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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Οι πρϊτεσ ωυτικζσ οξειδάςεσ των πολυαμινϊν (PAOs), που είχαν χαρακτθριςτεί μζχρι πρόςωατα,  

καταλφουν  τθν οξειδωτικι απαμίνωςθ των ανωτζρων PAs (Spd, Spm). Αντίκετα, ςτα κφτταρα των 

κθλαςτικϊν ο καταβολιςμόσ των PAs δεν οδθγεί ςε οξείδωςθ των PAs αλλά ακολουκεί ζνα αντίςτροωο 

μονοπάτι.  Στοιχεία για τθν φπαρξθ ανάλογθσ διαδικαςίασ ςτο Arabidopsis thaliana ιρκαν ςτο ωωσ τα 

τελευταία ζτθ με το χαρακτθριςμό τθσ in vitro δράςθσ των δφο από τισ πζντε PAOs του ωυτοφ, τθσ AtPAO1 

και AtPAO3. Ειδικότερα, ςε πρόςωατθ μελζτθ του παρόντοσ Εργαςτθρίου, θ AtPAO3 δείχτθκε να 

εντοπίηεται ςτα περοξειςϊματα και να ζχει τθν ικανότθτα in vitro μετατροπισ τθσ Spm διαδοχικά ςε Spd 

και τθσ Spd ςε Put, παράγοντασ H2O2 και ζχοντασ ζτςι ανάλογο ρόλο με αυτόν τθσ PAO των κθλαςτικϊν. 

Για τθν περαιτζρω διαλεφκανςθ του καταβολικοφ μονοπατιοφ των PAs ςτθν A.thaliana, ςτθν παροφςα 

μεταπτυχιακι διατριβι, απομονϊκθκε και χαρακτθρίςτθκε το γονίδιο AtPAO2, κακϊσ αυτό ανικει μαηί με 

το AtPAO3 και το AtPAO4 ςτθν ίδια παραωυλετικι ομάδα και ζχει 84% ομολογία με το AtPAO3. Το cDNA 

του AtPAO2 απομονϊκθκε και υποκλωνοποιικθκε, ενϊ  θ πρωτεΐνθ που αυτό κωδικοποιεί εκωράςτθκε, 

κακαρίςτθκε και προςδιορίςτθκαν τα ενηυμικά τθσ χαρακτθριςτικά και ο υποκυτταρικόσ τθσ εντοπιςμόσ. 

Θ  AtPAO2 δεν οξειδϊνει τθν Put αλλά ζχει τθν ικανότθτα να οξειδϊνει τθ Spm προσ Spd και τθ Spd προσ 

Put, με ταυτόχρονθ παραγωγι H2O2 παρόμοια με όςα ζχουν παρατθρθκεί και για τθν AtPAO3. Επιπλζον 

παρεμποδίηεται από τθν guazatine, ζνα ιςχυρό παρεμποδιςτι των PAOs. Ωςτόςο, θ AtPAO2 εντοπίςτθκε 

ςτουσ χλωροπλάςτεσ και όχι ςτα περοξειςϊματα. Ρεραιτζρω διερεφνθςθ των επιπζδων ζκωραςθσ του 

AtPAO2 υπό ςυνκικεσ καταπόνθςθσ ζδειξε τον διαωορετικό τρόπο ρφκμιςισ του ςυγκριτικά με το 

AtPAO3. Για τθ μελλοντικι μελζτθ τθσ in vivo δράςθσ του AtPAO2απομονϊκθκαν ομόηυγα μεταλλάγματα 

A.thaliana col-0. Τα παραπάνω αποτελζςματα ενιςχφουν τθν φπαρξθ ενόσ αντίςτροωου μονοπατιοφ 

καταβολιςμοφ των PΑs ςτα ωυτά, με τισ χαρακτθριςμζνεσ πρωτεΐνεσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό να 

παρουςιάηουν διαωορετικι ρφκμιςθ και υποκυτταρικι διαμεριςματοποίθςθ ςτθν A.thaliana. 
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ABSTRACT 

 

The plant PAOs that were first characterized catalyze the oxidative deamination of higher PAs (Spd, 

Spm) resulting to their terminal catabolism. In contrast, the mammalian cells exhibit a different catabolic 

process, in which PAs are back-converted to Put. Evidence for the existence of a similar catabolic pathway 

in plants was recently provided, through the characterization of the in vitro activity of AtPAO1 and AtPAO3, 

the two out of the five Α. thaliana PAOs. More specifically, in a recent study we showed that AtPAO3 gene 

encodes for a peroxisomal protein which is able to catalyze in vitro the sequential conversion/oxidation of 

Spm to Spd, and of Spd to Put, thus exhibiting a functional homology to the mammalian PAO. Aiming to 

further investigation of PA catabolism in A. thaliana, the role of AtPAO2 gene was studied. AtPAO2 along 

with AtPAO3 and AtPAO4 belong to the same paraphyletic group, while AtPAO2 shows an 84% homology 

with AtPAO3. The AtPAO2 cDNA was isolated and characterized and the corresponding protein was 

expressed and purified. Moreover, the protein’s in vitro activity and intracellular localization were 

identified. AtPAO2 does not oxidize Put, while it is able to catalyze the conversion of Spm to Spd and of Spd 

to Put, producing Θ2Ο2, similar to AtPAO3. Moreover, its action is significantly inhibited by guazatine, a 

potent PAO inhibitor. However, AtPAO2 was found to be localized to the chloroplasts and not to 

peroxisomes. Further investigation of the expression levels of AtPAO2 under stress conditions showed a 

differential gene regulation, compared to AtPAO3. For future study of the AtPAO2 function in vivo, 

homozygous mutants of A. thaliana col-0 were isolated. The overall data reinforce the view that a back- 

conversion pathway exists in plant polyamine catabolism and that the characterized plant proteins that 

participate in this pathway show both differential regulation and intracellular localization in A. thaliana.       
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

1. Χθμικι δομι πολυαμινών.  
 

Οι πολυαμίνεσ (PAs) είναι μικροφ μοριακοφ βάρουσ οργανικά πολυκατιόντα που βρίςκονται ςτα 

κφτταρα όλων των οργανιςμϊν, προκαρυωτικϊν και ευκαρυωτικϊν. Χαρακτθριςτικό τουσ γνϊριςμα 

αποτελεί θ παρουςία δφο ι περιςςοτζρων αμινικϊν ομάδων ςτο μόριό τουσ και ανάλογα με τθν 

ςυγκζντρωςι τουσ ςτο κυτταρικό περιβάλλον διακρίνονται ςε ςυνικεισ και ςε αςυνικεισ PΑs (Εικόνα 1).  

Στισ ςυνικεισ PAs ανικουν θ διαμίνθ πουτρεςίνθ (Put; NH2(CH2)4NH2; 1,4-διαμινο-βουτάνιο), θ 

τριαμίνθ ςπερμιδίνθ (Spd; NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2; N-(3-αμινοπροπυλ)-1,4-διαμινο-βουτάνιο) και θ 

τετραμίνθ ςπερμίνθ (Spm; NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2; Ν,Νϋ-δι-(3-αμινοπροπυλ)-1,4-διαμινο-

βουτάνιο). Θ Spd και θ Spm καλοφνται και ανϊτερεσ PΑs, με τθ δεφτερθ να μθν ζχει εντοπιςτεί ςε 

προκαρυωτικά κφτταρα. Οι αςυνικεισ PAs, με χαρακτθριςτικότερεσ τισ καδαβερίνθ, κερμοςπερμίνθ, 

νορςπερμίνθ, καλδοπενταμίνθ κ.α.  εντοπίηονται ςε πολφ χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ από τισ ςυνικεισ 

ςτα κφτταρα ςυγκεκριμζνων προκαρυ-

ωτικϊν ι/και ευκαρυωτικϊν οργα-

νιςμϊν. Αν και ο ρόλοσ τουσ δεν ζχει 

ακόμθ διευκρινιςτεί, θ εμωάνιςι τουσ, 

παροδικι ι μθ, ζχει ςυνδεκεί με 

ςυγκεκριμζνα αναπτυξιακά ςτάδια ι/ 

και διαδικαςίεσ προςαρμογισ ςε νζεσ 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ (Hamana et  

al., 1998).  

Οι ςυνικεισ PΑs, ςτισ οποίεσ 

εςτιάηεται και θ παροφςα μελζτθ, 

απαντοφν ςτα κφτταρα ςε ελεφκερθ 

διαλυτι μορωι (soluble PΑs; S- PΑs), 

ςυηευγμζνεσ με μόρια μικροφ μοριακοφ 

βάρουσ όπωσ υδροξυ-κινναμωμικά οξζα (soluble hydrolysed PΑs; SH-PΑs), ι ςυηευγμζνεσ με μόρια 

μεγάλου μοριακοφ βάρουσ (pellet-hydrolysed PΑs; PH- PΑs), (Martin-Tanguy, 1997). Θ παραπάνω 

δυνατότθτα πρόςδεςθσ των PΑs ςε αρνθτικά ωορτιςμζνα βιομόρια όπωσ είναι τα νουκλεϊνικά οξζα, τα 

ωωςωολιπίδια και οριςμζνεσ αρνθτικά ωορτιςμζνεσ πρωτεΐνεσ οωείλεται κυρίωσ ςτον πολυκατιοντικό 

χαρακτιρα τουσ (Bachrach, 2005; Narayana et  al., 2006). Επιπλζον, εκτόσ από  τθν ικανότθτα πρόςδεςισ 

τουσ διαμζςου αντιςτρεπτϊν ιοντικϊν αλλθλεπιδράςεων, οι PAs παρουςιάηουν και ςτερεοχθμικι 

ςυγγζνεια με οριςμζνα βιομόρια (Shen et  al., 2003; Umekage and Ueda, 2006). 

Εικόνα 1: Αντιπροςωπευτικά παραδείγματα ςυνικων και 
αςυνικων PAs 
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Θ ρφκμιςθ των ενδογενϊν ςυγκεντρϊςεων των PΑs ςτα ωυτικά κφτταρα, εκτόσ από τθ ςφηευξι τουσ 

με άλλα μόρια, πραγματοποιείται κυρίωσ διαμζςου τθσ βιοςφνκεςθσ, του καταβολιςμοφ και τθσ 

μεταωοράσ τουσ.  

 

2. Μονοπάτι Βιοςφνκεςθσ των PAs  
 
Με μικρζσ διαωοροποιιςεισ, το βιοςυνκετικό μονοπάτι των πολυαμινϊν παρουςιάηεται 

ςυντθρθμζνο από τα βακτιρια μζχρι και τουσ ανϊτερουσ οργανιςμοφσ, ωυτικοφσ και ηωικοφσ. Θ 

βιοςφνκεςθ των PAs περιλαμβάνει τρία πρόδρομα αμινοξικά μόρια, τθν αργινίνθ (Arg), τθν ορνικίνθ (Orn) 

και τθ μεκειονίνθ (Met), με τθν Orn να προκφπτει από τθν Arg διαμζςου τθσ δράςθσ τθσ αργινάςθσ 

(arginase; EC 3.5.3.1) κατά τον Κφκλο Krebs-Henseleit (ι Κφκλο τθσ Ουρίασ). Μια ςυνολικι παρουςίαςθ 

του βιοςυνκετικοφ μονοπατιοφ των PΑs απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 2 (Kusano et al.,2008). 

 

Εικόνα 2: Μονοπάτι βιοςφνκεςθσ των PAs. Οι αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα ωυτικά κφτταρα περιγράωονται με 

τα βζλθ πράςινου χρϊματοσ. Τα κόκκινα και μπλε βζλθ υποδθλϊνουν τισ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα ηωικά και 

βακτθριακά κφτταρα αντίςτοιχα (Kusano et  al., 2008). 

Στουσ ωυτικοφσ οργανιςμοφσ ειδικότερα, ζχουν περιγραωεί δφο εναλλακτικά μονοπάτια 

βιοςφνκεςθσ των PAs, με τα αντίςτοιχα γονίδια, που κωδικοποιοφν για τα υπεφκυνα βιοςυνκετικά ζνηυμα 

να ζχουν κλωνοποιθκεί και χαρακτθριςτεί από μια πλθκϊρα ωυτικϊν ειδϊν. Επιπλζον, οι υποκυτταρικοί 
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εντοπιςμοί των παραπάνω ενηφμων υποδθλϊνουν τθ διαμεριςματοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ βιοςυνκετικισ 

διαδικαςίασ  ( Bagni and Tassoni, 2001; Kaur-Sawhney et  al., 2003; Liu et  al., 2007).  

Ριο αναλυτικά, το πρϊτο βιμα για τθ βιοςφνκεςθ των PAs ςτα ωυτά αποτελεί θ παραγωγι τθσ 

διαμίνθσ Put. Αυτι ςυντελείται είτε με αποκαρβοξυλίωςθ τθσ Arg μζςω τθσ ADC (arginine decarboxylase, 

EC 4.1.1.50 ) με ενδιάμεςθ παραγωγι αγματίνθσ (agmatine iminohydrolase ; AIH, EC 3.5.3.12) και N-

καρβαμυλ-Put (N-carbamoylputrescine amidohydrolase; CPA, EC 3.5.1.53), είτε με αποκαρβοξυλίωςθ τθσ 

ορνικίνθσ (Orn) μζςω τθσ ODC (ornithine decarboxylase, EC 4.1.1.50).  Οι ανϊτερεσ PAs, Spd και Spm, 

ςυντίκενται με τθ ςειρά τουσ από τθν Put, με τθ διαδοχικι προςκικθ μιασ αμινοπροπυλομάδασ, μζςω 

των ενηφμων τθσ SPDS (spermidine synthase, EC 2.5.1.16) και τθσ SPMS (spermine synthase, EC 2.5.1.22) 

αντίςτοιχα. Θ αμινοπροπυλομάδα αυτι προζρχεται από τθν αποκαρβοξυλίωςθ τθσ S-

αδενοςυλμεκειονίνθσ (S-adenosyl-L-methionine; SAM), μζςω τθσ SAMDC (SAM decarboxylase, EC 

4.1.1.50). Θ SAM με τθ ςειρά τθσ ζχει προκφψει από το αμινοξφ μεκειονίνθ μζςω τθσ δράςθσ τθσ 

αδενοςυλτρανςωεράςθσ τθσ μεκειονίνθσ (methionine adenosyltransferase, EC 2.5.1.6) (Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis, 2005a; Kusano et  al., 2008). Στα ψυχανκι, εκτόσ από τισ ςυνικεισ PΑs, απαντάται 

και θ διαμίνθ καδαβερίνθ (cadaverine; Cad), θ βιοςφνκεςθ τθσ οποίασ γίνεται με αποκαρβοξυλίωςθ τθσ 

λυςίνθσ, με τθ δράςθ τθσ LDC (lysine decarboxylase ; EC 4.1.1.18). 

Στθν περίπτωςθ τθσ Arabidopsis thaliana ωσ πρόδρομο μόριο για τθ βιοςφνκεςθ τθσ Put 

χρθςιμοποιείται μόνον θ Arg. Aν και ςτθν A.thaliana ζχει ανιχνευτεί πικανι ενεργότθτα ODC (Tassoni et 

al., 2003), το γονίδιο που κωδικοποιεί για τθν ODC ωαίνεται να απουςιάηει από το γονιδίωμα του ωυτοφ 

(Hanfrey et al., 2001; Τhe Arabidopsis Database). Ανάλογθ απουςία τθσ ODC ζχει καταγραωεί μζχρι 

ςτιγμισ μόνο ςτθν περίπτωςθ του ευκαρυωτικοφ πρωτοηϊου  Trypanosoma cruzi. Αντίκετα, ςτα ηωικά 

κφτταρα, θ βιοςφνκεςθ των PAs πραγματοποιείται με πρόδρομο μόριο μόνον τθν Orn, κακϊσ το μονοπάτι 

που καταλφεται από τθν ADC και ςυναντάται ςτα ωυτά και ςτα βακτιρια δεν ζχει εντοπιςτεί. Μάλιςτα, θ 

ODC των κθλαςτικϊν είναι θ πρωτεΐνθ με το μικρότερο γνωςτό χρόνο θμιηωισ ςτα ηωικά κφτταρα (~ 11 

min) και θ αρνθτικι τθσ ρφκμιςθ μζςω εξειδικευμζνου μθχανιςμοφ αντιενηφμου (antizyme), που 

ενεργοποιείται από τθν ενδοκυτταρικι αφξθςθ των επιπζδων των PAs, τθν κακιςτά ζνηυμο-κλειδί ςτο 

βιοςυνκετικό μονοπάτι (Murakami et  al., 1992; Chattopadhyay et  al., 2001). Στα βακτιρια, θ βιοςφνκεςθ 

τθσ Put πραγματοποιείται, εκτόσ από το μονοπάτι που ζχει ιδθ περιγραωεί και απευκείασ από τθν 

αγματίνθ, με τθ δράςθ τθσ αγματινάςθσ (agmatinase; EC 3.5.3.11). Επίςθσ, όπωσ αναωζρκθκε, ςτθν E. coli 

δε ςυντίκεται Spm, κακϊσ από το γονιδίωμά τθσ απουςιάηει το γονίδιο που κωδικοποιεί για τθ SPΜS. 

Αντίςτοιχθ απουςία Spm παρατθρείται και ςτα περιςςότερα βακτθριακά είδθ (Wortham et  al. 2007).  

Υπό μια γενικότερθ κεϊρθςθ, θ βιοςφνκεςθ των PAs εντοπίηεται ςε κομβικά ςθμεία του 

μεταβολιςμοφ των ωυτικϊν κυττάρων (Εικόνα 3). Με δεδομζνο ότι θ Arg και θ Orn αποτελοφν πρόδρομα 

μόρια των PΑs, θ κατανάλωςι τουσ επθρεάηει άμεςα τθν ειςροι μεταβολιτϊν ςτον κφκλο Krebs-
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Henseleit. Ο κφκλοσ τθσ ουρίασ αποτελεί με τθ ςειρά του μια βιοχθμικι πορεία ςυνδεδεμζνθ με τθν ροι 

του οργανικοφ αηϊτου ςτο ωυτό, κακϊσ θ διαρκισ ανατροωοδότθςθ του κφκλου εξαρτάται από τθν 

φπαρξθ γλουταμικοφ (Glu). Επιπλζον θ Met, το τρίτο πρόδρομο μόριο τθσ βιοςφνκεςθσ των PΑs, είναι 

ταυτόχρονα και ζνα από τα τελικά προϊόντα των αμινοξικϊν βιοςυνκζςεων που ξεκινοφν από το 

αςπαρτικό ςτα πλαςτίδια και ταυτόχρονα, προκαλεί ανάδρομθ παρεμπόδιςθ ςτο μονοπάτι αυτό.   

