε σταθερές συνθήκες (300μmol*m-2*s-1 ) 
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για 5 min συνεχούς λειτουργίας με ανάλυση που έφτανε τα 10 μs, ενώ ακολούθησαν 

2 λεπτά χαλάρωσης των δειγμάτων στο σκοτάδι.  

Η Spm σχετίζεται με την αύξηση του ποσού ενέργειας που διαχέεται και δεν 

αξιοποιείται από το φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Ελαττώνει την ικανότητα του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού να παράγει έργο (μείωση δεικτών λειτουργίας SFI, PI, 

DF, Fv/Fm), ενώ η Put δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τους παρακάτω δείκτες. Η 

μεταχείριση με Put προστατεύει τη φωτοσύνθεση και επιτρέπει μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού κάτω από τις δεδομένες 

πειραματικές συνθήκες, αυξάνοντας την φωτοχημική απόσβεση. 

Στην εικόνα 18 παρουσιάζονται αποτελέσματα που αφορούν την επίδραση της Put 

της Spm του NaCl και του NaHCO3 στους φωτοπροστατευτικούς μηχανισμούς του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού (NPQ). 

Η μεταχείριση με Spm αυξάνει το NPQ σε σχέση με το μάρτυρα σε αρκετά μεγάλο 

ποσοστό 330% στα προσαρμοσμένα στα 50μmol δείγματα (εικόνα 18-19 Α). 

Η μεταχείριση με Put σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τη μεταχείριση μάρτυρα ως προς 

το NPQ ενώ η γενική τάση είναι η αυξημένη Spm να εντείνει την ενεργοποίηση της 

μη-φωτοχημικής φωτοπροστασίας. 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματά μας, παρατηρούμε ότι η απόκριση των φυτών σε 

συνδυασμό αβιοτικών καταπονήσεων είναι διαφορετική από την απόκριση των 

φυτών σε κάθε παράγοντα καταπόνησης ξεχωριστά. Ορισμένοι παράγοντες μπορεί 

να δρουν συνεργιστικά και άλλοι ανταγωνιστικά, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα ή 

την ευαισθησία των φυτών στις συγκεκριμένες συνθήκες καταπόνησης. 

 

Στην εικόνα 25 συνοψίζονται οι διαφορετικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 
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Θετική απόκριση στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό( Ανταγωνιστική δράση περιβαλλοντικών καταπονήσεων) 
 
 
Αρνητική απόκριση στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό 
(Συνεργιστική δράση περιβαλλοντικών καταπονήσεων) 
 
Εικόνα 25: Πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διαφορετικές αβιοτικές καταπονήσεις και τις πολυαμίνες.  
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Συζήτηση 
 

Τα φυτά ζουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εκτίθενται σε μια 

ποικιλία περιβαλλοντικών καταπονήσεων καθημερινά. Ακόμη και το φως το οποίο 

είναι η κινητήρια δύναμη της φωτοσύνθεσης, σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να 

προκαλέσει κορεσμό στην φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και να 

καταλήξει σε απενεργοποίηση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού λόγω excitation 

pressure. Πολλοί είναι εκείνοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να 

προκαλέσουν stress στα φυτά, η δράση των οποίων τις περισσότερες φορές δεν είναι 

μεμονωμένη.  

Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ένα συνεχώς 

αυξανόμενο παράγοντα στις μέρες μας, ο οποίος ασκεί σημαντική επίδραση στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό (Kotzabasis et al., 1999; Logothetis et al., 2004). Η 

αλατότητα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράγοντα καταπόνησης των φυτών με 

πρωταρχικό όπως φαίνεται στόχο της τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό (Demetriou et 

al., 2007; Bouchereau et al., 1999). 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, στόχος μας είναι η κατανόηση των 

μηχανισμών «άμυνας» του φωτοσυνθετικού μηχανισμού απέναντι όχι μόνο σε ένα 

μεμονωμένο παράγοντα καταπόνησης, αλλά σε συνδυασμό των προαναφερθέντων 

παραγόντων, και η σημασία των πολυαμινών στην αναστολή των αλλαγών που 

υφίσταται ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός καθιστώντας τον έτσι ανθεκτικό στη δράση 

των ποικίλων καταπονήσεων. 

