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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 

APS Υπερθειϊκό αμμώνιο 

ATP Τριφωσφορική αδενοσίνη 

AUC Σχετικές μονάδες (Arbitrary units) 

ΒΑ Βενζαμιδίνη 

BCIP 5-βρωμο-4-χλωρο-3-ινδολυλ φωσφορικό νάτριο (5-bromo-4-chloro-3-

indolyl phosphate disodium salt) 

bp Ζεύγη βάσεων (base pairs) 

BSA Αλβουμίνη ορού βοδιού 

oC Βαθμοί Κελσίου 

Cab Γονίδιο της χλωροφυλλοπρωτείνης a/b 

cDNA Γονίδιο πρωτείνης 

CF1 Συζευκτικός παράγοντας 

Chl Ολική χλωροφύλλη (chla + chlb) 

Chla Χλωροφύλλη α 

Chlb Χλωροφύλλη β 

CL Συνεχής φωτισμός 

CPa  Χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο που περιέχει το κέντρο 
αντίδρασης του  φωτοσυστήματος ΙI  

CPI  Χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο που περιέχει το κέντρο 
αντίδρασης του  φωτοσυστήματος Ι 

CPIa  Χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο που περιέχει το κέντρο 
αντίδρασης του  φωτοσυστήματος Ι, καθώς  και  το  σύμπλοκο  
συλλογής  φωτεινής    ενέργειας (LHCI) 
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D1 Πρωτείνη του κέντρου αντίδρασης του PSII 

δ-ALA δ-αμινολεβουλινικό οξύ 

DCMU 3-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία 

DOC δεοξυχολικό οξύ 

DTT Διθειοθρεϊτόλη     

EDTA Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 

EtBr Βρωμιούχο αιθίδιο (ethidium bromide, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-

phenanthridinium Bromide) 

Hepes 4-(2-υδροξυαιθυλο)-1-πιπεραζινοαιθανοσουλφονικό οξύ 

KDa Kilodalton 

LDC Κύκλοι διακοπτόμενου φωτισμού 

LDS δωδεκυλοθειϊκό λίθιο 

LHCI Χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο συλλογής φωτεινής ενέργειας του 
 φωτοσυστήματος Ι 

LHCII Χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο συλλογής φωτεινής ενέργειας του 
 φωτοσυστήματος ΙΙ 

Lhcb Γονίδιο της χλωροφυλλοπρωτείνης a/b 

LSU  Μεγάλη υπομονάδα της καρβοξυλάσης της 1,5 διφωσφορικής 
ριβουλόζης 

Mes 2-(N-μορφολινο) αιθανοσουλφονικό οξύ 

mRNA Μήνυμα RNA 

NADP+ Φωσφορικό νικοτιναμιδο-αδένινο νουκλεοτίδιο (οξειδωμένη μορφή) 

NADPΗ Φωσφορικό νικοτιναμιδο-αδένινο νουκλεοτίδιο (ανηγμένη μορφή) 

NΒΤ nitro blue tetrazolium  

OD Οπτική πυκνότητα 

Ρ680 Κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ 

Ρ700 Κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήματος Ι 

PChl Πρωτοχλωροφύλλη 
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Pfr Eνεργή μορφή φυτοχρώματος που απορροφά στην υπέρυθρη 
περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

PMSF φαινυλο-μεθυλοσουλφονυλ-φλουορίδιο 

POR Οξειδοαναγωγάση του πρωτοχλωροφυλλιδίου 

Pr Aνενεργή μορφή φυτοχρώματος που απορροφά στην κόκκινη 
περιοχή του ορατού φάσματος 

Psi Λίμπρα ανά τετραγωνική ίντσα (6000 psi=422 at)      

PSI Φωτοσύστημα Ι 

PSII Φωτοσύστημα ΙΙ 

Q Πρωταρχικός δέκτης ηλεκτρονίων του φωτοσυστήματοςΙΙ 

RΝΑ Ριβονουκλεϊνικό οξύ 

Rubisco 1,5 Διφωσφορική ριβουλόζη  

SDS Δωδεκυλοθειϊκό νάτριο 

SDS-PAGE  Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου-δωδεκυλοθειϊκού 