Συνεπϊσ θ διοχζτευςθ τθσ Met προσ τθ βιοςφνκεςθ των PAs, απομακρφνει τθ Met από τα 

πλαςτίδια, άροντασ ζτςι τθν αναςταλτικι τθσ δράςθ. Θ βιοςφνκεςθ των PAs μπορεί επίςθσ να 

ανταγωνίηεται τθ βιοςφνκεςθ του αικυλενίου αωοφ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται το SAM ωσ 

κοινό πρόδρομο μόριο και παράγεται μεκυλ-κειοαδενοςίνθ (Methylthioadenosine; ΜΤΑ; Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis, 2005b; De Bios et  al., 2006).  Ππωσ ζχει μάλιςτα παρατθρθκεί, θ ενεργότθτα του 

ενηφμου SAMDC (EC 4.1.1.50), το οποίο ελζγχει τα επίπεδα των ανϊτερων PAs (Thu-Hang et  al., 2002) 

οδθγεί το SAM προσ τθ βιοςφνκεςθ PAs ςε νεαροφσ ιςτοφσ, ενϊ ςε γθραιοφσ ιςτοφσ θ ενεργότθτα τθσ 

SAMDC μειϊνεται και ζτςι το SΑΜ παραμζνει ελεφκερο για τθ δθμιουργία του αικυλενίου (Yahia et  al., 

2001; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis, 2005b). Επιπλζον, το μονοπάτι βιοςφνκεςθσ των PAs 

ςχετίηεται και με αυτό τθσ προλίνθσ, κακϊσ μοιράηονται κοινό πρόδρομο μόριο τθν Orn. Τζλοσ, το 

μονοπάτι βιοςφνκεςθσ των PAs ςυνδζεται και με το δευτερογενι μεταβολιςμό, κακϊσ οι παραγόμενεσ 

PΑs χρθςιμοποιοφνται και ωσ πρόδρομα μόρια για τθ βιοςφνκεςθ δευτερογενϊν μεταβολιτϊν (π.χ. 

βιοςφνκεςθ αλκαλοειδϊν τροπανίου ςτα είδθ του γζνουσ Solanaceae).  

 

Εικόνα 3 : Σφνδεςθ του μεταβολιςμοφ των PAs με τισ βαςικζσ μεταβολικζσ διεργαςίεσ του ωυτικοφ κυττάρου. 
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3. Μονοπάτι Καταβολιςμοφ των PAs 
 

Αντίκετα με το μονοπάτι βιοςφνκεςθσ, που παρουςιάηει υψθλό επίπεδο ςυντιρθςθσ ςτα ωυτά και ςτα 

ηϊα, το μονοπάτι καταβολιςμοφ των PΑs ςτα ωυτικά κφτταρα ωαίνεται να διαωοροποιείται από αυτό των 

κθλαςτικϊν (Εικόνα 4). 

Ο καταβολιςμόσ των PAs πραγματοποιείται με τθ δράςθ των αμινικϊν οξειδαςϊν (ΑΟs). Οι ΑΟs 

καταλφουν τθν οξειδωτικι απαμίνωςθ των δι- ι πολφ-αμινικϊν μορίων με ταυτόχρονθ παραγωγι Θ2Ο2. 

Οι AOs κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με το ςυμπαράγοντα που ωζρουν ςτο μόριό τουσ, ςε αμινικζσ 

οξειδάςεσ που περιζχουν χαλκό (CuAOs) και ςε πολυαμινικζσ οξειδάςεσ που περιζχουν ωλαβίνθ FAD 

(PAOs).  

Θ πρϊτθ ωυτικι PAO που  χαρακτθρίςτθκε, ιταν θ ZmPAO, θ οποία απομονϊκθκε από τον 

αποπλάςτθ των κυττάρων του καλαμποκιοφ (Zea mays, Tavladoraki et   al. 1998). Θ δεφτερθ ωυτικι PAO 

χαρακτθρίςτθκε ςτο κρικάρι (Hordeum vulgare), όπου απομονϊκθκαν δφο ιςομορωζσ τθσ, θ  HvPAO1 και 

HvPAO2, με τθ δεφτερθ να ωζρει ςτο καρβοξυτελικό τθσ άκρο ςινιάλο για τον εντοπιςμό τθσ ςτο 

χυμοτόπιο (Cervelli et  al. 2004). Ρρόςωατα, χαρακτθρίςτθκαν ακόμθ δφο PAOs ςτο ωυτό A. thaliana, θ 

AtPAO1 και θ AtPAO3, που ςθματοδοτοφν τθν φπαρξθ ενόσ νζου μονοπατιοφ καταβολιςμοφ των PAs ςτα 

ωυτικά κφτταρα (βλ. παρακάτω). 

Οι CuAOs των βακτθρίων, των ηϊων και των ωυτϊν οξειδϊνουν τισ διαμίνεσ Put και Cad ςτισ 

εξωτερικζσ αμινικζσ τουσ ομάδεσ, ενϊ οι PAOs καταλφουν τθν οξείδωςθ τθσ Spm, Spd ι/και των 

ακετυλιωμζνων παραγϊγων τουσ ςτισ εςωτερικζσ αμινικζσ τουσ ομάδεσ. Τα παραγόμενα από τθ δράςθ 

των PAOs προϊόντα αντανακλοφν τθν προζλευςθ του ενηφμου και τον τρόπο που οξειδϊνει το υπόςτρωμά 

του. Ζτςι, οι ωυτικζσ και βακτθριακζσ PAOs καταλφουν τθν οξείδωςθ του ατόμου άνκρακα, που ακολουκεί 

τθν εςωτερικι αμινικι ομάδα τθσ Spm και τθσ Spd, οδθγϊντασ  ςτον τελικό καταβολιςμό τουσ (Εικόνα 5). 

Αντίκετα, θ PAO των κθλαςτικϊν καταλφει τθν οξείδωςθ του ατόμου άνκρακα, που βρίςκεται πριν από 

τθν εςωτερικι αμινικι ομάδα των ακετυλιωμζνων παραγϊγων τθσ Spm και τθσ Spd, επιτρζποντασ τθν 

παραγωγι Spd και Put αντίςτοιχα και λαμβάνοντασ ζτςι μζροσ ςτο μονοπάτι αντίςτροωου καταβολιςμοφ 

τουσ (βλ. παρακάτω, Cohen, 1998).  
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Εικόνα 4: Μονοπάτι καταβολιςμοφ των PAs. Οι αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα ωυτικά κφτταρα περιγράωονται με 

τα βζλθ πράςινου χρϊματοσ. Τα κόκκινα και μπλε βζλθ υποδθλϊνουν τισ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα ηωικά και 

βακτθριακά κφτταρα αντίςτοιχα (Kusano et  al., 2008) 

    

 

Εικόνα 5: Σθμεία οξείδωςθσ τθσ Spd από τισ PAOs ωυτϊν, βακτθρίων (κόκκινο βζλοσ) και ηϊων (μπλε βζλοσ). Οι ωυτικζσ 

και βακτθριακζσ PAOs καταλφουν τθν οξείδωςθ του C τθσ κζςθσ 5 οδθγϊντασ ςτον τελικό καταβολιςμό των PAs, ενϊ θ 

PAO των κθλαςτικϊν καταλφει τθν οξείδωςθ του C τθσ κζςθσ 3, παράγοντασ Put. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τον καταβολιςμό από τθ δράςθ των AOs ςτα ωυτικά κφτταρα, θ Put 

οξειδϊνεται από τθ DAO (diamine oxidase, EC 1.4.3.6) προσ Δ1-πυρρολίνθ(ι 4-αμινοβουτανάλθ), Θ2Ο2 και 

αμμωνία, ενϊ οι ανϊτερεσ πολυαμίνεσ Spm και Spd, οξειδϊνονται από τθν PAO (polyamine oxidase, EC 

1.5.3.3) προσ  1,3-διαμινοπροπάνιο (1,3-Diaminopropane ; 1,3-Dap), Θ2Ο2 και 1-(3-αμινοπροπυλο)-

πυρρολίνθ ι 1,3-Dap, Θ2Ο2 και Δ1-πυρρολίνθ αντίςτοιχα.  

Τα καταβολικά προϊόντα με τθ ςειρά τουσ, ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςε πλθκϊρα ωυςιολογικϊν 

διαδικαςιϊν (βλ. και Εικόνα 3). Θ Δ1-πυρρολίνθ μπορεί να καταβολιςτεί περαιτζρω ςε GABA (γ-

αμινοβουτυρικό οξφ), το οποίο μετατρεπόμενο ςε θλεκτρικό οξφ ειςζρχεται ςτον κφκλο του Krebs 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ανακφκλωςθ αηϊτου και άνκρακα, λειτουργεί ωσ ρυκμιςτισ του 
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κυτταροπλαςματικοφ pH, ζχει προςτατευτικό ρόλο ςε  οξειδωτικζσ καταπονιςεισ και ςυμμετζχει ςε 

μονοπάτια μεταγωγισ ςιματοσ (Bouche and Fromm, 2004). Το Θ2Ο2 με τθ ςειρά του, ζχει ιδιαίτερα 

πολυδιάςτατο ρόλο ςε πλθκϊρα αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν, ςτον προγραμματιςμζνο κυτταρικό κάνατο 

(PCD), ςτθν απόκριςθ ςε βιοτικζσ και αβιοτικζσ καταπονιςεισ, ςτθ μεταγωγι ςιματοσ,  κ.α. Τζλοσ, το 1,3-

Dap αποτελεί πρόδρομο μόριο για τθ βιοςφνκεςθ β-αλανίνθσ και οριςμζνων αςυνικων ωυτικϊν PΑs, που 

ζχουν ςυνδεκεί με οριςμζνα αναπτυξιακά ςτάδια και με διαδικαςίεσ απόκριςθσ ςε βιοτικζσ ι αβιοτικζσ 

καταπονιςεισ (Sebela et   al. 2001; Paschalidis and Roubelakis-Angelakis, 2005b; Cona et   al. 2006).  

Στα κθλαςτικά αντίκετα, ο καταβολιςμόσ των πολυαμινϊν δεν οδθγεί ςε ολοκλθρωτικι οξείδωςθ 

των PAS ςε τελικά προϊόντα αλλά ακολουκεί ζνα αντίςτροωο μονοπάτι.  Κατά τθ διαδικαςία αυτι, θ Spm 

και θ Spd  ι τα ακετυλιωμζνα  παράγωγά τουσ μετατρζπονται ςε Put, με παράλλθλθ παραγωγι Θ2Ο2 και 

αλδεψδθσ, διαμζςου τθσ δράςθσ πολλαπλϊν ενηφμων (SSAT, PAO) και με τθν PAO  να εντοπίηεται ςτα 

περοξειςϊματα (Schrader and Fahimi, 2004). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ  Spm μπορεί να μετατραπεί απευκείασ 

ςε Spd, μζςω τθσ δράςθσ τθσ SMO (spermine oxidase, EC 1.5.3.1). Εναλλακτικά, θ Spm μπορεί να 

μετατραπεί ςε acetyl-Spm ι ςε diacetyl-Spm με τθ δράςθ τθσ SSAT (spermine/spermidine 

acetyltransferase, EC 2.3.1.57), να ειςζλκει ςτο περοξείςωμα και να καταβολιςτεί από τθν PAO (EC 

1.5.3.11) ςε Spd (ςτθν περίπτωςθ τθσ  acetyl-Spm), ι ςε acetyl-Spd (ςτθν περίπτωςθ τθσ diacetyl-Spm) θ 

οποία με τθ ςειρά τθσ κα οξειδωκεί από τθν PAO ςε Put. Τόςο θ Put όςο και θ Spd που παράγονται από 

τθν περοξειςωματικι δράςθ τθσ PAO επιςτρζωουν ςτο κυτταρόπλαςμα. Κατ’ αντιςτοιχία με τθν 

παραπάνω περοξειςωματικι οξείδωςθ των ακετυλιωμζνων παραγϊγων τθσ Spm, θ Spd μπορεί με τθ 

ςειρά τθσ να ακετυλιωκεί με τθ δράςθ τθσ SSAT ςε acetyl-Spd και να ειςζλκει ςτο περοξείςωμα, όπου κα 

οξειδωκεί από τθν PAO ςε Put, θ οποία και κα εξζλκει εν ςυνεχεία ςτο κυτταρόπλαςμα. Το αντίςτροωο 

καταβολικό μονοπάτι και θ διαμεριςματοποίθςι του ςτο κφτταρο, περιγράωονται αναλυτικότερα ςτθν 

Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Μεταβολιςμόσ των PAs ςτα κφτταρα των κθλαςτικϊν (Janne et   al., 2004): Θ βιοςφνκεςθ των PAs ςυντελείται 

ςτο κυτταρόπλαςμα με τθ βοικεια των ενηφμων ODC, SPDS, SPMS, dcAdoMet (αντίςτοιχο τθσ SAMDC των ωυτικϊν 

κυττάρων).  Επιπλζον, θ Spm και θ Spd μετατρζπονται ςτα ακετυλ-παράγωγα τουσ (Acetyl-Spm και Acetyl-Spd αντίςτοιχα) 

με τθ δράςθ τθσ SSAT, ειςζρχονται ςτο  περοξείςωμα, όπου οξειδϊνονται από τθν PAO με τελικι παραγωγι Spd και Put. 

Εναλλακτικά, θ Spm δφναται να μετατραπεί ςε Spd ςτο κυτταρόπλαςμα με τθ δράςθ τθσ SMO. 

 

Στοιχεία για τθν φπαρξθ ανάλογθσ ανάδρομθσ διαδικαςίασ κατά τθν οποία θ Spd που προςτίκεται 

εξωγενϊs ςε ωυτά Arabidopsis thaliana μετατρζπεται ςε Put είχε παρατθρθκεί ςτο παρελκόν χωρίσ όμωσ 

τθν ταυτοποίθςθ των υπεφκυνων για τθ διαδικαςία αυτι ενηφμων (Tassoni et   al., 2000). Ρεραιτζρω 

διερεφνθςθ του καταβολικοφ μονοπατιοφ των PAs ςτθν A.thaliana τα τελευταία ζτθ, κατζδειξε τθ 

δυνατότθτα μετατροπισ τθσ Spm ςε Spd με τθ δράςθ τθσ AtPAO1, ενηφμου που ωαίνεται να ζχει ανάλογθ 

δράςθ τθσ SMO των κθλαςτικϊν (Tavladoraki et  al.,2006). Επιπλζον, ςε πρόςωατθ μελζτθ, θ πρωτεΐνθ 

AtPAO3 αποδείχτθκε να  εντοπίηεται περοξειςωματικά και να ζχει τθν ικανότθτα in vitro μετατροπισ τθσ 

Spm διαδοχικά ςε Spd και τθσ Spd με τθ ςειρά τθσ ςε Put, παράγοντασ H2O2 και ζχοντασ ζτςι ανάλογο 

ρόλο με αυτόν τθσ PAO των κθλαςτικϊν (Moschou et  al., 2008c). Ρρζπει ςτο ςθμείο αυτό να προςτεκεί 

ότι, εκτόσ από τον περοξειςωματικό εντοπιςμό τθσ AtPAO3, δεν είχε ςτο παρελκόν αναωερκεί εντοπιςμόσ 

ωυτικϊν PAOs ςε υποκυτταρικά οργανίδια, εκτόσ από τον  εντοπιςμό τθσ PAO του κρικαριοφ (HvPAO2) 

ςτο χυμοτόπιο (Cervelli et  al., 2004). 
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4. Δράςεισ  
 

Στα ωυτά οι ςυνικεισ PAs είναι, όπωσ ζχει ιδθ αναωερκεί, θ Put, θ Spd και θ Spm ςτισ οποίεσ 

εςτιάηεται και το μεγαλφτερο ερευνθτικό ενδιαωζρον.  Θ μελζτθ του ρόλου των PAs ςυντελείται κυρίωσ 

διαμζςου τθσ μελζτθσ των γενετικά τροποποιθμζνων ωυτϊν και των μεταλλαγμάτων, που ζχουν 

καταςκευαςτεί, με ςκοπό τθν υπερζκωραςθ ι τθν καταςτολι τθσ πλειοψθωίασ των γονιδίων, που 

ςυμμετζχουν ςτα μονοπάτια βιοςφνκεςθσ και καταβολιςμοφ των PΑs ςτα ωυτά. Ανάλογεσ μελζτεσ 

διεξάγονται και για το ρόλο των PAs ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ. Ραρόλα αυτά, αν και ο όγκοσ των 

πλθροωοριϊν για τισ PAs ςυνεχϊσ αυξάνεται, θ ολοκλθρωμζνθ διαλεφκανςθ των δράςεϊν τουσ και τθσ 

οργάνωςθσ αυτϊν χωροταξικά και χρονικά ςτο κφτταρο παρουςιάηει μεγάλθ δυςκολία, εξαιτίασ του 

πολυμορωικοφ τουσ ρόλου, τθσ ςυνεχοφσ ρφκμιςθσ των επιπζδων τουσ τόςο από εωδογενείσ όςο και από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ και τθσ εν γζνει πολυπλοκότθτασ των κυτταρικϊν διεργαςιϊν. 

 

Στα ωυτικά κφτταρα, οι PAs ζχουν ςυςχετιςτεί με ζναν μεγάλο αρικμό αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν, 

οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν εμβρυογζνεςθ, τθν κυτταρικι διαίρεςθ, τθν αφξθςθ και τθ διαωοροποίθςθ, 

τθ μορωογζνεςθ, τθν ωρίμανςθ και τθ βλάςτθςθ των ςπερμάτων, τθν επαγωγι τθσ άνκιςθσ, τθ 

δθμιουργία κονδφλων, τθν ανάπτυξθ και τθν ωρίμανςθ των καρπϊν, τθ γιρανςθ και τθν επαγωγι PCD, 

κακϊσ και με διαδικαςίεσ απόκριςθσ ςε βιοτικζσ και αβιοτικζσ καταπονιςεισ (Bouchereau et  al., 1999; 

Alcázar et  al., 2006; Yoda et  al., 2006; Tassoni et  al., 2006; Liu et  al., 2007; Moschou et al., 2008b). 