Η πιθανή εμπλοκή των πολυαμινών στους αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών 

απέναντι στις διάφορες περιβαλλοντικές καταπονήσεις παρουσιάζει όλο και 

αυξανόμενο ενδιαφέρον στις μέρες μας. Έχει αποδειχθεί ότι όντως η συμβολή των 

πολυαμινών στην άμυνα των φωτοσυνθετικών οργανισμών ενάντια σε διάφορα 

περιβαλλοντικά stress (UV-B ακτινοβολία, συγκέντρωση CO2, αλατότητα, ένταση 

φωτισμού) είναι σημαντική (Sfichi et al., 2004; Logothetis et al., 2004; Demetriou et 

al., 2007). 

Η σπερμιδίνη και η σπερμίνη είναι γνωστές για την αντιγηραντική τους δράση στα 

φυτά (Besford et al., 1993 από Sanchez) αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσουν 

αναστολή στην ανάπτυξη και οξειδωτικό στρες (Zacchini et al., 2001; Yoda et al., 

2003; Takahashi et al., 2003). 
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Οι πολυαμίνες είναι γνωστό ότι συσσωρεύονται υπό συνθήκες υψηλής αλατότητας 

στα διάφορα συστήματα των φυτών, καταλήγοντας στην προστασία τους, δρώντας 

ως free radical scavengers, σταθεροποιώντας τις κυτταρικές μεμβράνες και 

διατηρώντας την κυτταρική ιοντική ισορροπία υπό τις συνθήκες καταπόνησης 

(Kotzabasis; Jimenez-Bremont et al., 2007; Sanchez et al., 2005). Έχει παρατηρηθεί ότι 

φυτά καλαμποκιού τείνουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα επίπεδα της 

σπερμιδίνης και της σπερμίνης όταν εκτίθενται σε στρες αλατότητας, ενώ τα επίπεδα 

της πουτρεσίνης κυμαίνονται εξαρτώμενα από τη συγκέντρωση του NaCl (Jimenez-

Bremont et al., 2007). Οι Sanchez et al προτείνουν ότι η σπερμιδίνη και η σπερμίνη 

δεν αποτελούν βιοχημικούς δείκτες της απόκρισης των φυτών σε στρες αλατότητας 

και ότι η συσσώρευση της σπερμίνης εμφανίζεται ως ένα γενικό χαρακτηριστικό της 

απόκρισης των φύλων στην αλατότητα, αν και δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

υπεύθυνη για την ανθεκτικότητα των φυτών σ’αυτό τον παράγοντα στρες (Sanchez 

et al., 2005).  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρατηρούμε ότι η προσθήκη 

εξωγενών πολυαμινών Put και Spm επηρέασε σημαντικά την απόκριση του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού στο stress αλατότητας σε συνδυασμό με συνθήκες 

χαμηλής και υψηλής έντασης PAR ακτινοβολίας. Η επίδραση του NaCl στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό τόσο σε LL όσο και σε HL συνθήκες σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τα οποία υποστηρίζονται και από πρόσφατα 

αποτελέσματα πειραμάτων που έγιναν στο εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών και 

Φωτοβιολογίας (Demetriou et al., 2007), προκαλούν μείωση της πυκνότητας των 

ενεργών κέντρων ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ. 20.5-22.5) και αύξηση της 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC, εικ. 20.1-22.1) που οδηγεί στην αύξηση της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά ενεργό κέντρο (DIo/RC, εικ. 20.4-22.4). Η αύξηση της 

διαχεόμενης ενέργειας οδηγεί στη μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm, 

εικ. 19-21) και  της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (Demetriou et al., 

2007). Η επίδραση της αλατότητας στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό είναι πολύ 

εντονότερη σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού, όπως υποστηρίζεται και από 