νατρίου 

SSU Mικρή υπομονάδα της καρβοξυλάσης της 1,5 διφωσφορικής 
ριβουλόζης 

TCA Τριχλωροοξικό οξύ 

TEMED Ν,Ν,Ν’,Ν’-τετραμεθυλενοδιαμίνη 

Tricine Ν-τρις(υδροξυμεθυλο-)μεθυλο-γλυκίνη 

Tris Τρις(υδροξυμεθυλο-)αμινομεθάνιο 

ΤΧ-100 Τriton X-100 (Octyl Phenoxy Polyethoxyethanol) 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Η φωτοσύνθεση στους ανώτερους φυτικούς οργανισμούς λαμβάνει χώρα σε 

εξειδικευμένα οργανίδια, τους χλωροπλάστες. Ο χλωροπλάστης περιβάλλεται από διπλή 

μεμβράνη (μία εσωτερική και μία εξωτερική), τον φάκελο (envelope), που περικλείει τον 

ενδιάμεσο διαμεμβρανικό χώρο (Σχήμα 1). Η εσωτερική μεμβράνη περιβάλλει το στρώμα, το 

οποίο περιέχει διαλυτά ένζυμα, μεταξύ των οποίων και τα υπεύθυνα για την δέσμευση του 

CO2 σε σάκχαρα (κύκλος του Calvin), και ένα εκτεταμένο σύστημα μεμβρανικών σάκκων με 

σχήμα επίπεδων δίσκων, τα θυλακοειδή, όπου λαμβάνει χώρα  η μετατροπή της φωτεινής 

ενέργειας σε ηλεκτρική και χημική. Μία στοιβάδα από τέτοιους σάκκους αποτελεί ένα γράνα 

(granum). Τα γράνα συνδέονται μεταξύ τους με αστοίβακτα θυλακοειδή, τα θυλακοειδή του 

στρώματος (stroma lamellae). Oι μεμβράνες των θυλακοειδών διαχωρίζουν τον εσωτερικό 

υδάτινο χώρο των θυλακοειδών (lumen) από το στρωματικό χώρο. Οι τρεις διαφορετικές 

μεμβράνες των χλωροπλαστών (εξωτερική, εσωτερική και μεμβράνη των θυλακοειδών) 

οριοθετούν τρεις διαφορετικούς χώρους (διαμεμβρανικό, στρωματικό και χώρο των 

θυλακοειδών). Η οριοθέτηση αυτή επιτρέπει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης μέσω 

σταθεροποίησης του διαχωρισμού φορτίων και διαχωρισμού των φωτεινών αντιδράσεων 

από τις σκοτεινές.  

ΣΧΗΜΑ 1.  Διάγραμμα χλωροπλάστη (Stryer, 1994). 
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Η φωτοσύνθεση διαχωρίζεται στο στάδιο των φωτεινών και σε αυτό των σκοτεινών 

αντιδράσεων. Στο στάδιο των φωτεινών αντιδράσεων, όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

φωτός, η φωτεινή ακτινοβολία μετατρέπεται σε χημική και ηλεκτρική, με το σχηματισμό 

ATP (Arnon et al., 1954) και NADPH (Arnon, 1951): 

2H2O + 2ΝΑDP+ + n(ADP+Pi) __φως__> O2 + 2NADPH + 2H+ + n(ATP+H2O) 

            Τα ένζυμα και οι δραστικές ενώσεις που λαμβάνουν μέρος στο στάδιο αυτό, 

βρίσκονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών, όπως επίσης και τα χλωροφυλλοπρωτεϊνικά 

σύμπλοκα συλλογής της φωτεινής ακτινοβολίας. Κατά τον φωτισμό των χλωροπλαστών, η 

φωτεινή ενέργεια απορροφάται από τις χλωροφύλλες των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών 

συμπλόκων συλλογής φωτεινής ενέργειας, LHCs (Light-Harvesting Complexes), και 

μεταφέρεται ως ενέργεια διέγερσης στα κέντρα αντίδρασης. Εκεί η ενέργεια αυτή οδηγεί στην 

διάσπαση του νερού, που είναι ένωση με χαμηλό αναγωγικό δυναμικό, με σύγχρονη έκλυση 

Ο2, στην μεταφορά ιόντων Η+ από το στρώμα στον εσωτερικό χώρο των θυλακοειδών και 

στην μεταφορά e- προς το NADPP

+, που έχει υψηλότερο αναγωγικό δυναμικό. H παραπάνω 

πορεία πραγματοποιείται με τη βοήθεια των κέντρων αντίδρασης. 