Επιπλζον, εξαιτίασ του πολυκατιοντικοφ τουσ χαρακτιρα, οι PAs ζχουν τθ δυνατότθτα να προςδζνονται 

ςε ζνα μεγάλο αρικμό μακρομορίων, όπωσ είναι το DNA, το RNA, θ χρωματίνθ και οι πρωτεΐνεσ 

προκαλϊντασ τθν ςτακεροποίθςθ ι αποςτακεροποίθςι τουσ (Bachrach et al., 2005; Narayana et  al., 

2006). Ζτςι εκτόσ των παραπάνω διαδικαςιϊν, οι PAs ζχουν ςυςχετιςτεί και με τθ γονιδιακι ρφκμιςθ, τθ 

μετάωραςθ, τθ μεταγωγι ςιματοσ και τθ ςτακεροποίθςθ των μεμβρανϊν (Cohen, 1998; Igarashi and 

Kashiwagi 2000; Shen et  al., 2003). Επιπλζον, ςτοιχεία δείχνουν τθν φπαρξθ οριςμζνων κιναςϊν (π.χ. 14-

3-3 κινάςεσ; Sehnke et  al.., 2000),  οι οποίεσ ωζρουν εξειδικευμζνθ περιοχι πρόςδεςθσ με PΑs (Leroy et  

al., 1997). Μάλιςτα, οι μθ ομοιοπολικζσ ςυνδζςεισ των PAs με πρωτεϊνικά μόρια καταλφονται από 

τρανςγλουταμινάςεσ (transglutaminases; TGases), με το πρϊτο ζνηυμο με ανάλογθ ενεργότθτα να ζχει 

χαρακτθριςτεί ςτθν A. thaliana (AtPng1; Della Mea et al. 2004).   

Ο ακριβισ τρόποσ δράςθσ των PAs ςτισ αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ δεν ζχει διευκρινιςτεί και μόνο 

ζμμεςεσ ενδείξεισ υπάρχουν, όπωσ για παράδειγμα ότι θ επαγωγι τθσ άνκιςθσ ςυνοδεφεται από αφξθςθ 

των επιπζδων των SH-PAs (Tassoni et  al., 2000). Είναι γνωςτό πάντωσ ότι οι PAs είναι απαραίτθτεσ ςτθ 

κυτταρικι διαίρεςθ για τθ μετάβαςθ από τθ ωάςθ G1 ςτθ ωάςθ S  (Theiss et  al., 2002), κακϊσ θ 

αναςτολι τθσ βιοςφνκεςθσ τθσ Spd και τθσ Spm εμποδίηει τθν μετάβαςθ αυτι, προκαλϊντασ τθ 
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ςυςςϊρευςθ κυττάρων ςτθ G1 ωάςθ. Εξωγενισ προςκικθ Spd και Spm, οδθγεί ςε άρςθ του ωαινομζνου 

(Fowler et  al., 1996).  

Επίςθσ, οι PAs είναι από τουσ παράγοντεσ οι οποίοι ελζγχουν το ιςοηφγιο μεταξφ κυτταρικισ 

διαίρεςθσ και PCD (Lindsay and Wallace, 1999; Papadakis et al., 2005). Ζτςι, τόςο τα κφτταρα των 

κθλαςτικϊν όςο και των ωυτϊν τα οποία υπόκεινται ςε PCD δείχνουν απορρφκμιςθ των ενδοκυτταρικϊν 

επιπζδων των PAs και αςυνικεισ ενεργότθτεσ των μεταβολικϊν τουσ ενηφμων (Moller and McPherson, 

1998). Μάλιςτα, βρζκθκε ότι κατά τθν αντίδραςθ υπερ-ευαιςκθςίασ (HR), το μονοπάτι το οποίο 

ςθματοδοτεί τον PCD ρυκμίηεται άμεςα από τθν Spm (Uehara et  al., 2005).  

Οι Yoda et  al. (2006) απζδειξαν το ςθμαντικό ρόλο τθσ PAO ςτθν επαγωγι του PCD κατά τθν HR. 

Επίςθσ, πρόςωατα προτάκθκε ζνα ςυνολικό μοντζλο, ςφμωωνα με το οποίο, κατά τθ διάρκεια αβιοτικισ 

καταπόνθςθσ, θ Spd εξζρχεται ςτον αποπλάςτθ όπου καταβολίηεται από τθν PAO παράγοντασ Θ2Ο2, το 

οποίο με τθ ςειρά του λειτουργεί ωσ δευτερογενζσ ςιμα και είτε ενεργοποιεί μθχανιςμοφσ προςαρμογισ 

ςτθν καταπόνθςθ, είτε ,ςε αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ επάγει PCD (Moschou et al., 2008b). Επίςθσ, ζχει 

αποδειχκεί ότι τα επίπεδα των ανωτζρων κυρίωσ PAs ςυμμετζχουν ςτθν αρνθτικι ρφκμιςθ των επιπζδων 

ενεργότθτασ τθσ NADPH οξειδάςθσ (NADPH oxidase EC 1.3.6.1; Shen et al.,2000; Papadakis and 

Roubelakis-Angelakis, 2005), ενηφμου που ςχετίηεται τόςο με αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ κυτταρικισ 

επιμικυνςθσ (Carol et  al., 2005), όςο και με τον PCD (Langebartels et  al., 2000).  

Γενικότερα, το αποπλαςτικό ωορτίο των ROS (Reactive Oxygen Species)  αποτελεί ςθμαντικό 

κυτταρικό παράγοντα, ςυμμετζχοντασ  ςτθ ςθματοδότθςθ αναπτυξιακϊν ωαινομζνων (Paschalidis and 

Roubelakis-Angelakis, 2005b). Ειδικότερα, το Θ2Ο2 που παράγεται αποπλαςματικά από  τον καταβολιςμό 

των PAs κατά τθν απόκριςθ ςε αβιοτικό και βιοτικό ςτρεσ ςχετίηεται εκτόσ από τον PCD και με τθν 

οξειδωτικι καταπόνθςθ (Yoda et  al., 2003; Cona et  al., 2005), κακϊσ και με τθν απϊλεια τθσ ενεργότθτασ 

οριςμζνων αντιοξειδωτικϊν ενηφμων και τθν αφξθςθ τθσ ενεργότθτασ πρωτεαςϊν (Moschou et  al., 

2008a). Επίςθσ το Θ2Ο2 από τθν οξείδωςθ των PAs, ςυμμετζχει υπό ςυνκικεσ βιοτικισ ι/και αβιοτικισ 

καταπόνθςθσ ςτθ διαςταυροφμενθ ςφνδεςθ (cross-linking) των εξτενςινϊν των κυτταρικϊν τοιχωμάτων 

και ςτθ λιγνιτοποίθςι τουσ (Slocum et  al., 1991; Cona et  al., 2003; Cona et al., 2006).  

Επιπρόςκετα, οι  PΑs δρουν αυτόνομα και ωσ μθ ενηυμικά αντιοξειδωτικά μόρια βοθκϊντασ, άμεςα 

ι ζμμεςα, ςτθν απόςβεςθ των ROS (Das and Misra, 2004), ενϊ θ Spd και θ Spm ζχουν ςυςχετιςτεί και με 

τθν επαγωγι τθσ αντίδραςθσ Mehler (Bouchereau et  al., 1999). Επιπλζον, τα μόρια των PAs 

παρουςιάηουν και ωςμωρυκμιςτικι-ωςμωπροςτατευτικι δράςθ  κατά τθν ωςμωτικι ι/ και ιοντικι 

καταπόνθςθ (Jouve et al., 2004). 

To νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) το οποίο αποτελεί αναπτυξιακό ςιμα ελζγχεται από τισ PAs, ενϊ ο ρόλοσ 

του ςτθν ανάπτυξθ τθσ ρίηασ εξαρτάται και από περιβαλλοντικά ερεκίςματα, όπωσ είναι θ ανοξία και θ 

περιεκτικότθτα του εδάωουσ ςε Ο2 (Stöhr and Stremlau, 2006; Tun et al., 2006). Επίςθσ, θ ενεργότθτα του 
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ενηφμου τθσ νιτρικισ αναγωγάςθσ (NR; EC 1.7.1.1), ζνηυμο κλειδί ςτθ βιοςφνκεςθ του NO, ελζγχεται από 

τισ PAs μζςω τθσ πρωτεΐνθσ 14-3-3, θ οποία ςθματοδοτεί τθν παραγωγι του NO (Lillo et  al., 2004). 

Ελζγχοντασ οι PAs τα επίπεδα του NO ςτουσ ωυτικοφσ ιςτοφσ ςυμμετζχουν παράλλθλα και ςτθ ρφκμιςθ 

μιασ πλθκϊρασ αναπτυξιακϊν και αμυντικϊν αποκρίςεων, κακϊσ, όπωσ ζχει αποδειχτεί ςτον καπνό και 

ςτθ ςόγια, τα επίπεδα NO ελζγχουν τθν μεταγραωι αρκετϊν γονιδίων που ςχετίηονται με αποκρίςεισ των 

ωυτϊν ςτθν καταπόνθςθ (Grun et  al., 2006).  

 

Στα ηωικά κφτταρα, οι PAs και ο μεταβολιςμόσ τουσ ζχουν ιδιαίτερθ ωαρμακολογικι ςθμαςία, 

κακϊσ αποτελοφν βαςικοφσ ρυκμιςτζσ τθσ κυτταρικισ αφξθςθσ και διαωοροποίθςθσ, τθσ γονιδιακισ 

ρφκμιςθσ και τθσ μετάωραςθσ (Thomas and Thomas, 2003; Childs et  al. 2003; Umekage and Ueda 2006).  

Ενδεικτικά, οι PAs κατζχουν ςθμαντικό ρόλο κατά τθν ανάπτυξθ καρκινικϊν όγκων (Wallace et  al., 

2003). Μάλιςτα, θ αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ των PAs ζχει ςυνδεκεί με μείωςθ τθσ αφξθςθσ των καρκινικϊν 

κυττάρων με αποτζλεςμα το μεταβολικό μονοπάτι των PAs να αποτελεί ςτόχο για τθν ανάπτυξθ 

αντικαρκινικϊν ωαρμακευτικϊν ουςιϊν (Saunder and Wallace 2007; Casero and Marton 2007). Επίςθσ, οι 

PAs εντοπίηονται ςε ςχετικά υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτον εγκζωαλο των κθλαςτικϊν και ωαίνεται να 

παίηουν ουςιϊδθ ρόλο ςτθν εγκεωαλικι ιςχαιμία (Li et al., 2007). Είναι ακόμθ απαραίτθτεσ για τθν 

ωρίμανςθ και τθ ςωςτι λειτουργία του εντερικοφ βλεννογόνου κακϊσ και για τθν επιδιόρκωςι του μετά 

από τραυματιςμό (Seiler and Raul, 2007).  Τζλοσ, υπάρχει πλθκϊρα δεδομζνων, τα οποία υποδεικνφουν 

τθν ενεργι ςυμμετοχι των PAs ςτον PCD, όπου δρουν ωσ αναςτολείσ ι ωσ επαγωγικοί παράγοντεσ του 

ωαινομζνου (Scipper et  al., 2000; Takao et  al., 2006). 

 

Ρεραιτζρω διερεφνθςθ του καταβολικοφ μονοπατιοφ(-ιϊν) των PAs ςτουσ ωυτικοφσ οργανιςμοφσ 

και χαρακτθριςμόσ τθσ δράςθσ και τθσ γονιδιακισ ρφκμιςθσ των υπεφκυνων για αυτό ενηφμων, κα 

ςυντελζςει ςτθ ςταδιακι διαμόρωωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για το μεταβολιςμό των PAs. Θ 

κατανόθςθ του μοντζλου ρφκμιςθσ των επιπζδων των PAs διαμζςου του αναβολιςμοφ, του 

καταβολιςμοφ και τθσ ςφηευξθσ-μεταωοράσ τουσ και θ διαλεφκανςθ τθσ πολυδιάςτατθσ ςυμμετοχισ τουσ 

ςτισ κυτταρικζσ διεργαςίεσ παραμζνει βαςικόσ ερευνθτικόσ ςτόχοσ ςτο πεδίο τθσ Φυςιολογίασ των 

ωυτικϊν οργανιςμϊν.  
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5. Μεταβολιςμόσ των PAs ςτθν Arabidopsis thaliana  
 
H Arabidopsis thaliana (οικ. Brassicaceae) είναι ο βαςικότεροσ οργανιςμόσ-μοντζλο, που 

χρθςιμοποιείται από ςτθ Βιολογία Φυτϊν ωσ ερευνθτικό εργαλείο. Θ αναγνϊριςθ τθσ δυνατότθτάσ του 

ωυτοφ να αποτελζςει οργανιςμό-μοντζλο προτάκθκε το 1943 από τον Laibach και ςτθρίχκθκε ςτο μικρό 

του μζγεκοσ (15-20cm), ςτον ςφντομο βιολογικό του κφκλο (6 εβδομάδεσ από τθν γονιμοποίθςθ του 

μθτρικοφ ωυτοφ μζχρι τθν παραγωγι ϊριμων ςπόρων ςτθν επόμενθ γενιά), τθν αυτογονιμοποίθςθ των 

ανκζων του (με δυνατότθτα τεχνθτισ ςταυρογονιμοποίθςθσ) και τθν παραγωγι μεγάλου αρικμοφ 

ςπόρων (~5000/ωυτό). Το πρόγραμμα χαρτογράωθςθσ και αλλθλοφχιςθσ του γονιδιϊματοσ τθσ A. 

thaliana ξεκίνθςε το 1990 και ολοκλθρϊκθκε το 2000, με τθν παράλλθλθ από το 1992 ίδρυςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων και τράπεηασ ςπόρων. Το γονιδίωμα τθσ A. thaliana είναι οργανωμζνο ςε 5 χρωματοςϊματα 

και ζχει μζγεκοσ 125Mb, με μζςο μζγεκοσ γονιδίου 2kb (TAIR-The Arabidopsis Information resource). 

Τα ζνηυμα που καταλφουν το μονοπάτι βιοςφνκεςθσ των PAs ζχουν απομονωκεί και χαρακτθριςτεί 

από διαωορετικά ωυτικά είδθ (βλ. Ενότθτα 2). Ωςτόςο θ A. thaliana αποτελεί το μοναδικό ωυτικό είδοσ, 

για το οποίο όλα τα γονίδια που κωδικοποιοφν ζνηυμα βιοςφνκεςθσ των PAs ζχουν απομονωκεί και 

χαρακτθριςτεί, με εξαίρεςθ τθν ODC. Αν και ςτθν A. thaliana ζχει εντοπιςτεί  πικανι ενεργότθτα ODC 

(Tassoni et al., 2003), πικανό γονίδιο για τθν ODC δεν ζχει εντοπιςτεί ςτο γονιδίωμα (Hanfrey et al. 2001 ; 

The Arabidopsis Database), δείχνοντασ ότι το μονοπάτι παραγωγισ Put χρθςιμοποιεί ωσ πρόδρομο μόριο 

κυρίωσ τθν Arg. Μάλιςτα το γονιδίωμα τθσ A. thaliana ωζρει δφο γονίδια, που κωδικοποιοφν για τθν ADC 

(ADC1 και ADC2) (Watson and Malmberg, 1996; Watson et al., 1997) και από ζνα γονίδιο για τθν AIH και 

τθν CPA, αντίςτοιχα (Janowitz et al., 2003, Piotrowski et al., 2003). Επιπλζον, ζχουν χαρακτθριςτεί δφο 

γονίδια για τθν SPDS (SPDS1 και SPDS2) (Hanzawa et  al., 2002) και δφο για τθν SPMS (SPMS1 και ACL5) 

(Hanzawa et al., 2000; Panicot et al., 2002; Clay and Nelson, 2005). Μελζτθ των πρωτεϊνικϊν 

αλλθλεπιδράςεων των παραπάνω γονιδίων κατζδειξε ότι θ SPMS1 (αλλά όxι θ ACL5) αλλθλεπιδρά μθ 

ομοιοπολικά και με τισ δφο SPDS(1 και 2), ςχθματίηοντασ ενεργά μεταβολόμια (metabolomes; Panicot et  

al., 2002). Τζλοσ, ςτθν A. thaliana ζχουν χαρακτθριςτεί τουλάχιςτον τζςςερα γονίδια για τθν SAMDC 

(SAMDC1, SAMDC2, SAMDC3 και SAMDC4) (Urano et al., 2004; Ge et  al., 2006).  

Αντίκετα, τα γονίδια καταβολιςμοφ των PAs ςτθν A. thaliana δεν ζχουν όλα χαρακτθριςτεί. Με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ χαρτογράωθςθσ του γονιδιϊματοσ του ωυτοφ,  προζκυψε ότι ςε αυτό εμπεριζχονται 12 

γονίδια, που παρουςιάηουν ομολογία με CuAOs άλλων ωυτικϊν ειδϊν, αλλά μόνο ζνα εξ αυτϊν ζχει μζχρι 

ςτιγμισ κλωνοποιθκεί και χαρακτθριςτεί  (AtAO1; Moller and McPherson, 1998). Επιπλζον, ςτο γονιδίωμα 

τθσ A. thaliana εντοπίηονται πζντε γονίδια (AtPAO1, AtPAO2, AtPAO3, AtPAO4 και AtPAO5) που ωζρουν 

δομικά αυτοτελι περιοχι (domain) με πικανι ενεργότθτα αμινικισ οξειδάςθσ. Ο χαρακτθριςμόσ δφο εξ 

αυτϊν, του AtPAO1(Tavladoraki et  al.,2006) και του AtPAO3 (Moschou et al., 2008c) ςθματοδοτεί τθν 
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φπαρξθ ενόσ νζου αντίςτροωου μονοπατιοφ καταβολιςμοφ των PAs ςτα ωυτικά κφτταρα, αντιςτοίχου με 

αυτό των κθλαςτικϊν.  