τους Demetriou et al. (2007) αλλά και τους Broetto et al (2007), υψηλή αλατότητα και 

υψηλή ένταση φωτισμού δρουν συνεργιστικά (Demetriou et al., 2007; Broetto et al., 

2007).  
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Η προσθήκη εξωγενούς πουτρεσίνης σε φυλλικά δισκία μεταχειρισμένα με 10‰ NaCl 

καταφέρνει να αλλάξει όλες τις φωτοσυνθετικές παράμετρους και να οδηγήσει σε 

αρκετά μεγαλύτερη φωτοσυνθετική απόδοση που πλησιάζει τη μεταχείριση μάρτυρα. 

Έτσι συμβάλει σε μεγάλο ποσοστό στην απόσβεση του στρες αλατότητας (εικ. 19, 21). 

Οι Verma  και Mishra προτείνουν επίσης ότι η πουτρεσίνη βελτιώνει την ανάπτυξη 

των φυτών μουστάρδας που δέχονται στρες αλατότητας, πιθανώς με την 

ενεργοποίηση αντιοξυγονικών ενζύμων και αντιοξειδωτικών καθώς και τον έλεγχο 

των ελευθερων ριζών που δημιουργούνται λόγω της αυξημένης αλατότητας (Verma  

and Mishra, 2004).  

Η προσθήκη 1mM NaHCO3 επιφέρει αντίθετες μεταβολές από αυτές που προκαλεί η 

αυξημένη αλατότητα και καταλήγει σε αύξηση της φωτοσυνθετικής απόδοσης 

(Fv/Fm, εικ. 21) σε σχέση με την καλλιέργεια μάρτυρα. Αποτελέσματα που 

συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες (Logothetis et al., 2004; Lambreva et al., 2005). 

Από τα αποτελέσματά μας παρατηρούμε ότι η προσθήκη 1mM NaHCO3 σε 

συνδυασμό με 10‰NaCl τόσο σε συνθήκες χαμηλής όσο και υψηλής έντασης 

φωτισμού, επιτυγχάνει απόσβεση κατά ένα μεγάλο ποσοστό του stress. Καταφέρνει 

να αυξήσει τα ενεργά κέντρα ανά μονάδα επιφάνειας (RC/CSo, εικ. 20.5-22.5) και να 

μειώσει το μέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC, εικ. 20.1-22.1) σε 

σύγκριση με την καλλιέργεια 10‰NaCl και έτσι κατορθώνει τη μείωση της 

διαχεόμενης ενέργειας ανά κέντρο αντίδρασης (DIo/RC εικ. 20.4-22.1) και την 

αύξηση τόσο των δεικτών απόδοσης όσο και της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm 

εικ. 19-21). Οι Melgar et al (2007) επίσης αποδεικνύουν ότι η ανθεκτικότητα στο στρες 

αλατότητας σε φυτά ελιάς είναι αυξημένη σε υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του 

άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα μειώνει τα αρνητικά αποτελέσματα του NaCl 

και οδηγεί σε απόσβεση του στρες (Melgar et al., 2007). 

 

Η ενέργεια των φωτονίων που απορροφάται από το φωτοσυνθετικό μηχανισμό 

μπορεί να αξιοποιηθεί στη φωτοχημεία, να προκαλέσει εκπομπή φωτονίων 

μεγαλύτερου μήκους κύματος (φθορισμός) και να μετατραπεί σε θερμότητα. Η 

θερμότητα μπορεί να οφείλεται τόσο σε απώλειες ενέργειας (σύμφωνα με τους 

νόμους της θερμοδυναμικής) όσο και στην ελεγχόμενη διάχυση μέσω ειδικών 

μηχανισμών. Αυτός ο έλεγχος της διαχεόμενης ενέργειας (NPQ) παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και σχετίζεται με την προστασία του  φωτοσυνθετικού μηχανισμού.  
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Στα αποτελέσματά μας η Spm φάνηκε να μειώνει τη φωτοσυνθετική απόδοση και 