Τα κέντρα αντίδρασης Ρ680 και Ρ700 των φωτοσυστημάτων ΙΙ και Ι αντίστοιχα, 

διεγείρονται από την φωτεινή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα οι διεγερμένες μορφές τους Ρ680* 

και Ρ700* να έχουν υψηλότερο αναγωγικό δυναμικό από αυτό των ενδιαμέσων ενώσεων και 

του NADP+. Μετά τον πρωταρχικό διαχωρισμό φορτίων ο πρώτος αποδέκτης του e- το 

μεταφέρει στον δεύτερο και αυτός με τη σειρά του στον επόμενο σύμφωνα με το Σχήμα 2, 

γνωστό ως  σχήμα Ζ. 

Η φωτοσυνθετική μεταφορά e- λαμβάνει χώρα μέσω της λειτουργίας σε σειρά των δύο 

φωτοσυστημάτων (Ι και ΙΙ). Ο δότης ηλεκτρονίων, το Η2Ο, οξειδώνεται σε Ο2. Η παραγωγή 

κάθε μορίου O2 απαιτεί 4e- από 2 μόρια H2O και απελευθερώνονται 4 ιόντα Η+. Ο τελικός 

αποδέκτης των ηλεκτρονίων, το NADPP

+, ανάγεται σε NADPH. Κατά το φωτισμό των 

χλωροπλαστών, τα ιόντα H+ εισέρχονται από το στρώμα στον εσωτερικό χώρο των 

θυλακοειδών με σύγχρονη έκλυση ιόντων Mg2+ και K+ προς το χώρο του στρώματος (Dilley 

and Vernon, 1965). Έτσι δημιουργείται κλίση H+ που οδηγεί στη φωσφορυλίωση του ADP σε 

ΑΤΡ (φωτοφωσφορυλίωση). 

      Η φωτοχημική δράση της μεμβράνης του θυλακοειδούς βασίζεται στην ικανότητα των 

φωτοχημικών κέντρων να δεσμεύουν την ενέργεια διέγερσης και να οδηγούν σε διαχωρισμό 

φορτίων. Η σταθεροποίηση του διαχωρισμού αυτού επιτυγχάνεται μέσω της δομής της 

μεμβράνης των θυλακοειδών και των διαφόρων συμπλόκων. 



  

 

+ΣΧΗΜΑ 2.  Η πορεία ροής  ηλεκτρονίων από το Η Ο στο ΝΑDΡ2 . Z, ενδιάμεσο 

μεταξύ του κέντρου  μαγγανίου  και του Ρ680. Ρh , φαιοφυτίνη. Q  και QΑ Β, θέσεις 

δέσμευσης της πλαστοκινόνης στις πρωτείνες του κέντρου αντίδρασης του 

φωτοσυστήματος ΙΙ. Α  και Αο 1, δέκτες  ηλεκτρονίων από το Ρ700*. Fp, 

φλαβοπρωτεϊνη (φερρεδοξινο-αναγωγάση του NADP+) (Stryer, 1994). 