Αναλυτικότερα, θ AtPAO1 καταλφει τθ μετατροπι τθσ Spm ςε Spd και ωαίνεται να ζχει ανάλογθ 

δράςθ τθσ SMO των κθλαςτικϊν. Θ πρωτεΐνθ AtPAO3 με τθ ςειρά τθσ, εντοπίηεται ςτα περοξειςϊματα και 

ζχει τθν ικανότθτα in vitro μετατροπισ τθσ Spm διαδοχικά ςε Spd και τθσ Spd με τθ ςειρά τθσ ςε Put, 

παράγοντασ H2O2 και ζχοντασ ζτςι ανάλογο ρόλο με αυτόν τθσ PAO των κθλαςτικϊν. Ρεραιτζρω 

διερεφνθςθ των τριϊν υπολοίπων γονιδίων (AtPAO2, AtPAO4 και AtPAO5), τθσ μεταξφ τουσ ρφκμιςθσ και 

του προτφπου ζκωραςισ τουσ ςε διαωορετικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, κα οδθγιςει ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ και περιγραωι του αντίςτροωου καταβολικοφ μονοπατιοφ των PAs ςτθν A. thaliana και ςτθν 

αναηιτθςθ αντιςτοίχων γονιδίων ςε διαωορετικά ωυτικά είδθ.  
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6. κοπόσ τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διατριβισ 
 

Σε πρόςωατθ μελζτθ του παρόντοσ εργαςτθρίου (Moschou et al., 2008c), το γονίδιο AtPAO3 

απομονϊκθκε και κλωνοποιικθκε ενϊ θ in vitro δράςθ και ο υποκυτταρικόσ εντοπιςμόσ τθσ πρωτεΐνθσ 

που κωδικοποιεί, αποςαωθνίςτθκαν. Από τθν in silico μελζτθ για τθν εξελικτικι ςχζςθ των πζντε AtPAO 

γονιδίων, προζκυψε ότι τo γονίδιο AtPAO3 βρίςκεται ςτθν ίδια παραωυλετικι ομάδα με τα γονίδια 

AtPAO2 και AtPAO4 (Εικόνα 7) και μάλιςτα παρουςιάηει 84% ομολογία με τo AtPAO2. 

 

 

Με ςτόχο τθν περαιτζρω διαλεφκανςθ του αντίςτροωου καταβολικοφ μονοπατιοφ ςτθν A. thaliana, 

αντικείμενο τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διατριβισ αποτζλεςε ο χαρακτθριςμόσ του γονιδίου τθσ 

AtPAO2.  

Θ πειραματικι προςζγγιςθ που ακολουκικθκε περιλαμβάνει: 

 Τθν απομόνωςθ του cDNA του γονιδίου AtPAO2 

 Τθν κλωνοποίθςθ του cDNA τθσ AtPAO2 ςε κατάλλθλο ωορζα ζκωραςθσ 

 Τθν απομόνωςθ και τον κακαριςμό τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2 

Εικόνα 7: Φυλογενετικό Δζντρο για τθν περιγραωι τθσ εξελικτικισ ςχζςθσ των AtPAOs και των υπολοίπων χαρακτθριςμζνων 
ωυτικϊν και ηωικϊν PAOs (Moschou el  al. 2008c): maize (Zea mays ZmPAO), Homo (Homo sapiens PAO), mus (Mus musculus 
PAO), Homo_1 (Homo sapiens SMO), tobacco (Nicotiana tabacum NtPAO). 
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 Τθ διαλεφκανςθ τθσ in vitro δράςθσ τθσ AtPAO2  

 Tθν ςφντθξθ τθσ AtPAO2 με GFP, ϊςτε να διευκρινιςτεί ο υποκυτταρικόσ εντοπιςμόσ τθσ  

πρωτεΐνθσ 

 Τθν απομόνωςθ ομοηυγωτικϊν μεταλλαγμάτων τθσ AtPAO2 (ΔPAO2; salk_046281)  

 Τον ζλεγχο των επιπζδων ζκωραςθσ του γονιδίου AtPAO2 υπό διαωορετικά περιβαλλοντικά 

ερεκίςματα   
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

1. Φυτικό Τλικό και υνκικεσ Ανάπτυξθσ 

Για τθν απομόνωςθ του γονιδίου AtPAO2 (At2g43020; GenBank Accession no AF364952) 

αναπτφχκθκαν ςπζρματα ωυτϊν A.thaliana ecotype Columbia-0 (Col-0), ενϊ για τθν απομόνωςθ 

μεταλλαγμζνων ωυτϊν A. thaliana ομόηυγων ωσ προσ τθ μετάλλαξθ ςτο γονίδιο AtPAO2, παραλιωκθκαν 

από τθν TAIR(The Arabidopsis Database; www.arabidopsis.org)  ςπζρματα A. thaliana Col-0 τα οποία 

ωζρουν ειςδοχι T-DNA ςτο 9ο εξόνιο του γονιδίου AtPAO2 (ΔPAO2; salk_046281). Σε όλεσ τισ 

πειραματικζσ διαδικαςίεσ, τα ςπζρματα επωάςτθκαν ςε ddH2O για 48 h ςτουσ 4ο C για τθ αναςτολι του 

λθκάργου και ςτθ ςυνζχεια αποςτειρϊκθκαν ςε κάλαμο νθματικισ ροισ με χριςθ εμπορικοφ διαλφματοσ 

υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaOCl) 10% (v/v) για 10 min. Ακολοφκθςαν 4-5 ξεπλφματα με αποςτειρωμζνο 

ddH2O και ςτθ ςυνζχεια τα ςπζρματα επιςτρϊκθκαν ςε τρυβλία με ςτερεό κρεπτικό υλικό MS (Murashige 

& Skoog, 1962), pH=5.7, εμπλουτιςμζνο με ςακχαρόηθ 1% και, ςτθν περίπτωςθ των ΔPAO2 ςπερμάτων, με 

αντιβιοτικό επιλογισ καναμυκίνθ (100 μg/ml). Μετά τθν πάροδο 7 θμερϊν τα νεαρά ωυτάρια 

μεταωζρκθκαν από τα τρυβλία ςε γλάςτρεσ με υπόςτρωμα κομπόςτα: περλίτθ (3:1 v/v). Πλα τα ςτάδια  

τθσ  ωυτικισ ανάπτυξθσ πραγματοποιικθκαν ςε κάλαμο  ςτακερϊν ςυνκθκϊν με 16 h ωωσ (25 ± 1οC) / 8 

h ςκοτάδι (22 ± 1οC), με ζνταςθ ωωτιςμοφ 100μmol ωωτόνια/m2s και ςχετικι υγραςία 75%. 

 

 

2. In silico ανάλυςθ  

Ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του γονιδίου AtPAO2 ςτο γονιδίωμα τθσ A.thaliana Col-0 κακϊσ και τθσ 

κζςθσ ειςδοχισ του T-DNA ςτο γονιδίωμα των ΔPAO2 ωυτϊν, πραγματοποιικθκαν με τθ βοικεια τθσ 

TAIR. Τα ηεφγθ εκκινθτϊν καταςκευάςτθκαν με τα προγράμματα DNAMAN vs.5 και Oligo 6, ενϊ θ 

πρόβλεψθ τθσ αμινοξικισ αλλθλουχίασ και των πικανϊν μοτίβων/δομικϊν περιοχϊν τθσ πρωτεΐνθσ 

AtPAO2, πραγματοποιικθκαν με τθ βοικεια των βάςεων δεδομζνων SMART (Simple Modular 

Architecture Research Tool software http://smart.embl.de; Letunic et al., 2006), WoLF PSORT 

(http://wolfpsort.org ;  Horton et al., 2007), iPSORT (http://biocaml.org/ipsort/iPSORT ; Bannai et al., 

2002),  Expasy (www.ca.expasy.org) kai Ara Perox (http://www.araperox.uni-goettingen.de ; Reumann et 

al., 2004). 

 

 

 

 

http://www.arabidopsis.org/
http://smart.embl.de/
http://wolfpsort.org/
http://wolfpsort.org/
http://biocaml.org/ipsort/iPSORT/
http://biocaml.org/ipsort/iPSORT
http://www.ca.expasy.org/
http://www.araperox.uni-goettingen.de/
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3. Εκχφλιςθ ολικοφ mRNA  

Για τθν απομόνωςθ του cDNA του γονιδίου AtPAO2, πραγματοποιικθκε εκχφλιςθ mRNA από νεαρά 

ωφλλα του ωυτοφ A. thaliana Col-0 ςφμωωνα με το τροποποιθμζνο πρωτόκολλο κατά Iandolino et al. 

(2004). Συγκεκριμζνα, ανά gr λειοτριβθμζνου ιςτοφ προςτζκθκε μίγμα 2,5 ml όξινθσ ωαινόλθσ pH 4,0 και 

2,5 ml διαλφματοσ εκχφλιςθσ RNA, ςφςταςθσ 100 mM LiCl, 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA pH 8,0, 

και 1% (w/v) SDS, το οποίο προθγουμζνωσ είχε βραςτεί ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ομοιογενζσ μίγμα δφο 

ωάςεων, οργανικισ και ανόργανθσ. Στθ ςυνζχεια προςτζκθκε μιςόσ όγκοσ CHCl3 (2,5 ml), και τα δείγματα 

ανακινικθκαν για 30 sec.  

Ακολοφκθςε ωυγοκζντρθςθ για 10 min ςτα 10000 g ςτουσ 4οC. Στo υπερκείμενο προςτζκθκε ίςοσ 

όγκοσ CHCl3, ακολοφκθςε ανακίνθςθ για τθν ανάμιξθ των δφο ωάςεων και ζπειτα ωυγοκζντρθςθ για 10 

min ςτα 10000 g ςτουσ 4οC. Στθ ςυνζχεια, θ υπερκείμενθ ωάςθ μεταωζρκθκε ςε νζο eppendorf και 

προςτζκθκε LiCl ϊςτε θ τελικι ςυγκζντρωςι του να είναι 3,6 Μ. Τα δείγματα επωάςτθκαν για 

τουλάχιςτον 3 h ςτουσ -20οC και ακολοφκθςε ωυγοκζντρθςθ για 30 min ςτα 13000 g ςτουσ 4οC. Μετά τθν 

απόρριψθ του υπερκειμζνου, τo ιηθματοποιθμζνο ολικό mRNA ξεπλφκθκε 2 ωορζσ με 70% (v/v) αικανόλθ 

ϊςτε να απομακρυνκοφν τα άλατα και επαναδιαλφκθκε ςε αποςτειρωμζνο ddH2O. Το επαναδιαλυμζνο 

ολικό mRNA αποκθκεφτθκε μζχρι τθ χριςθ του ςτουσ -80οC, ενϊ μζροσ του διαχωρίςτθκε και ςε αυτό 

προςτζκθκε 100% (v/v) αικανόλθ το οποίο επίςθσ αποκθκεφτθκε ςε κερμοκραςία -80οC. Θ αικανόλθ 

αναςτζλλει τθ δράςθ των RNαςϊν οι οποίεσ μπορεί να καταςτρζψουν τθν ακεραιότθτα του RNA. Τζλοσ, 

μζροσ του απομονωμζνου ολικοφ mRNA θλεκτροωορικθκε ςε πικτωμα αγαρόηθσ 1,2 % (w/v) το οποίο 

περιείχε EtBr με τελικι ςυγκζντρωςθ 0,5 μg ml-1. Να ςθμειωκεί ότι όλα τα πλαςτικά και γυάλινα υλικά  

όπωσ επίςθσ και όλα χθμικά τα οποία χρθςιμοποιικθκαν, εκτόσ ωαινόλθσ και χλωροωορμίου, 

αποςτειρϊκθκαν πριν τθ χριςθ.  

 

 

4. Απομόνωςθ του c DNA του AtPAO2 γονιδίου  

Από το mRNA, που εκχυλίςτθκε από ωφλλα νεαροφ ωυτοφ A. thaliana Col-0, παραςκευάςτθκε με 

RT-PCR (TaKaRa, PrimeScriptTM RT-PCR kit) το cDNA του. Από το cDNA απομονϊκθκε με PCR το cDNA τθσ 

AtPAO2, με τθ χριςθ του κατάλλθλου ηεφγουσ εκκινθτϊν 

GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTGATGGAGTCCAGGAAAAACTC (PAO2fwd)  και 

GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATTAGAGACGAGATATAAGAAG (PAO2rev), (Sigma). Το προϊόν τθσ 

PCR θλεκτροωορικθκε ςε πικτωμα αγαρόηθσ 1% (w/v) και απομονϊκθκε θ ηϊνθ επικυμθτοφ αρικμοφ 

ηεφγων βάςων (Promega-Wizard SV Gel and PCR clean-up system). Για τισ αντιδράςεισ PCR 

χρθςιμοποιικθκε υψθλισ πιςτότθτασ πολυμεράςθ (pfu-Promega) και Taq πολυμεράςθ (Minotech) ενϊ θ 

αντίδραςθ πραγματοποιικθκε ςε thermal PTC-200 PCR cycler (Madison, USA). H αντίδραςθ 
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πραγματοποιικθκε για 25 κφκλουσ ςε κερμοκραςία υβριδιςμοφ 45ο για 35 sec και ενίςχυςθ ςτουσ  72ο 

για 2 min.   

    

 

5. Καταςκευι Φορζων Ζκφραςθσ και Τποκυτταρικοφ Εντοπιςμοφ 

Θ κλωνοποίθςθ του cDNA του AtPAO2 ςε κατάλλθλουσ ωορείσ ζκωραςθσ και εντοπιςμοφ 

πραγματοποιικθκε με το ςφςτθμα αναςυνδυαςμοφ Gateway (Invitrogen). Αρχικά, τo cDNA τθσ AtPAO2 

κλωνοποιικθκε με αντίδραςθ BP άκρων ςτον ωορζα ENTRY pDONR207 (Invitrogen). Στθ ςυνζχεια, 

μεταωζρκθκε με αντίδραςθ LR άκρων ςτο ωορζα ζκωραςθσ pDEST-TH1 (Hammastrom et al., 2002) και ςτο 

ωορζα εντοπιςμοφ pGWB6 (GFP:PAO3) (Nakagawa et al., 2007). Πλοι οι ωορείσ που καταςκευάςτθκαν 

ελζγκθκαν με αλλθλοφχιςθ (ΙΤΕ, Εργ. Μικροχθμείασ). 

 

 

6. Ζκφραςθ και κακαριςμόσ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2  

Ο καταςκευαςμζνοσ ωορζασ ζκωραςθσ pDESTH1  χρθςιμοποιικθκε για τον μεταςχθματιςμό 

κφτταρων E. coli strain BL21, με τθ χριςθ κλαςικοφ πρωτοκόλλου (Sambrook et al., 1989). Τα 

μεταςχθματιςμζνα κφτταρα αναπτφχκθκαν ςε κρεπτικό  Luria Nutrient Broth (LB), εμπλουτιςμζνου με 

γλυκόηθ (2 g/L) και αντιβιοτικό επιλογισ αμπιςιλλίνθ (100 μg/ml). Θ επαγωγι τθσ ζκωραςθσ τθσ 

πρωτεΐνθσ AtPAO2 πραγματοποιικθκε με προςκικθ  0.05 εϊσ 1 mM IPTG (Isopropyl β-D-

Thiogalactopyranoside) ςτθν παραπάνω καλλιζργεια, εωόςον τα κφτταρα είχαν ωτάςει ςε εκκετικι ωάςθ 

ανάπτυξθσ (OD600=0.5). Θ επαγωγι πραγματοποιικθκε με επϊαςθ τθσ καλλιζργειασ με το IPTG για 1-2 h 

ςτουσ 18ο C. Ακολοφκθςε ωυγοκζντρθςθ των κυττάρων (2500g ,20 min, RT) και το ίηθμα αποκθκεφτθκε 

O/N ςτουσ -20ο C. Τθν επομζνθ, τα κφτταρα επαναιωρικθκαν ςε 10 ml ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ MBP (20 

mM Tris pH 7.4, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.5 mM PMSF) και ακολοφκθςε λφςθ αυτϊν με 4 διαδοχικζσ 

εωαρμογζσ υπεριχων διαρκείασ 15-20 sec, με  ενδιάμεςα διαςτιματα «ξεκοφραςθσ» διαρκείασ 30sec. Τα 

κυτταρικά υπολείμματα απομακρφνκθκαν με ωυγοκζντρθςθ (10000g, 20 min 4ο C) και το υπερκείμενο 

μεταωζρκθκε, μζςω ωιλτραρίςματοσ με τθ χριςθ Miracloth, ςε κολϊνα αμυλόηθσ (Biolabs, New England). 

Θ ζκλουςθ τθσ πρωτεΐνθσ πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ διαλφματοσ MBP εμπλουτιςμζνου με  20 mM  

μαλτόηθσ ςε διαδοχικά κλάςματα των 200 μl. Πλα τα ςτάδια προςρόωθςθσ, ζκλουςθσ και κακαριςμοφ τθσ 

πρωτεΐνθσ πραγματοποιικθκαν ςτουσ 4ο C, ενϊ τα πρωτεϊνικά κλάςματα που παρελιωκθςαν ελζγκθκαν 

με τθ βοικεια πθκτϊματοσ πολυακρυλαμίδθσ (SDS-PAGE), ενϊ μετρικθκε θ ενεργότθτα τθσ AtPAO2 (βλ. 