συνεπώς τη φωτοχημεία. Επομένως κάποιες μη φωτοχημικές διαδικασίες θα πρέπει 

να  ενισχύονται από τη χορήγηση της Spm. Μετρώντας τον παράγοντα NPQ 

παρατηρούμε ότι η Spm επάγει την ενεργοποίησή του (εικόνα 23 Α), ενώ η 

χαλάρωση του NPQ στο σκοτάδι είναι μειωμένη σε σχέση με τον μάρτυρα (εικόνα 24 

Α). Τελικά ο λειτουργικός φαινότυπος του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από 

μεταχείριση με Spm δείχνει ότι η φωτοπροστασία αναλαμβάνει δράση και μειώνει τη 

φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης (πτώση Fv/Fm).  

Η Put λειτούργησε με διαφορετικό τρόπο από τη Spm. Αν και προκάλεσε 

ενεργοποίηση του NPQ αυτή ήταν πολύ μικρή πλησιάζοντας την τιμή του μάρτυρα 

ενώ ταυτόχρονα αύξησε τη φωτοχημική απόσβεση μειώνοντας με αυτό τον τρόπο 

την πίεση διέγερσης του PSII, επιφέροντας ως εκ τούτου αύξηση της ανθεκτικότητας 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού και κατά προέκταση του φυτού. Ανάλογη με την 

απόκριση σε Put, παρατηρήθηκε σε αυξημένη συγκέντρωση CO2 (Εικ. 23 Β και 24Β). 

Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε άμεση συμφωνία με τα αποτελέσματα των 

Logothetis et al. (20) Όπου η αύξηση  του CO2 αυξάνει την ενδοκυτταρική 

συγκέντρωση της Put και ιδιαίτερα της συνδεδεμένη Put στις μεμβράνες των 

θυλακοειδών μεμβρανών.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω οι αυξημένες συγκεντρώσεις NaCl μιμούνται την 

απόκριση της Spm αυξάνοντας το NPQ και μειώνουν την φωτοχημική απόσβεση 

που οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.  

Μεταξύ άλλων, η παρούσα εργασία σε απόλυτη συμφωνία με τους Kotzabasis et al. 

(1999) και Navakoudis et al. (2007), έδειξε ότι η φωτοπροσαρμογή του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε HL-συνθήκες αυξάνει την πλαστιδιακή σχέση 

Put/Spm και διαμορφώνει αντίστοιχα τη μοριακή δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού αυξάνοντας κατακόρυφα την ανθεκτικότητα του στις 

καταπονήσεις. Η φωτοπροσαρμογή σε LL-συνθήκες επιφέρει τις ακριβώς αντίθετες 

αλλαγές στη φωτοσυνθετική διαδικασία αυξάνοντας την ευαισθησία του φυτού σε 

οποιαδήποτε καταπόνηση. 

Όλα τα παραπάνω διευκρινίζουν με τον καλύτερο τρόπο ότι υπάρχει ισχυρή 

αλληλεπίδραση μεταξύ καταπονήσεων που στηρίζεται στις αλλαγές που επιφέρει η 

κάθε μία στην μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Η 

αλληλεπίδραση μπορεί να είναι συνεργιστική ή ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι η 

τελική απόκριση του φυτού σε πολλαπλή περιβαλλοντική καταπόνηση είναι η 
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συνισταμένη όλων των αλληλεπιδράσεων. Ενδεικτικά δύο καταπονήσεις μπορούν να 

αυξήσουν αθροιστικά την ευαισθησία του φυτού (αυξημένη αλατότητα και χαμηλής 

έντασης φωτισμός) ή η μία να ακυρώσει τις επιπτώσεις της άλλης (αυξημένη 

αλατότητα και διοξείδίο του άνθρακα). 

Η κατανόηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών καταπονήσεων 

μόλις ξεκίνησε και πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα επανακαθορίσει το πλαίσιο 

μιάς νέας προσέγγισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα φυτά,  που θα 

πλησιάζει περισσότερο την πραγματικότητα. 
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