   

Τα προϊόντα του φωτεινού σταδίου (NADPH και ATP) είναι απαραίτητα για το επόμενο 

στάδιο, αυτό των σκοτεινών αντιδράσεων, όπου μία σειρά ενζυμικών αντιδράσεων 

ανεξάρτητων από την φωτεινή ακτινοβολία οδηγεί σε αναγωγή του CO2 και σχηματισμό 

οργανικής ένωσης (σακχάρου) (κύκλος του Calvin). Τα ένζυμα που συμμετέχουν 

εντοπίζονται στο στρώμα (Bassham and Calvin, 1957; Calvin and Bassham, 1962), ενώ η 

συνολική αντίδραση του κύκλου του Calvin είναι η παρακάτω: 
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CΟ2 + NADPH + 3(ATP+H2O) ___> [CH2O] + H2O + 2NADPP

+ + 3(ATP+Pi) 

 

2. Η MEMBΡANΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ 

Η μεμβράνη των θυλακοειδών περιέχει όλη την χλωροφύλλη των χλωροπλαστών 

συνδεμένη σε χλωροφυλλοπρωτεϊνικά σύμπλοκα και αποτελείται από πολυπεπτίδια, είτε 

διαμεμβρανικά είτε περιφερειακά προσδεμένα στην επιφάνεια των θυλακοειδών, και από 



  

λιπίδια (συμπεριλαμβανομένων και των χρωστικών) σε ίση κατά βάρος αναλογία 

(Lichtenthaler and Park, 1963). Η λιπιδική τους σύσταση είναι πολύ διαφορετική από αυτή 

άλλων μεμβρανών, αφού από το σύνολο των λιπιδίων τα γαλακτολιπίδια αποτελούν περίπου 

το 40%, τα θειολιπίδια το 4%, τα φωσφολιπίδια μόλις το 10%, ενώ οι χλωροφύλλες και οι 

άλλες χρωστικές το 23% (Hoober, 1984; Murphy, 1986). Χαρακτηριστικό της μεμβράνης των 

θυλακοειδών είναι η πλευρική ανομοιογένεια που παρουσιάζει τόσο ως προς τον τρόπο 

οργάνωσής της όσο και ως προς την σύστασή της. Οι στοιβαγμένες περιοχές των 

θυλακοειδών, τα γράνα, διαφοροποιούνται στην εσωτερική στοιβαγμένη περιοχή των γράνα 

(πυρήνας), στην εξωτερική περιφερειακή αστοίβακτη περιοχή που διαβρέχεται από το 

στρώμα και στην περιοχή που παρουσιάζει μεγάλη καμπυλότητα (τα όρια των γράνα), ενώ 

τα γράνα συνδέονται μεταξύ τους με τα αστοίβακτα απλά θυλακοειδή του στρώματος 

(Staehelin and Arntzen, 1983; Anderson, 1989). 

Τα περισσότερα από τα πολυπεπτίδια των θυλακοειδών είναι οργανωμένα σε 4 

διαμεμβρανικά υπερμοριακά σύμπλοκα (Σχήμα 3), τα οποία συμμετέχουν στις φωτεινές 

αντιδράσεις και στην παραγωγή ATP κατά την φωτοφωσφορυλίωση. Τα σύμπλοκα αυτά 

είναι το φωτοσύστημα ΙΙ (PSΙΙ) που καταλύει την οξείδωση του νερού και την αναγωγή της 

πλαστοκινόνης, το σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f που ελέγχει τη ροή ηλεκτρονίων από το 

PSΙΙ στο PSΙ, το φωτοσύστημα Ι (PSI) που μεταφέρει ηλεκτρόνια από την πλαστοκυανίνη 

στη φερρεδοξίνη και η συνθάση του ATP που καταλύει την σύνθεση του ATP. Τα σύμπλοκα 

αυτά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στις μεμβράνες των θυλακοειδών. Το PSΙΙ εντοπίζεται 

κατά 80% στην στοιβαγμένη περιοχή των γράνα, ενώ το υπόλοιπο 20% στις αστοίβακτες   

περιοχές (Armond and Arntzen, 1977; Andersson and Anderson, 1980).  Αντίθετα, το PSΙ και  

ΣΧΗΜΑ 3. Σχηματική παράσταση της οργάνωσης των πρωτεϊνικών 

συμπλόκων των θυλακοειδών (Anderson, 1986). 
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η συνθάση του ATP εντοπίζονται στις αστοίβακτες περιοχές και τα όρια των γράνα καθώς και 

στα θυλακοειδή στρώματος (Miller and Staehelin, 1976; Andersson and Anderson, 1980; 

Wollenberger et al., 1994), ενώ το κυτόχρωμα b6f κατανέμεται ομοιόμορφα στις διαφορετικές 

περιοχές των θυλακοειδών (Cox and Andersson, 1981; Anderson, 1982). 