Υλικά και Μζκοδοι, Ενότθτα 7) και θ περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ με τθ μζκοδο Lowry (βλ. Υλικά και 

Μζκοδοι, Ενότθτα 8).   
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Για τον ζλεγχο ςε πικτωμα πολυακρυλαμίδθσ, ςε 10λ των πρωτεϊνικϊν κλαςμάτων προςτζκθκε 

ίςοσ όγκοσ διαλφματοσ ωόρτωςθσ (Loading Buffer: 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8, 10% (v/v) γλυκερόλθ, 2% 

(w/v) SDS και 5% (v/v) β-Mερκαπτοαικανόλθσ) και ακολοφκθςε βραςμόσ των δειγμάτων για 5 min και 

απευκείασ μεταωορά τουσ ςτουσ -4ο C. Στθ ςυνζχεια καταςκευάςτθκε διαχωριςτικό gel ακρυλαμίδθσ 10% 

(Resolving Gel: 5,90 ml dH2O, 3,75 ml Lower Tris, 5 ml Acrylamide: Bis Acrylamide (30:0,8 w/v), 0,29 ml 

50% γλυκερόλθ, 64 μL APS (ammonium persulfate) 10% (w/v) και 5 μL TEMED). Το Resolving Gel 

τοποκετικθκε ςτθ ςυςκευι θλεκτροωόρθςθσ ενϊ ςτθν κορυωι του προςτζκθκε ποςότθτα ddH2O ι 

ιςοπροπανόλθσ ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι ανοξικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τον 

πολυμεριςμό τθσ ακρυλαμίδθσ. Μετά τθν πιξθ, καταςκευάςτθκε το gel ακρυλαμίδθσ 4% για το 

πακετάριςμα των πρωτεϊνϊν (Stacking Gel, Σφςταςθ: 4,5 ml ddH2O, 1,85 ml Upper Tris, 1 ml acrylamide: 

Bis acrylamide (30:0,8 w/v), 26 μL APS 10% (w/v) και 11 μL TEMED). Αωοφ απομακρφνκθκε το ωιλμ ddH2O 

ι ιςοπροπανόλθσ από τθν κορυωι του Resolving Gel, προςτζκθκε το Stacking Gel μαηί με καταλλιλου 

μεγζκουσ χτζνι. Ακολοφκωσ, ζγινε ωόρτωςθ των προετοιμαςμζνων με loading buffer δειγμάτων και 

θλεκτροωόρθςι τουσ ςε διάλυμα θλεκτροωόρθςθσ (Τank Βuffer, Σφςταςθ: 0,1% (w/v) SDS, Tris και 

γλυκίνθ (Σφςταςθ:12 g Trizma base, 57,6 g γλυκίνθ), ςε πεδίο 20 mA για τθν πθκτι ςυγκζντρωςθσ 

(Stacking Gel) και 40 mA για τθν πθκτι διαχωριςμοφ (Resolving Gel).  

Μετά το πζρασ τθσ θλεκτροωόρθςθσ, θ ςχετικι ςυγκζντρωςθ των πρωτεϊνϊν επιβεβαιϊκθκε με 

χρϊςθ του πθκτϊματοσ SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis) με Coomasie Brillant Blue  για 

περίπου 1 h και ακολοφκθςε αποχρωματιςμόσ του με διάλυμα 20% (v/v) μεκανόλθσ, 7% οξικοφ οξζοσ 

(v/v) για περίπου 2 h. To πικτωμα ξεπλφκθκε με dH2O και ωωτογραωικθκε με ψθωιακι ωωτογραωικι 

μθχανι και το λογιςμικό Kodak Digital Science v1.9.  

 

 

7. Ποςοτικοποίθςθ Πρωτεϊνών-Μζκοδοσ Lowry  

Για τθν ποςοτικοποίθςθ των πρωτεϊνϊν χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ Lowry (Lowry et al.., 1951). 

Από το εκχφλιςμα πρωτεϊνϊν (Βλ. Εκχφλιςθ Ρρωτεϊνϊν) ζγινε μεταωορά 20 μL ςε νζο eppendorf  και 

προςκικθ ίςου όγκου 20% (v/v) TCA. Τα δείγματα τοποκετικθκαν ςτουσ 4οC για 30 min και κατόπιν 

ωυγοκεντρικθκαν ςτισ 10000 rpm για 10 min. Ακολοφκθςε απόρριψθ του υπερκειμζνου και 

επαναιϊρθςθ του ιηιματοσ ςε 100 μL διαλφματοσ Α (Σφςταςθ: 10 gr Na2CO3, 0,1 gr K-Na Tartrate, 2 gr 

NaOH), με ιςχυρι ανάδευςθ (vortex). Στθ ςυνζχεια, προςτζκθκε 1 ml διαλφματοσ A/B [Σφςταςθ: 0.2 ml 

διαλφματοσ B (ςφςταςθ: 0,5 gr CuSO4
.5H2O) ανά 10 ml διαλφματοσ A]. Ακολοφκθςε προςκικθ 100 μL 

διαλφματοσ ωαινόλθσ Folin Ciocalteu (Merck) (Σφςταςθ: Folin ςε αραίωςθ 1:1 (v/v) με dH2O). Τα δείγματα 

επωάςτθκαν για 30 min ςε κερμοκραςία δωματίου και ζγινε μζτρθςθ τθσ Ο.D.625nm. Ο υπολογιςμόσ των 

mg πρωτεΐνθσ ζγινε με τθ χριςθ πρότυπθσ καμπφλθσ, καταςκευαςμζνθσ με BSA, ςτθν οποία θ τιμι 
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Ο.D.625nm=1 αντιςτοιχεί ςε 80 μg/μl πρωτεΐνθσ, ενϊ ωσ μάρτυρασ χρθςιμοποιικθκε δείγμα χωρίσ 

πρωτεΐνθ. 

 

 

8. Τπολογιςμόσ in vitro Ενηυμικισ Ενεργότθτασ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2  

Για τον υπολογιςμό τθσ ενηυμικισ ενεργότθτασ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAΟ2, χρθςιμοποιικθκε θ 

χρωματομετρικι μζκοδοσ, που βαςίηεται ςτο ςχθματιςμό ςυμπλόκου ροη χρϊματοσ. Θ αντίδραςθ 

πραγματοποιικθκε ςε διάλυμα ωωςωορικοφ νατρίου (Na2HPO4/Na2H2PO4) 100 mM pH=8, με τελικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ 3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsaure Natriumsalz (DHBS) 1mM , 4- Aminoantipyrine 0.1 

mM, Ρεροξειδάςθ 0.08 mg/ml, 1mM επικυμθτό υπόςτρωμα και 2 μg AtPAO2). Το μίγμα αντίδραςθσ 

επωάςτθκε ςτουσ  37ο C, μζχρι τθ μεταβολι του χρϊματοσ και τζλοσ μετρικθκε θ  O.D 511nm. Σε κάκε 

αντίδραςθ χρθςιμοποιικθκαν δφο διαωορετικοί αρνθτικοί μάρτυρεσ (χωρίσ ζνηυμο και χωρίσ 

υπόςτρωμα). 

 

 

9. In vitro Ενηυμικόσ Χαρακτθριςμόσ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2  

Θ AtPAO2 πρωτεΐνθ, που προζκυψε μετά τον κακαριςμό τθσ με τθ βοικεια τθσ ςυντθγμζνθσ με 

αυτιν MBP πρωτεΐνθσ, ελζγχκθκε in vitro για τον προςδιοριςμό του καταλλθλότερου υποςτρϊματοσ, pH 

και κερμοκραςίασ για τθ δράςθ τθσ και ζλεγχοσ τθσ αναςτολισ από παρεμποδιςτι. Ακολοφκθςε 

προςδιοριςμόσ τθσ ςτακεράσ Michaelis- Menten (Km), τθσ καταλυτικισ ςτακεράσ (Kcat) και τθσ ςτακεράσ 

δεςμεφςεωσ αναςτολζα (Κi). 

Ρραγματοποιικθκαν τζςςερεισ ξεχωριςτζσ πειραματικζσ διαδικαςίεσ. Σε κάκε μία, μόνο μια 

παράμετροσ από τισ παραπάνω μεταβαλλόταν, με τισ υπόλοιπεσ να παραμζνουν ςτακερζσ. Θ ενηυμικι 

ενεργότθτα ςτο τζλοσ του κάκε πειράματοσ υπολογίςτθκε διαμζςου τθσ μζτρθςθσ των επιπζδων 

οξείδωςθσ των PAs, χρθςιμοποιϊντασ τθ χρωματομετρικι μζκοδο που περιγράωθκε ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα, με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ αντίδραςθσ και 0,5 ml τελικό όγκο αντίδραςθσ. Τα pH που ελζγχκθκαν 

ιταν pH=6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 και 9.5. Οι κερμοκραςίεσ που ελζγχκθκαν κυμάνκθκαν από  30 ζωσ 54ο C 

(30, 33, 37, 40, 47, 50, 54) με τθ χριςθ κερμοκραςιακισ βακμίδωςθσ (gradient) ςτο κερμικό κυκλοποιθτι 

PCR. Τα υποςτρϊματα που ελζγχκθκαν ιταν Spd, Spm, Put, N1-Αcetyl-Spm και N1-Αcetyl-Spd. Ωσ 

παρεμποδιςτισ τθσ αντίδραςθσ ελζγχκθκε θ γουαηατίνθ (guazatine) ςε τελικι ςυγκζντρωςθ 0,04 mg/ml. 

Σε όλα τα πειράματα χρθςιμοποιικθκαν δφο διαωορετικοί αρνθτικοί μάρτυρεσ (χωρίσ ζνηυμο και χωρίσ 

υπόςτρωμα). 

Για τον υπολογιςμό τθσ ςτακεράσ Km, μετρικθκε θ ενεργότθτα του ενηφμου ςε αυξανόμενεσ 

ςυγκεντρϊςεισ του υποςτρϊματοσ (10μΜ-100μΜ Spd ι Spm), ϊςτε το ζνηυμο να μθν είναι κορεςμζνο 
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από το υπόςτρωμα. Από το διάγραμμα Lineweaver-Burk το οποίο προζκυψε υπολογίςτθκε θ Κm για το 

κάκε υπόςτρωμα. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε όμοια πειραματικι διαδικαςία με αυτι για τον 

υπολογιςμό του Km, με τθν απουςία/παρουςία αναςτολζα (0,04 mg/ml). Θ ςτακερά Ki για τθ guazatine, 

υπολογίςτθκε από τον τφπο 1/Km(1+Ci/Ki) (ςυναγωνιςτικι αναςτολι; Tavladoraki et al., 2006).      

 

 

10.  Παραγοντοποίθςθ και Ανάλυςθ PΑs  

Θ πορεία τθσ οξείδωςθσ τθσ Spd από τθν AtPAO2 και τα παραγόμενα προϊόντα τθσ αντίδραςθσ 

αναλφκθκαν με τθ χριςθ τροποποιθμζνου πρωτοκόλλου των Kotzabasis et al. (1993) Ριο ςυγκεκριμζνα, 

από μίγμα αντίδραςθσ πραγματοποιικθκαν διαδοχικζσ δειγματολθψίεσ και οι PΑs παραγοντοποιικθκαν 

μζςω βενηυλίωςθσ και αναλφκθκαν με τθ βοικεια HPLC. Το μίγμα τθσ αντίδραςθσ (1ml τελικόσ όγκοσ) 

αποτελοφνταν από διάλυμα ωωςωορικοφ νατρίου (Na2HPO4/Na2H2PO4) 100 mM, pH=8 με 1 mM τελικι 

ςυγκζντρωςθ Spd και 4 μg AtPAO2. Λιωκθκαν 7 διαδοχικά δείγματα των 200μl από το μείγμα αντίδραςθσ 

[0min (χωρίσ ζνηυμο), 15 min, 30 min, 1h, 2h, 3h και 4h], το κακζνα από τα οποία αναμίχκθκε με ίςο όγκο 

5% (v/v) ψυχροφ υπερχλωρικοφ οξζοσ (PCA). Τα δείγματα, αωοφ επωάςτθκαν 1h ςτουσ -4ο C με περιοδικι 

ανάδευςθ, ωυγοκεντρικθκαν ςτισ 12.000 rpm, ςτουσ 4οC για 30 min. Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε 

βενηυλίωςθ των PAs (αντίδραςθ υποκατάςταςθσ των αμινικϊν ομάδων με βενηοϊκοφσ δακτυλίουσ) για 

τθν ποςοτικοποίθςι τουσ. Κατά τθ βενηυλίωςθ, 200 μL από το υπερκείμενο μεταωζρκθκαν ςε 

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και προςτζκθκε 1ml NaOH 2N, 10 μL βενηοχλοχλωριδίου (BZ; benzoyl chloride; 

Sigma) και 3μl Cad (από 1 mM stock διάλυμα) ωσ εςωτερικό standard. Τα δείγματα αναδεφτθκαν ιςχυρά 

για 30 sec και επωάςτθκαν ςε κερμοκραςία δωματίου για 20 min. Θ αντίδραςθ βενηυλίωςθσ διακόπθκε 

με προςκικθ 2 ml κορεςμζνου διαλφματοσ NaCl και ςτθ ςυνζχεια προςτζκθκε οργανικι ωάςθ 2 ml 

διαικυλ-αικζρα (Riedel de Haen). Ακολοφκθςε ιςχυρι ανάδευςθ για 30 sec και ωυγοκζντρθςθ ςτισ 3000 

rpm για 5 min. Από τισ δφο ωάςεισ, οι S-PAs διαλφονται ςτθν οργανικι (πάνω) ωάςθ, θ οποία και 

ςυλλζχκθκε με πιπζτα Pasteur και μεταωζρκθκε ςε νζο δοκιμαςτικό, όπου και εξατμίςτθκε πλιρωσ ςτουσ 

68οC. Τζλοσ, οι αποξθραμζνεσ PAs επαναιωρικθκαν ςε 200 μl 63% (v/v) μεκανόλθσ (Fluka; 

chromatography grade) και το δείγμα μεταωζρκθκε ςε HPLC vials. Ο διαχωριςμόσ των S-PAs 

πραγματοποιικθκε με κολϊνα HPLC. Θ ποςοτικοποίθςθ των S-PAs ζγινε από τα εμβαδά των 

χρωματογραωθμάτων με τθ χριςθ πρότυπων καμπφλων. 

 

11. Παροδικι Ζκφραςθ και Τποκυτταρικόσ Εντοπιςμόσ τθσ Πρωτεΐνθσ AtPAO2  

Ο καταςκευαςμζνοσ ωορζασ εντοπιςμοφ pGWB6 (GFP:PAO3) χρθςιμοποιικθκε για τον 

μεταςχθματιςμό κφτταρων Agrobacterium tumefaciens strain C58C1, με τθ μζκοδο freeze-thaw. Τα 

μεταςχθματιςμζνα κφτταρα αναπτφχκθκαν ςε τρυβλίο LB με τα κατάλλθλα αντιβιοτικά επιλογισ 
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(καναμυκίνθ 100 μg/ml, ριωαμπυκίνθ 80 μg/ml) και οι κετικοί κλϊνοι εμβολιάςτθκαν ςε υγρι 

καλλιζργεια, μζχρι τα κφτταρα να ωτάςουν ςε εκκετικι ωάςθ ανάπτυξθσ (OD600=0.6). Ακολοφκθςε 

ωυγοκζντρθςθ τθσ καλλιζργειασ (3500 g, 20 min, 4Ο C) και επαναιϊρθςθ του ιηιματοσ ςε διάλυμα MMA 

(10 mM MES pH 5.7 ,MS μακροςτοιχεία, 0.2 mM ακετοςυριγκόνθ, 3% ςακχαρόηθ), ϊςτε OD600=O,5. Τα 

κφτταρα επωάςτθκαν για 2 h ςε RT και εγχφκθκαν με ςφριγγα 1ml ςε νεαρά ωφλλα Nicotiana 

benthamiana. Ο υποκυτταρικόσ εντοπιςμόσ του GFP πραγματοποιικθκε μετά από 48 h με τθ βοικεια 

ςυνεςτιακοφ μικροςκοπίου Leica TCS-NT  και μικοσ κφματοσ διζγερςθσ/ εκπομπισ του GFP ςτα 480/508 

nm, χρθςιμοποιϊντασ τον 40x ωακό. Τζλοσ, θ λιψθ και ανάλυςθ των εικόνων πραγματοποιικθκε με τθ 

χριςθ του προγράμματοσ Leica Confocal Software vs.2.61.  

  

 

12.  Ανάλυςθ ολικοφ mRNA κατά Northern 

Από ωυτάρια A. thaliana θλικίασ 10 θμερϊν που είχαν υποςτεί διαωορετικζσ μεταχειρίςεισ 

(Moschou et al., 2008) απομονϊκθκε το ολικό mRNA και πραγματοποιικθκε ςε αυτό ανάλυςθ κατά 

Northern (Sambrook et al., 1989). Συγκεκριμζνα, τουλάχιςτον 20 μg RNA διαχωρίςτθκαν ςε 

αποδιατακτικό (denaturating) πικτωμα αγαρόηθσ 1,5% (w/v), το οποίο περιείχε ωορμαλδεψδθ. Για τθν 

παραςκευι του πθκτϊματοσ διαλφκθκαν με τθ βοικεια βραςμοφ ςε 74 ml dH2O 1,5 gr αγαρόηθσ. Το 

διάλυμα αωζκθκε να κρυϊςει μερικϊσ και ακολοφκθςε θ προςκικθ ςε αυτό 10 ml διαλφματοσ 10x MOPS 

και 16 ml διαλφματοσ 37% (v/v) formaldehyde. H πθκτι προ-θλεκτροωορικθκε για 5 min ςτα 5 V/cm ςε 

διάλυμα θλεκτροωόρθςθσ με ςφςταςθ όπωσ τθσ πθκτισ (dH2O/ formaldehyde/ 10x MOPS). Τα δείγματα 

ετοιμάςτθκαν με τθν προςκικθ ίςου όγκου διαλφματοσ ωόρτωςθσ (loading buffer), ςφςταςθσ 10x MOPS, 

formaldehyde και formamide ϊςτε πάντα ο ςυνολικόσ όγκοσ να είναι <50 μL και τοποκετικθκαν για 15 

min ςτουσ 65οC και αμζςωσ μετά ςε πάγο. Ακολοφκθςε θ προςκικθ διαλφματοσ χρωςτικισ, θ οποία 

περιείχε μπλε τθσ βρωμοωαινόλθσ 0,1% (w/v) και γλυκερόλθ 30% (v/v). Αωοφ τοποκετικθκαν τα 

δείγματα ςτα βοκρία του πθκτϊματοσ, πραγματοποιικθκε θλεκτροωόρθςθ για περίπου 3,5 h ςτα 4 V/cm. 

Στθ ςυνζχεια, το πικτωμα τοποκετικθκε ςε dH2O υπό ςυνεχι ανακίνθςθ για περίπου 2 h, με αλλαγι του 

dH2O κάκε 15 min ϊςτε να απομακρυνκεί θ ωορμαλδεψδθ. Ακολοφκωσ, το πικτωμα τοποκετικθκε ςε 

διάλυμα χρϊςθσ 0,5 μg mL-1 EtBr για 20 min και ςτθ ςυνζχεια ςε ddH2O για 5 min και ωωτογραωικθκε με 

ψθωιακι ωωτογραωικι μθχανι και το λογιςμικό Kodak Digital Science v1.9 με τθν παράλλθλθ προςκικθ 

κανόνα ϊςτε το μθδζν τθσ κλίμακασ να αντιςτοιχεί ςτα βοκρία. To πικτωμα ξεπλφκθκε με ddH2O και 

τοποκετικθκε ανάποδα για μεταωορά πάνω ςε Whatman του οποίου τα άκρα διαβρεχόταν ςυνεχϊσ με 

διάλυμα 10x SSC (sodium citrate and sodium chloride). Στθ ςυνζχεια, τοποκετικθκε πάνω ςτο πθκτωμα 

όπωσ ιταν τοποκετθμζνο, εξιςορροπθμζνθ μεμβράνθ ςε 2x SSC τφπου NY plus porablot (Lab suplies) 

ίδιου μεγζκουσ με το πικτωμα. Ράνω από τθ μεμβράνθ τοποκετικθκαν 2 ωφλλα Whatman 
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εξιςορροπθμζνα ςε 2x SSC και 2 ωφλλα Whatman ςτεγνά. Ράνω από τα ωφλλα Whatman, τοποκετικθκαν 

χαρτοπετςζτεσ ςε φψοσ περίπου 5 cm, ίδιου μεγζκουσ με τα Whatman και τζλοσ ζνα βιβλίο βάρουσ 1 kg 

και θ μεταωορά αωζκθκε για 16-24 h. Με τθν πάροδο του χρόνου, πραγματοποιικθκε ςτερζωςθ του RNA 

(RNA cross-linking) ςε ςτεγνι μεμβράνθ, με ζκκεςθ τθσ επιωάνεια τθσ μεμβράνθσ που βριςκόταν ςε 

επαωι με το πικτωμα ςε UV ακτινοβολία (Stratalinker, Stratagene, USA) ςυνολικισ ενζργειασ 1200 μJ 

cm2. Θ μεμβράνθ διατθρικθκε ςε RT μζχρι τθ χρθςιμοποίθςι τθσ. 

 

 

13.  Καταςκευι ραδιενεργοφ ιχνθλάτθ 

Για τθν καταςκευι ραδιενεργοφ ιχνθλάτθ, χρθςιμοποιικθκαν ραδιενεργά νουκλεοτίδια και 

ςυγκεκριμζνα A-α*P32], και C-α*P32], και θ μζκοδοσ του τυχαίου εκκινθτι (random priming). Θ αρχι τθσ 

μεκόδου βαςίηεται ςτθν εκκίνθςθ πολυμεριμοφ από αλλθλουχίεσ μίγματοσ εξαμερϊν νουκλεοτιδίων, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν ςτατιςτικι ομολογία με τθν προσ ςιμανςθ αλλθλουχία, θ οποία χρθςιμοποιείται 

ωσ υπόςτρωμα τθσ αντίδραςθσ. Συγκεκριμζνα, παραςκευάςτθκε διάλυμα το οποίο περιείχε 4 μL 

γουανίνθ, 4 μL κυμίνθ, 2.5 μL ραδιενεργι αδενίνθ και 2.5 ραδιενεργι κυτοςίνθ, 5 μL διαλφματοσ Klenow 

(Minotech), BSA 10x και τυχαίουσ εκκινθτζσ (random primers; 150 μg μL-1). Κατά  τθ διάρκεια παραςκευισ 

του προθγοφμενου διαλφματοσ, τμιμα 708 bp του DNA τθσ AtPAO2 (≤200 ng)  που ζχει απομονωκεί με 

PCR από DNA τθσ A. thaliana (xριςθ εκκινθτϊν PAO2g rev και PAO2g fwd) αραιϊκθκε μζχρι τα 21 μL και 

το διάλυμα βράςτθκε για 5 min. Μετά, το δείγμα τοποκετικθκε ςε πάγο και ςτθ ςυνζχεια προςτζκθκε 

ςτο διάλυμα, το οποίο περιείχε τα ραδιενεργά νουκλεοτίδια. Ακολοφκωσ, προςτζκθκαν ςτθν αντίδραςθ 

1-2 μL Klenow πολυμεράςθσ 5u μL-1 (Minotech) και θ αντίδραςθ επωάςτθκε ςτουσ 37οC για 1,5-2 h. Στθ 

ςυνζχεια, ο ιχνθλάτθσ κακαρίςτθκε με χρωματογραωία κολϊνασ (spun column chromatography), όπωσ 

περιγράωεται από τουσ Sambrook et al. (1989). Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκε ςφριγγα του 1 ml ςτθν 

οποία τοποκετικθκε ποςότθτα Sephadex G-25, και ακολοφκθςε 5 min ωυγοκζντρθςθ ςτα 3000 g. Στθ 

ςυνζχεια προςτζκθκε εκ νζου Sephadex G-25 και θ διαδιακαςία επαναλιωκθκε ζωσ ότου ο όγκοσ του 

Sephadex γίνει περίπου 0,9-1 ml. Ακολοφκθςε εξιςορρόπθςθ τθσ κολϊνασ με 50 μL TE pH=8,0, ϊςτε να 

ενυδατωκεί και ωυγοκζντρθςι τθσ  για 5 min ςτα 3000 g. Θ διαδικαςία επαναλιωκθκε ζωσ ότου θ 

εκλουόμενθ ποςότθτα ΤΕ προςεγγίςει τα 50 μL. Ακολοφκωσ, εωαρμόςτθκε ςτο πάνω μζροσ τθσ κολϊνασ 

θ αντίδραςθ του ιχνθλάτθ και ωυγοκετρικθκε για 5 min ςτα 3000 g. Ο εκλουόμενοσ όγκοσ τοποκετικθκε 

ςε eppendorf, βράςτθκε για 5 min και κατόπιν τοποκετικθκε ςε πάγο.  
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14.  Προχβριδοποίθςθ, Τβριδοποίθςθ, Ξεπλφματα και Ζκκεςθ 

Oι μεμβράνεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν για υβριδοποιιςθ, εξιςορροπικθκαν ςε 2x SSC και ςτθ 

ςυνζχεια τοποκετικθκαν ςε διάλυμα προχβριδοποίθςθσ Church (100 mM ωωςωορικοφ νατρίου 

(Na2HPO4/Na2H2PO4) pH=7,2 , 7% (w/v) SDS, 1 gr 100 ml-1 BSA και 50 mM EDTA pH 8,0) μζςα ςε 

περιςτρεωόμενο κφλινδρο. Θ προχβριδοποίθςθ πραγματοποιικθκε ςτουσ 65οC για 2 h. Στθ ςυνζχεια 

προςτζκθκε ο ραδιενεργόσ ιχνθλάτθσ και θ υβριδοποίθςθ πραγματοποιικθκε ςτουσ 60οC για 16 h. Μετά 

τθν πάροδο των 16 h, πραγματοποιικθκαν τα ακόλουκα ξεπλφματα: 3x SSC για 20 min, 2x SSC 0.1% SDS 

(w/v)  για 20 min, ςτουσ 60οC. Στθ ςυνζχεια, θ μεμβράνθ αωζκθκε για ζκκεςθ ςε Kodak X-Ray film, για 48 

h. 

 

 

15.  Εκχφλιςθ DNA από A.thaliana 

Νεαρά ωφλλα ωυτοφ A.thaliana λειοτριβικθκαν με τθ χριςθ εμβόλου ςε 400μl διαλφματοσ 

εκχφλιςθσ (DNA Extraction Buffer: 200 mM Tris-HCl pH=8, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA, 0,5% SDS). Το μίγμα 

αναμίχκθκε με τθ χριςθ vortex και ωυγοκεντρικθκε (10 min, 12000 rpm, RT) για τθν απομάκρυνςθ των 

ωυτικϊν υπολειμμάτων. Στθ ςυνζχεια, το υπερκείμενο ωιλτραρίςτθκε περαιτζρω με τθ χριςθ miracloth 

και ςε αυτό προςτζκθκε ίςοσ όγκοσ διαλφματοσ ιςοπροπανόλθσ. Το δείγμα επωάςτθκε για 2 min ςε RT 

ακολοφκθςε ωυγοκζντριςι του (10 min, 12000 rpm, RT). Το υπερκείμενο απομακρφνκθκε και το ίηθμα 

επαναιωρικθκε ςε 1 ml διαλφματοσ αικανόλθσ 70%. Ακολοφκθςε εκ νζου ωυγοκζντρθςθ (10 min, 12000 

rpm, RT), απομακρφνκθκε το υπερκείμενο και το ίηθμα που ωζρει το DNA αωζκθκε να ςτεγνϊςει ςτουσ 

37ο C για 15 min. Το DNA επαναδιαλφκθκε ςε επικυμθτό όγκο (50 μl) Tris-HCl pH=8 ι ddH2O.      

 

 

16. Ανάλυςθ μεταλλαγμάτων ΔPAO2  

Για τθν ανάλυςθ των 7 μθ χαρακτθριςμζνων ςειρϊν ΔPAO2 (salk_046281) μετά τθν απομόνωςθ 

DNA από νεαρά ωφλλα ωυτϊν κάκε ςειράσ, πραγματοποιικθκε ςε αυτό PCR με εκκινθτζσ τμιματα του 

γενωμικοφ DNA εκατζρωκεν του ςθμείου ειςόδου του T-DNA. Οι εκκινθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν ο 

AGTTATGGCATTCGTTTAGTG(PAO2g fwd) και ο CAGAACTCGCATCCTACAAT (PAO2g rev)(ΙΤΕ, Εργ. 

Μικροχθμείασ), οι οποίοι με μιτρα γενωμικό DNA A. thaliana col-0 δίνουν προϊόν μεγζκουσ 708bp. Με 

ςτακερζσ τισ ςυνκικεσ αντίδραςθσ (33 κφκλοι με κερμοκραςία υβριδιςμοφ 57ο για 30 sec και ενίςχυςθ 

ςτουσ  72ο για 1 min., πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ ςε 10 ωυτά κάκε ςειράσ (S1-S7). Τα ωυτά που δεν ζχουν 

ζνκεςθ, κα δϊςουν προϊόν 708bp ςτθν PCR, όςα δεν αποδϊςουν προϊόν ςτθν PCR κα είναι εκείνα που 

ωζρουν ζνκεςθ του T-DNA ςε ομόηυγθ κατάςταςθ (κακϊσ το μζγεκοσ του Τ-DNA που είναι 7Κb δεν 

μπορεί ενιςχυκεί υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ αντίδραςθσ PCR). Επιπλζον αχνότερεσ ηϊνεσ μαρτυροφν 



- 31 - 
 

τθν ζνκεςθ του T-DNA ςε ετερόηυγθ κατάςταςθ. Στισ ομόηυγεσ ςειρζσ πραγματοποιικθκαν επιπλζον PCR 

αντιδράςεισ με εκκινθτζσ τουσ PAO2gen fwd και rev ςε ςυνδυαςμό με εκκινθτζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 

δεξί (RB) και αριςτερό (LB) άκρο του T-DNA, ςε όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ (PAO2g fwd-LB, PAO2g 

fwd-RB,PAO2g rev-LB, PAO2g rev-RB) και υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ αντίδραςθσ,  ζτςι ϊςτε να ωανεί θ ωορά 

τθσ ζνκεςθσ του T-DNA ςτο γονιδίωμα. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

1. In silico ανάλυςθ και απομόνωςθ του cDNA του γονιδίου AtPAO2  

Ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του γονιδίου AtPAO2 ςτο γονιδίωμα τθσ A. thaliana Col-0 

πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια τθσ TAIR (The Arabidopsis database, www.arabidopsis.org). Το γονίδιο 

AtPAO2 (At2g43020; GenBank accession no. AF364952) εδράηεται ςτο δεφτερο από τα πζντε 

χρωματοςϊματα τθσ A. thaliana (locus 17896200..17901900), ζχει μζγεκοσ 2457 bp και ωζρει κωδικι 

περιοχι μικουσ 1473 bp αποτελοφμενθ από 9 εξόνια (Εικόνα 8). Το γονίδιο AtPAO2 κωδικοποιεί για  

πρωτεΐνθ 490 αμινοξζων με μοριακό βάροσ 54.5 kD και ιςοθλεκτρικό ςθμείο 5.6.  

 

 

 

Εικόνα 8: Το γονίδιο AtPAO2. Με ςκοφρο μπλε χρϊμα ςθμειϊνονται οι κωδικζσ περιοχζσ, ενϊ οι λεπτζσ γραμμζσ που 
τισ ενϊνουν αντιςτοιχοφν ςτα εςϊνια.  

 

Μετά από in silico ανάλυςθ, θ AtPAO2 προβλζπεται να ωζρει πικανι περιοχι πρόςδεςθσ FAD ςτο 

αμινοτελικό τθσ άκρο, και περιοχι με πικανι ενεργότθτα αμινικισ οξειδάςθσ (SMART ; Expasy 

Database). Θ ςφγκριςθ των αλλθλουχιϊν των γονιδίων των πζντε AtPAOs δείχνει ότι οι παραπάνω 

δομικζσ περιοχζσ  είναι ςυντθρθμζνεσ μεταξφ των AtPAO2, AtPAO3 και AtPAO4, τα οποία ανικουν και 

ςτθν ίδια παραωυλετικι ομάδα (Εικόνα 7). Μάλιςτα,  το AtPAO2 παρουςιάηει και 84% ομολογία με τo 

AtPAO3, το οποίο αποδείχτθκε να κωδικοποιεί για πρωτεΐνθ θ οποία εντοπίηεται ςτα περοξειςϊματα και 

ζχει τθν ικανότθτα τθσ οξειδωτικισ μετατροπισ τθσ  Spm προσ  Spd  και τθσ Spd προσ Put ςε δυο 

διαδοχικά βιματα (Moschou et al., 2008c).  

Ρεραιτζρω in silico  ανάλυςθ τθσ AtPAO2 προβλζπει τον πικανό εντοπιςμό τθσ ςτα περοξειςϊματα 

ι ςτα μιτοχόνδρια, με ίςθ πικανότθτα 0,8 (Wolf pSORT), εξαιτίασ τθσ παρουςίασ  του SLK (ι PTS1) 

ςινιάλου ςτο καρβοξυτελικό άκρο τθσ πρωτεΐνθσ (pSORT vs. 6.4, ipSORT; Ara Perox Database; Reumann 

et al., 2004). Ριο ςυγκεκριμζνα, το SLK ςινιάλο τθσ AtPAO2 αποτελείται από τα αμινοξζα SRL (ςερίνθ, 

αργινίνθ και λευκίνθ) και τοποκετείται ςτα τελευταία τρία αμινοξζα τθσ πρωτεΐνθσ (κζςθ 488-490). 

Αντίςτοιχο ςινιάλο εντοπιςμοφ SLK για το περοξείςωμα ωζρει και θ AtPAO3 ςτο καρβοξυτελικό τθσ άκρο, 

θ οποία ωάνθκε ότι πράγματι εντοπίηεται ςτα οργανίδια αυτά. Το ςινιάλο τθσ AtPAO3 βρίςκεται ομοίωσ 

ςτα τρία τελευταία αμινοξζα τθσ πρωτεΐνθσ (κζςθ 486-488) και διαωοροποιείται από αυτό τθσ AtPAO2 

ςτο τελευταίο αμινοξφ, όπου αντί για λευκίνθ ωζρει μεκειονίνθ (SRM; Moschou et al., 2008c). Αντίκετα, 

http://www.arabidopsis.org/
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τα ςινιάλα για εντοπιςμό ςτο χλωροπλάςτθ και τον πυρινα ανιχνεφονται κυρίωσ ςτο αμινοτελικό άκρο 

των πρωτεϊνϊν, αλλά με in silico ανάλυςθ δεν ανιχνεφτθκε κάποιο γνωςτό ςινιάλο ςτο αμινοτελικό τμιμα 

τθσ AtPAO2 (ipSORT). 

Για τθν απομόνωςθ και το χαρακτθριςμό τθσ AtPAO2 πρωτεΐνθσ, πραγματοποιικθκε εκχφλιςθ του 

ολικοφ mRNA από ωυτά A.thaliana Col-0 , το οποίο χρθςιμοποιικθκε ωσ μιτρα για αντίδραςθ RT-PCR με 

αποτζλεςμα τθ ςφνκεςθ του cDNA  του ωυτοφ. Στθ ςυνζχεια, το cDNA του AtPAO2 ενιςχφκθκε με 

αντίδραςθ PCR, με τθ χριςθ των εκκινθτϊν PAO2fwd και PAO2rev, δίνοντασ προϊόν μεγζκουσ 1534 bp 

(Εικόνα 9). Οι παραπάνω εκκινθτζσ αναγνωρίηουν το 5’ και 3’ άκρο του cDNA του AtPAO2 και ωζρουν 

επιπλζον ουρζσ 31bp, ϊςτε να είναι δυνατι θ ακόλουκθ ειςαγωγι του cDNA ςε κατάλλθλο ENTRY ωορζα 

pDONOR, ςφμωωνα με το ςφςτθμα αναςυνδυαςμοφ Gateway.   

 

  

Εικόνα 9: Ρικτωμα αγαρόηθσ 1% (w/v) ςτο οποίο ςθμειϊνεται το προϊόν 
που αντιςτοιχεί ςτο ενιςχυμζνο cDNA του γονιδίου AtPAO2 (Δείκτθσ 
Μοριακοφ Μεγζκουσ: λPstI). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Ετερόλογθ ζκφραςθ και απομόνωςθ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2  

Για τθν ετερόλογθ ζκωραςθ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2, το cDNA του γονιδίου AtPAO2 

υποκλωνοποιικθκε ςτο ωορζα ζκωραςθσ pDEST-ΤH1, ϊςτε να ςυντθχκεί θ πρωτεΐνθ AtPAO2 ςτο 

αμινοτελικό τθσ άκρο με τθν πρωτεΐνθ MBP (Maltose Binding Protein) (MBP:PAO2), υπό τον ζλεγχο του 

επαγόμενου υποκινθτι taq (ςφντθξθ των υποκινθτϊν trp και lac). Με τθν παραπάνω πλαςμιδιακι 

καταςκευι μεταςχθματίςτθκαν κφτταρα E.coli BL21 και ζγινε επαγωγι τθσ πρωτεϊνικισ ζκωραςθσ ςτουσ 

18ο C με προςκικθ IPTG. Θ κερμοκραςία για τθν επαγωγι τθσ ζκωραςθσ κρατικθκε ςε χαμθλά επίπεδα, 

κακϊσ όπωσ είχε διαπιςτωκεί κατά τον κακαριςμό τθσ AtPAO3 με τθν ίδια μεκοδολογία (Moschou et al., 

2008c), οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ επαγωγισ (π.χ. 37ο C) ευνοοφν τθ μεταωορά τθσ πρωτεΐνθσ ςτο μθ 

διαλυτό κλάςμα (και κυρίωσ ςτα ςωμάτια ζγκλειςθσ), ενϊ αντίκετα, ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ, θ 

πρωτεΐνθ ανιχνεφεται κυρίωσ ςτο διαλυτό κλάςμα. Θ απομόνωςθ τθσ AtPAO2 πραγματοποιικθκε με 

χριςθ κολϊνασ αμυλόηθσ και θ ζκλουςι τθσ επιτεφχκθκε με ρυκμιςτικό διάλυμα MBP εμπλουτιςμζνου με 

μαλτόηθ. Θ AtPAO2 ανιχνεφτθκε ςτο 13ο, 14ο και 15ο κλάςμα τα οποία παρουςίαςαν μθ διαυγζσ 
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υποκίτρινο χρϊμα ενϊ θ ζκλουςι τθσ επιβεβαιϊκθκε και από τθ μζτρθςθ τθσ ενεργότθτασ του ενηφμου 

και τθσ περιεκτικότθτασ ςε πρωτεΐνθσ όλων των κλαςμάτων (Εικόνα 10). Θ πρωτεϊνικι ανάλυςθ με SDS-

PAGE δειγμάτων που παραλιωκθκαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του κακαριςμοφ υποδεικνφει τθν επαγωγι τθσ 

πρωτεϊνικισ ζκωραςθσ, τθ μερικι απϊλεια τθσ πρωτεΐνθσ κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ, και τον 

τελικό κακαριςμό τθσ πρωτεΐνθσ MBP: AtPAO2 (Εικόνα 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κινθτικά Χαρακτθριςτικά τθσ AtPAO2  

Για τον ενηυμικό χαρακτθριςμό τθσ AtPAO2 ελζγχκθκε θ in vitro ενεργότθτα του ενηφμου για τα 

υπόςτρωματα Put, Cad, Spm, Spd, N1-AcSpd και N1-AcSpm. Φάνθκε ότι θ AtPAO2 καταλφει τθν οξείδωςθ 

κυρίωσ τθσ Spd (Κm= 0,18 mM, Kcat= 3,6 sec-1)και ςε μικρότερο βακμό τθσ Spm (Km= 0,26 mM, Kcat= 3,3 

sec-1). Στθν περίπτωςθ των ακετυλιωμζνων παραγϊγων N1-AcSpd και N1-AcSpm παρουςιάηει ελάχιςτθ 

ενεργότθτα, ενϊ δεν οξειδϊνει τισ διαμίνεσ Put και Cad.  Τα παραπάνω αποτελζςματα ζρχονται ςε 

ςυμωωνία με τα ιδθ γνωςτά  χαρακτθριςτικά τθσ AtPAO3,  θ οποία οξειδϊνει τα παραπάνω 

υποςτρϊματα με τθν ίδια προτίμθςθ Spd > Spm > N1-AcSpd > N1-AcSpm (Moschou et al., 2008c) αλλά με 

χαμθλότερθ ςυγγζνεια για τθν τθ Spd και Spm ςε ςχζςθ με τθν AtPAO2 . 

Επίςθσ, με υπόςτρωμα τθ Spd, το βζλτιςτο pH για τθν αντίδραςθ τθσ AtPAO2 είναι το pH=8, 

παρόμοιο με εκείνο τθσ AtPAO3 (pH=7,5).  Με τθν πτϊςθ/άνοδο του pH θ αντίδραςθ εξακολουκεί αλλά 

ςε χαμθλότερα επίπεδα, ενϊ ςε pH<6.5 κακϊσ και ςε pH>9,5 , θ αντίδραςθ αναςτζλλεται πλιρωσ (Εικόνα 

11Α). Τθ βζλτιςτθ κερμοκραςία για τθν αντίδραςθ αποτζλεςαν οι 37ο C, με το ζνηυμο να απενεργοποιείται 

γριγορα με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (Εικόνα 11Γ), όπωσ ιςχφει και για τθν AtPAO3 (Moschou et al., 

2008c). Τζλοσ ελζγκθκε θ αναςτολι του ενηφμου από τθν guazatine, ζνα ιςχυρό παρεμποδιςτι των PAOs 

(Tavladoraki et al., 2006), θ οποία ωάνθκε να αναςτζλλει τθν δράςθ τθσ AtPAO2 με Ki= 0,03 μM (Εικόνα 

11Β). 

 

Εικόνα 10: Επαγωγι και κακαριςμόσ τθσ MBP : AtPAO2 (1) εκχφλιςμα κυττάρων E.coli BL21 πριν τθν 
προςκικθ IPTG, (2)υπερκείμενο εκχυλίςματοσ κυττάρων E.coli BL21 μετά τθν προςκικθ IPTG, (3) εκχφλιςμα 
πριν τον κακαριςμό,(4) πρϊτθ ζκλουςθ,(5) δεφτερθ ζκλουςθ, (6) κακαρι πρωτεΐνθ. 

1        2        3        4         5        6 
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Εικόνα 11: Σχετικι Ενεργότθτα τθσ AtPAO2 ςυναρτιςει του pH (Α), παρουςία/απουςία αναςτολζα (Β) και κερμοκραςία 
(Γ). 

 

4. Προϊόντα Αντίδραςθσ τθσ AtPAO2  

Τα αποτελζςματα των in vitro ενεργοτιτων ζδειξαν ότι θ πρωτεΐνθ AtPAO2, ζχει τθν ικανότθτα να 

οξειδϊνει τθ Spm και τθ Spd, παράγοντασ H2O2 χωρίσ τθν ταυτόχρονθ παραγωγι Δ1-Ρυρολλίνθσ. Από τθν 

περαιτζρω ανάλυςθ τθσ πορείασ τθσ αντίδραςθσ με HPLC και με υπόςτρωμα τθ Spd και τθ Spm, προζκυψε 

ότι θ Spd (χρόνοσ εξόδου~ 10,5 min) οξειδϊνεται προσ Put (χρόνοσ εξόδου~ 6 min), ενϊ θ Spm (χρόνοσ 

εξόδου~14 min) οξειδϊνεται προσ Spd χωρίσ τθν ταυτόχρονθ παραγωγι 1,3-διαμιοπροπανίου (Εικόνα 12), 

παρόμοια με όςα ζχουν παρατθρθκεί για τθν AtPAO3 (Moschou et al., 2008c).  
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Εικόνα 12: Ανάλυςθ με HPLC των PΑs κατά τθν αντίδραςθ τθσ AtPAO2 για υπόςτρωμα Spd (A,B,Γ) και Spm (Δ). Το 
χρωματογράωθμα (Α) αντιςτοιχεί ςτο μάρτυρα (0min) χωρίσ τθν προςκικθ υποςτρϊματοσ (Spd), το (Β) αντιςτοιχεί ςτο 
μάρτυρα χωρίσ προςκικθ ενηφμου, ενϊ τα χρωματογραωιματα (Γ) και (Δ) αντιςτοιχοφν ςε χρόνο αντίδραςθσ 30 min με 
υπόςτρωμα Spd και Spm αντίςτοιχα. Στα χρωματογραωιματα ςθμειϊνονται οι κορυωζσ των Put, Spd, Spm και Cad 
(εςωτερικόσ μάρτυρασ) κακϊσ και θ κορυωι που αντιςτοιχεί ςτο ζνηυμο. Στθν περίπτωςθ τθσ Spm (Δ), ο χρόνοσ εξόδου 
του ενηφμου ςυμπίπτει με αυτόν τθσ spm.  

 

5. Τποκυτταρικόσ Εντοπιςμόσ τθσ AtPAO2  

Για τον υποκυτταρικό εντοπιςμό τθσ AtPAO2, το cDNA τθσ ειςιχκθ ςε ωορζα εντοπιςμοφ pGWB6 

ϊςτε να γίνει θ ςφντθξι του ςτο αμινοτελικό του άκρο με τθν GFP πρωτεΐνθ υπό τον υποκινθτι 35S. Μετά 

από ετερόλογθ ζκωραςθ τθσ καταςκευισ 35S:GFP:PAO2 ςε ωφλλα N. benthamiana, o πράςινοσ 

ωκοριςμόσ που προζρχεται από το GFP εντοπίςτθκε ςτο χλωροπλάςτθ (Εικόνα 13). Αντίςτοιχθ απόκλιςθ 

τθσ in silico πρόβλεψθσ από τα πειραματικά αποτελζςματα είχε ςθμειωκεί και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

AtPAO3, θ οποία προβλεπόταν με τα ίδια in silico προγράμματα  να εντοπίηεται ςτον πυρινα και όχι ςτα 

περοξειςϊματα όπου τελικά παρατθρικθκε (Moschou et al., 2008c). 
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Εικόνα 13: Υποκυτταρικόσ εντοπιςμόσ τθσ πρωτεΐνθσ AtPAO2: Φκοριςμόσ τθσ GFP πρωτεΐνθσ μετά από ετερόλογθ 
ζκωραςθ τθσ καταςκευισ 35s: GFP: PAO2 ςτουσ χλωροπλάςτεσ του ωυτοφ N. benthamiana. (A) Φκοριςμόσ GFP, (B) 
Αυτοωκοριςμόσ χλωροπλαςτϊν, (Γ) Συνεντοπιςμόσ.   
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6. Επίπεδα ζκφραςθσ του AtPAO2 υπό διαφορετικά περιβαλλοντικά ερεκίςματα  
 

Από ωυτά A. thaliana που είχαν υποςτεί διαωορετικζσ μεταχειρίςεισ (Moschou et al., 2008c) 

απομονϊκθκε το ολικό mRNA και πραγματοποιικθκε ςε αυτό ανάλυςθ κατά Northern, με ραδιενεργό 

ιχνθλάτθ τμιμα του cDNA του AtPAO2 γονιδίου. Οι μεταχειρίςεισ που εωαρμόςτθκαν, είχαν ωσ ςτόχο 

τθν παρακολοφκθςθ των επιπζδων ζκωραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ υπό τθν επίδραςθ διαωορετικϊν 

παραγόντων αβιοτικισ και βιοτικισ καταπόνθςθσ (Αμπςιςςικό οξφ; ABA, τραυματιςμόσ; Wounding, 

Σαλικυλικό οξφ; SA, Flagellin22; FLAG, Γιαςμονικό Οξφ; JA). 

Ανάμεςα ςτισ διαωορετικζσ μεταχειρίςεισ, το ABA ωάνθκε να επάγει τθν ζκωραςθ του AtPAO2 

ιδθ από τθν πρϊτθ ϊρα μετά τθν εωαρμογι του. Μάλιςτα, ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ABA θ επαγωγι 

τθσ ζκωραςθσ εξακολουκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταχείριςθσ, ενϊ ςε υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ 

αυξάνεται τθν πρϊτθ ϊρα και ςτθ ςυνζχεια επανζρχεται ςε αρχικά επίπεδα (Εικόνα 14, ΑΒΑ). Στθν 

περίπτωςθ του JA, θ ζκωραςθ του AtPAO2 επάγεται τθν πρϊτθ ϊρα μετά τθν εωαρμογι και ςτθ 

ςυνζχεια επανζρχεται ςε αρχικά επίπεδα, με τθν αναςτολι να αυξάνεται ανάλογα με τθν αφξθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του JA (Εικόνα 14, JA). Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ του SA, θ επαγωγι τθσ AtPAO2 γίνεται 

ςταδιακά μετά τθν εωαρμογι και με αυξθτικι πορεία των επιπζδων ζκωραςθσ, ενϊ θ αφξθςθ είναι και 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ ανάλογθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του SA (Εικόνα14, SA). Ραρόμοιο πρότυπο 

ζκωραςθσ παρουςιάηεται και ςτθν περίπτωςθ τραυματιςμοφ (Εικόνα 14, Wounding). Κατά τθν 

εωαρμογι flagellin22, θ οποία αποτελεί βακτθριακό παράγοντα που επάγει τθν απόκριςθ ςε βιοτικι 

καταπόνθςθ,  τα επίπεδα ζκωραςθσ του AtPAO2 παρουςιάηουν μερικι αφξθςθ 24h μετά τθν εωαρμογι 

τθσ μεταχείριςθσ (Εικόνα 14, FLAG). Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςε κανονικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τα 

επίπεδα ζκωραςθσ του AtPAO2 παραμζνουν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα.   

  
  

 

 

 

 
Εικόνα 14: Επίπεδα του mRNA του AtPAO2 γονιδίου υπό τθν επίδραςθ διαωορετικϊν παραγόντων καταπόνθςθσ  1h, 
6h και 24h μετά τθ ζναρξθ τθσ μεταχείριςθσ. Κάκε πθγάδι περιζχει 10μg ολικοφ mRNA από ωυτάρια A.thaliana Col-O, 
θλικίασ 10 θμερϊν. 
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7. Απομόνωςθ ομόηυγων μεταλλαγμάτων (ΔPAO2)   

Για τθν ανάλυςθ των 7 μθ χαρακτθριςμζνων ςειρϊν ΔPAO2 (salk_046281) (S1-S7) , ςε DNA από 

νεαρά ωφλλα 10 ωυτϊν κάκε ςειράσ πραγματοποιικθκε PCR με εκκινθτζσ τμιματα του γενωμικοφ DNA 

εκατζρωκεν του ςθμείου ειςόδου του T-DNA (PAO2g fwd και PAO2g rev). Τα ωυτά κάκε ςειράσ που δεν 

είχαν ζνκεςθ, ζδωςαν προϊόν 708 bp ςτθν PCR, ενϊ όςα δεν ζδωςαν προϊόν είναι εκείνα που ωζρουν 

ζνκεςθ του T-DNA ςε ομόηυγθ κατάςταςθ (κακϊσ το μζγεκοσ του Τ-DNA που είναι 7Κb δεν μπορεί 

ενιςχυκεί υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ αντίδραςθσ ; Εικόνα 17). Επιπλζον, οι αχνότερεσ ηϊνεσ 

μαρτυροφν τθν ζνκεςθ του T-DNA ςε ετερόηυγθ κατάςταςθ (Εικόνα 15,16).  
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Εικόνα 16: Ρικτωμα αγαρόηθσ 1% (w/v): Στθν πάνω ςειρά πθγαδιϊν οι αντιδράςεισ PCR ζχουν 

πραγματοποιθκεί με το ηεφγοσ εκκινθτϊν (PAO2g fwd και PAO2g rev) με μιτρα DNA ομόηυγων 

ωυτϊν των ςειρϊν S3 και S5, με κετικό μάρτυρα DNA από τθν A. thaliana Col-0. Στθν κάτω ςειρά 

πθγαδιϊν οι αντιδράςεισ PCR ζχουν πραγματοποιθκεί με μιτρα τα ίδια DNA αλλά με το ηεφγοσ 

εκκινθτϊν (PAO2g fwd και LB) και με κετικό μάρτυρα DNA από A. thaliana Col-0. (Δείκτθσ Μοριακοφ 

Μεγζκουσ: λPstI).  

 

 

Εικόνα 15: Ρικτωμα αγαρόηθσ 1% (w/v) ςτο οποίο ςθμειϊνονται: Τα  τμιματα 708bp που 

προζκυψαν από τισ αντιδράςεισ PCR (PAO2genomic fwd- PAO2 genomic rev). Φαίνεται επίςθσ θ 

ζνταςθ τθσ ηϊνθσ ςτθν περίπτωςθ ετερόηυγθσ ζνκεςθσ ςε ςχζςθ με το κετικό μάρτυρα (A. thaliana 

col-0)  

 

Col    S3    S5 

   S3 
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Με τθν παραπάνω διαδικαςία απομονϊκθκαν ωυτά από τισ ςειρζσ S3 και S5 που ιταν ομόηυγα ωσ 

προσ τθ μετάλλαξθ ςτο AtPAO2. Στο DNA των ομόηυγων ωυτϊν πραγματοποιικθκαν επιπλζον PCR 

αντιδράςεισ με εκκινθτζσ τουσ PAO2g fwd και PAO2g rev ςε ςυνδυαςμό με εκκινθτζσ που αντιςτοιχοφν 

ςτο δεξί (RB) και αριςτερό (LB) άκρο του T-DNA, ςε όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ, ζτςι ϊςτε να 

ωανεί θ ωορά τθσ ζνκεςθσ του T-DNA ςτο γονιδίωμα. Ο ςυνδυαςμόσ  των εκκινθτϊν PAO2g fwd και LB, 

ζδωςε προϊόν ςτθν PCR (Εικόνα 16) μαρτυρϊντασ ότι το T-DNA ζχει ειςζλκει με το αριςτερό ςυνοριακό να 

ζχει ωορά προσ το 5’ άκρο του AtPAO2 (Εικόνα 17). Από τισ ομόηυγεσ ςειρζσ S3 και S5και παρελιωκθςαν 

ςπόροι για μελλοντικά in vivo πειράματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Φορά ειςόδου του Τ-DNA ςτο γονίδιο AtPAO2 ςτα ομόηυγα μεταλλάγματα. Απεικονίηονται οι 

κζςεισ αναγνϊριςθσ των εκκινθτϊν PAO2g fwd και rev, κακϊσ και το προϊόν 608bp που αυτοί ενιςχφουν 

κατά τθν αντίδραςθ PCR ςε DNA ωυτϊν αγρίου τφπου (A.thaliana col-0). Τα μεγζκθ των αλλθλουχιϊν 

ςθμειϊνονται.     

 

 --- 3’ (2496 bp) 

 

 5’--- 

 

 PAO2g rev 

 
 PAO2g fwd 

 
 608bp 

 

LB                 T-DNA (~7kb)                  RB 
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ΤΗΘΣΘΘ 

 

Οι πρϊτεσ ωυτικζσ PAOs που χαρακτθρίςτθκαν (ZmPAO, Tavladoraki et   al. 1998, HvPAO, Cervelli et  

al. 2004) ζχουν τθν ικανότθτα να καταλφουν  τθν οξειδωτικι απαμίνωςθ των ανωτζρων PAs (Spd, Spm) με 

αποτζλεςμα τον τελικό καταβολιςμό τουσ. Αντίκετα, ςτα κφτταρα των κθλαςτικϊν ο καταβολιςμόσ των 

PAs δεν οδθγεί ςε ολοκλθρωτικι οξείδωςθ των PAs αλλά ακολουκεί ζνα αντίςτροωο μονοπάτι.  Κατά τθ 

διαδικαςία αυτι, τα ακετυλιωμζνα  παράγωγά τθσ Spm και τθσ Spd μετατρζπονται ςτα περοξειςϊματα ςε 

Put, μζςω τθσ δράςθσ  τθσ PAO με παράλλθλθ παραγωγι Θ2Ο2 και αλδεψδθσ. Επιπλζον, θ Spm μπορεί να 

μετατραπεί και απευκείασ ςε Spd μζςω τθσ δράςθσ τθσ SMO (Schrader and Fahimi, 2004; Murray-Stewart 

et al., 2008).    

Στοιχεία για τθν φπαρξθ ανάλογθσ αντίςτροωθσ διαδικαςίασ κατά τθν οποία θ Spd που προςτζκθκε 

εξωγενϊσ ςε ωυτά A.thaliana μετατράπθκε ςε Put είχαν δθμοςιευτεί ςτο παρελκόν, χωρίσ όμωσ τθν 

ταυτοποίθςθ των υπεφκυνων για τθ διαδικαςία αυτι ενηφμων (Tassoni et al., 2000). Ρεραιτζρω 

διερεφνθςθ του καταβολικοφ μονοπατιοφ των PAs ςτθν A.thaliana τα τελευταία ζτθ, κατζδειξε τθ 

δυνατότθτα μετατροπισ τθσ Spm ςε Spd με τθ δράςθ τθσ AtPAO1, ενηφμου που ωαίνεται να ζχει ανάλογθ 

δράςθ τθσ SMO των κθλαςτικϊν (Tavladoraki et  al.,2006 ; Murray-Stewart et al., 2008). Επιπλζον, ςε 

πρόςωατθ μελζτθ του παρόντοσ Εργαςτθρίου, θ πρωτεΐνθ AtPAO3 δείχτθκε ότι  εντοπίηεται 

περοξειςωματικά και ζχει τθν ικανότθτα in vitro μετατροπισ τθσ Spm διαδοχικά ςε Spd και τθσ Spd με τθ 

ςειρά τθσ ςε Put, παράγοντασ H2O2 και ζχοντασ ζτςι ανάλογο ρόλο με αυτόν τθσ PAO των κθλαςτικϊν 

(Moschou et  al., 2008c). 

Για τθν περαιτζρω διαλεφκανςθ του καταβολικοφ μονοπατιοφ των PAs ςτθν A.thaliana, 

πραγματοποιικθκε, ςτθν παροφςα μεταπτυχιακι διατριβι, θ μελζτθ του γονιδίου AtPAO2 κακϊσ αυτό 

ανικει μαηί με το AtPAO3 και το AtPAO4 ςτθν ίδια παραωυλετικι ομάδα (Εικόνα 7) και μάλιςτα ζχει 84% 

ομολογία με το AtPAO3. Το cDNA του AtPAO2 απομονϊκθκε και υποκλωνοποιικθκε, ενϊ  θ πρωτεΐνθ 

που αυτό κωδικοποιεί εκωράςτθκε, κακαρίςτθκε και προςδιορίςτθκαν τα ενηυμικά τθσ χαρακτθριςτικά 

και ο υποκυτταρικόσ τθσ εντοπιςμόσ. Φάνθκε ότι θ AtPAO2 δεν οξειδϊνει τθν Put αλλά ζχει τθν ικανότθτα 

να οξειδϊνει τθ Spm προσ Spd και τθ Spd προσ Put, με ταυτόχρονθ παραγωγι H2O2 και χωρίσ τθν 

παραγωγι Δ1-πυρολλίνθσ και 1-3 Dap, παρόμοια με όςα ζχουν παρατθρθκεί και για τθν AtPAO3 

(Moschou et al., 2008c). Ωςτόςο, θ AtPAO2 ωαίνεται να ζχει ελαωρϊσ μεγαλφτερθ ςυγγζνεια για τα 

υποςτρϊματά τθσ, Spd και Spm ςε ςχζςθ με τθν AtPAO3, ενϊ παρουςιάηει ελάχιςτθ ενεργότθτα ςτθν 

περίπτωςθ των ακετυλιωμζνων παραγϊγων τουσ.  

Θ βζλτιςτθ κερμοκραςία αντίδραςθσ για τθν AtPAO2 είναι οι 37ο C, όμοια με τθν  AtPAO3 (Moschou 

et al., 2008c) και τθν PAO του Homo sapiens (HsPAO; Wang et al., 2003), με το ζνηυμο να 
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απενεργοποιείται ςφντομα με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (Εικόνα 11Γ). Σταδιακι απενεργοποίθςθ τθσ 

AtPAO2 παρατθρικθκε και με τθν απόκλιςθ του pH τθσ αντίδραςθσ από το βζλτιςτο, παρόμοια με τθν 

AtPAO3 ( Moschou et al., 2008c)(Εικόνα 11Α). Τζλοσ, θ AtPAO2 όπωσ και οι υπόλοιπεσ χαρακτθριςμζνεσ 

PAOs αναςτζλλεται ιςχυρά από τθ guazatine, ζνα ιςχυρό παρεμποδιςτι των PAOs (Tavladoraki et al., 

2006)(Εικόνα 11Β).     

Με δεδομζνθ τθν υψθλι ομολογία τθσ AtPAO2 με τθν AtPAO3 (83%) και τον περοξειςωματικό 

εντοπιςμό τθσ AtPAO3 (Moschou et al., 2008c), ιταν αναμενόμενθ θ ανίχνευςθ τθσ AtPAO2 ςτα ίδια 

οργανίδια. Επιπλζον, θ in silico  ανάλυςθ τθσ AtPAO2 προζβλεψε τον πικανό εντοπιςμό τθσ ςτα 

περοξειςϊματα ι ςτα μιτοχόνδρια με ίςθ πικανότθτα, εξαιτίασ τθσ παρουςίασ  του SLK (ι PTS1) ςινιάλου 

ςτο καρβοξυτελικό άκρο τθσ πρωτεΐνθσ. Αντίκετα, τα πρωτεϊνικά ςινιάλα  εντοπιςμοφ ςτο χλωροπλάςτθ 

ανιχνεφονται κυρίωσ ςτο αμινοτελικό άκρο των πρωτεϊνϊν, αλλά ςτθν περίπτωςθ τθσ AtPAO2 δεν 

ανιχνεφτθκε κάποιο γνωςτό χλωροπλαςτικό ςινιάλο ςτο αμινοτελικό τθσ τμιμα. Ωςτόςο, μετά από τθν 

ετερόλογθ ζωραςθ τθσ AtPAO2 πρωτεΐνθσ ςυντθγμζνθσ με τθν GFP ςτο αμινοτελικό τθσ άκρο, δείχτθκε ο 

ςυνεντοπιςμόσ του GFP ςιματοσ με τον αυτοωκοριςμό των χλωροπλαςτϊν. Αντίςτοιχθ απόκλιςθ τθσ in 

silico πρόβλεψθσ από τα πειραματικά αποτελζςματα είχε ςθμειωκεί και ςτθν περίπτωςθ τθσ AtPAO3, θ 

οποία προβλεπόταν με τουσ ίδιουσ αλγορίκμουσ να εντοπίηεται ςτον πυρινα και όχι ςτα περοξειςϊματα 

όπου τελικά παρατθρικθκε. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα αποτελζςματα των in silico προγραμμάτων 

αντικατοπτρίηουν πικανότθτα εντοπιςμοφ και όχι ακριβι πρόβλεψθ, κακϊσ βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ τθσ 

αμινοξικισ αλλθλουχίασ και ςτθν φπαρξθ ι απουςία ςε αυτι χαρακτθριςμζνων ςινιάλων υποκυτταρικοφ 

εντοπιςμοφ και λειτουργικϊν περιοχϊν, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τθν τριτοταγι διαμόρωωςθ τθσ 

πρωτεΐνθσ και τισ πικανζσ μεταμεταωραςτικζσ τροποποιιςεισ που αυτι μπορεί να υποςτεί (Horton et al., 

2007).  

Ο εντοπιςμόσ τθσ AtPAO2 ςτο χλωροπλάςτθ εγείρει νζα ερωτιματα για το ρόλο τθσ. Τα επίπεδα 

των PAs ςτο οργανίδιο αυτό ζχουν ςυνδεκεί με τθν προςταςία των πρωτεϊνϊν των κυλακοειδϊν και τθσ 

μεγάλθσ υπομονάδασ τθσ RUBISCO από τθν αποδόμθςθ, ςε γθράςκοντεσ ιςτοφσ ι κατά τθ διάρκεια 

οςμωτικισ καταπόνθςθσ (Besford et al., 1993). Επίςθσ θ αναλογία των χλωροπλαςτικϊν PΑs ζχει ςυνδεκεί 

και με μθχανιςμοφσ ωωτοπροςαρμογισ (Navakoudis et al., 2007) ενϊ ειδικότερα θ Spm ζχει τθν 

ικανότθτα να ρυκμίηει τθν ενεργότθτα οριςμζνων τρανςγλουταμιναςϊν (TGases) των κυλακοειδϊν οι 

οποίεσ ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ωωτοανάπτυξθσ του ετιοπλάςτθ (Sobieszczuk-Nowicka et al., 2007). 

Επιπλζον, εκτόσ από το ρόλο τθσ ςτθ ρφκμιςθ των επιπζδων των PAs, θ AtPAO2 μπορεί να ςυμμετζχει ςε 

ωυςιολογικζσ διεργαςίεσ διαμζςου του παραγόμενου από τθν δράςθ τθσ H2O2, το οποίο μπορεί να 

αποτελζςει ςιμα για τθν επαγωγι δευτερογενϊν αποκρίςεων (Alvarez et al., 1998; Orozco-Cardenas et 

al., 2001; Takahashi et al., 2004; Vacca et al., 2004; Skopelitis et al., 2006; Moschou et al., 2008b). 
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Σε αντίκεςθ με τα περοξειςϊματα, ςτουσ χλωροπλάςτεσ δεν ζχει ανιχνευτεί καταλάςθ. Ωςτόςο, τα 

οργανίδια αυτά διακζτουν  αντιοξειδωτικό μθχανιςμό ικανό να αποςβζςει το H2O2, όταν αυτό βρίςκεται 

ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Στθν A. thaliana, τα ζνηυμα που ευκφνονται για τθν παραπάνω διαδικαςία 

είναι θ αςκορβικι περοξειδάςθ (APX; Ascorbate peroxidase), θ περοξειδάςθ τθσ γλουτακειόνθσ (GPX; 

glutathione peroxidase) και οι περοξειρεδοξίνεσ (PRX; peroxiredoxines)(). Μάλιςτα, μονά και διπλά 

μεταλλάγματα τθσ χλωροπλαςτικισ (AtAPX1) και τθσ κυτταροπλαςματικισ  (AtcytAPX) ιςομορωισ τθσ APX 

τθσ A.thaliana, ζδειξαν ότι το H2O2 που παράγεται ςε κάκε υποκυτταρικό διαμζριςμα επάγει 

διαωορετικοφσ μθχανιςμοφσ απόκριςθσ και ότι το χλωροπλαςτικό H2O2 κατζχει ξεχωριςτό ρόλο ςτθ 

μεταγωγι ςιματοσ ςε ςυνκικεσ αβιοτικοφ ςτρεσ (Miller et al., 2007).   

Μζχρι ςτιγμισ, δεν ζχουν χαρακτθριςτεί άλλεσ πρωτεΐνεσ που να ςχετίηονται με το καταβολιςμό 

των PAs και να εντοπίηονται ςτο χλωροπλάςτθ. Στθν περίπτωςθ των βιοςυνκετικϊν ενηφμων, πρόςωατα 

χαρακτθρίςτθκε θ ADC του καπνοφ (NtADC), θ οποία ςτα ωωτοςυνκετικά όργανα εντοπίηεται ςτουσ 

χλωροπλάςτεσ, ενϊ ςτα μθ ωωτοςυνκετικά ωαίνεται να εντοπίηεται ςτον πυρινα (Bortolotti et al., 2004 ). 

Επίςθσ ςτθν A.thaliana ζχει ανιχνευτεί πικανι ενεργότθτα ODC ςτουσ χλωροπλάςτεσ του ωυτοφ (Tassoni 

et al., 2003).  

Για τθν περαιτζρω μελζτθ του AtPAO2 in vivo απομονϊκθκαν ομόηυγα ωσ προσ το γονίδιο 

μεταλλάγματα A.thaliana col-0. Ρροκαταρτικά πειράματα ςτα ωυτά αυτά ζδειξαν ότι δεν παρουςιάηουν 

δριμφ ωαινότυπο υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ. Αντίκετα, θ AtPAO2 ωαίνεται να ςυμμετζχει ςε 

διαδικαςίεσ απόκριςθσ ςε βιοτικζσ/ αβιοτικζσ καταπονιςεισ, όπωσ μαρτυροφν τα  επίπεδα ζκωραςθσ του 

AtPAO2 μετά από τθν ζκκεςθ νεαρϊν ωυτϊν A. thaliana ςε διαωορετικά περιβαλλοντικά ερεκίςματα 

(Moschou et al., 2008c). Ριο ςυγκεκριμζνα θ ζκωραςθ του AtPAO2 επάγεται ςφντομα και ςε ςχετικά 

υψθλά επίπεδα ςτθν περίπτωςθ του τραυματιςμοφ και τθσ εωαρμογισ JA ςε χαμθλι ςυγκζντρωςθ 

(Εικόνα 14, Wounding/JA; Asai et al., 2000;  Wang et al., 2007). Αντίκετα, κατά τθ μεταχείριςθ με SA και 

flagellin22, παράγοντεσ που ζχουν ςυνδεκεί κυρίωσ με αβιοτικζσ καταπονιςεισ (Chinchilla et al., 2007; 

Wang et al., 2007) τα επίπεδα ζκωραςθσ του AtPAO2 παρουςιάηουν ςταδιακι αφξθςθ, παραμζνοντασ 

ωςτόςο ςυνολικά ςε χαμθλά επίπεδα (Εικόνα 14; FLAG/SA). Στθν περίπτωςθ του ABA θ ζκωραςθ του 

AtPAO2 ακολουκεί ιδιαίτερο πρότυπο, κακϊσ ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ παρουςιάηει ςταδιακι αφξθςθ 

από τθν πρϊτθ ϊρα τθσ εωαρμογισ, ενϊ ςε υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ  θ ζκωραςι του αναςτζλλεται 

μετά τισ πρϊτεσ ϊρεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα επίπεδα ζκωραςθσ του AtPAO2 είναι ςτο ςφνολό τουσ 

χαμθλότερα ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα επίπεδα που παρατθρικθκαν για τα γονιδία AtPAO3, AtPAO4 

και AtPAO5 στισ ίδιεσ μεταχειρίςεισ (Moschou et al., 2008c), γεγονόσ που δείχνει το μικρότερο ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του ςτισ παραπάνω διαδικαςίεσ και ζρχεται ςε ςυμωωνία με τθ μεγαλφτερθ ευαιςκθςία των 

χλωροπλαςτϊν ςτο H2O2.  
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Τα παραπάνω δεδομζνα δείχνουν ότι  θ AtPAO2 ςυμμετζχει ςτο αντίςτροωο μονοπάτι 

καταβολιςμοφ των PAs ςτθν A.thaliana, παρόμοια με τθν AtPAO3, αλλά με διαωορετικό υποκυτταρικό 

εντοπιςμό. Θ διαμεριςματοποίθςθ των δφο πρωτεΐνϊν και τα διαωορετικά πρότυπα ζκωραςισ τουσ ςε 

ςυνκικεσ καταπόνθςθσ, πικανά ςθματοδοτοφν τθ διαωορετικι in vivo ρφκμιςθ του αντίςτροωου 

καταβολικοφ μονοπατιοφ ςτα διαωορετικά οργανίδια. Επίςθσ, τα πολφ χαμθλά επίπεδα ζκωραςθσ τθσ 

AtPAO2 ςε κανονικζσ ςυνκικεσ ενιςχφουν τθν πικανότθτα ςυμμετοχισ τθσ κυρίωσ ςε μονοπάτια 

μεταγωγισ ςιματοσ και απόκριςθσ ςτθν καταπόνθςθ, είτε μζςω τθσ ρφκμιςθσ των επιπζδων των PAs, είτε 

μζςω του παραγόμενου από τθν δράςθσ τθσ H2O2. Ρεραιτζρω διερεφνθςθ του ρόλου τθσ AtPAO2 in vivo, 

τόςο ςτα μεταλλάγματα ΔPAO2 όςο και ςτον άγριο τφπο,  υπό κανονικζσ ςυνκικεσ αλλά και ςε 

διαωορετικά περιβαλλοντικά ερεκίςματα, κα ςυντελζςει ςτθ ςταδιακι αποςαωινιςθ του καταβολικοφ 

μονοπατιοφ των PAs ςτθν A. thaliana και του τρόπου ςφνδεςισ του με τθ ςυνολικι μεταβολικι 

δραςτθριότθτα του ωυτοφ.   
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