Κάθε φωτοσύστημα αποτελείται από το κέντρο αντίδρασης και τα 

χλωροφυλλοπρωτεΐνικά σύμπλοκα, που ευθύνονται για την συλλογή της φωτεινής ενέργειας 

(light harvesting antenna complex, LHC). Το κέντρο του PSΙ περιέχει ένα ετεροδιμερές 

μοριακού βάρους 84 kDa, όπου οι πρωτείνες που το αποτελούν κωδικοποιούνται στον 

χλωροπλάστη από τα γονίδια psaA και psaB. Το φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης Ρ700 του 

φωτοσυστήματος Ι, το οποίο είναι ένα διμερές χλωροφύλλης a, συνδέεται μη ομοιοπολικά με 

το ετεροδιμερές αυτό. Το LHCI αποτελεί το φωτοσυλλεκτικό σύμπλοκο του PSΙ  και περιέχει 

80-120 μόρια χλωροφύλλης a και b, με λόγο Chla/Chlb~3.5 (Αrgyroudi-Akoyunoglou, 1984; 

Kuang et al., 1984; Melis, 1991). To LHCI αποτελείται από 4 πολυπεπτίδια, τα μοριακά βάρη 

των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 21 και 24 kDa (Jansson, 1994). Έχουν προσδιοριστεί δύο 

μορφές PSI, η PSIa που εντοπίζεται στις εξωτερικές αστοίβακτες περιοχές και στα όρια των 

γράνα και η PSIβ που εντοπίζεται στα θυλακοειδή του στρώματος και είναι κατά 40% 

μικρότερη από την PSIa (Andreasson et al., 1988; Andreasson and Albertsson, 1993). 

Ανάλογα, τo κέντρο αντίδρασης του PSΙΙ περιλαμβάνει το ετεροδιμερές D1/D2 

(32kDa/34kDa) και περιβάλλεται από εσωτερικές χλωροφυλλοπρωτείνες συλλογής ενέργειας 

τις CP43 και CP47. Οι πρωτείνες αυτές κωδικοποιούνται επίσης στον χλωροπλάστη από τα 

γονίδια psbA, psbD, psbC και psbB, αντίστοιχα. Το PSII που συναντάται στις στοιβαγμένες 

περιοχές περιέχει 250±40 μόρια Chl(a+b) στις αντένες συλλογής φωτεινής ενέργειας και 

ονομάζεται PSIIa, ενώ το PSIIβ εντοπίζεται στις αστοίβακτες περιοχές και περιέχει 120±40 

μόρια Chl(a+b) (Anderson and Melis, 1983). Η παρατηρούμενη διαφορά οφείλεται στο ποσό 

του LHCII που περιέχεται σε κάθε φωτοσύστημα. Το LHCII είναι το κυριώτερο 

χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο συλλογής φωτεινής ενέργειας του PSΙΙ, περιέχει 12 μόρια 

Chl ανά αλυσίδα μονομερούς και ο λόγος Chla/Chlb είναι περίπου ίσος με 1. Από τα 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια (Deisenhofer et 

al., 1985; Krauss et al., 1993; Deisenhofer et al., 1995; Krauss et al., 1996; Rhee et al., 

1997), φαίνεται ότι τα κέντρα αντίδρασης των PSII και PSI των ανώτερων φυτών και των 

φωτοσυνθετικών βακτηρίων παρουσιάζουν έντονες δομικές ομοιότητες, επιβεβαιώνοντας  

την εξελικτικά κοινή προέλευση όλων των τύπων φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης 

(Michel and Deisenhofer, 1988; Vermaas, 1994; Fromme et al., 1996; Barber et al., 1999). 

  

 



  

3. ΤΟ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(LHCII) 

3.1. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ                              

    Ο όρος LHCII περιγράφει το χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο συλλογής φωτός που 

υπηρετεί το φωτοσύστημα ΙΙ, το οποίο περιέχει τη μισή περίπου χλωροφύλλη και το 1/3 της 

πρωτεΐνης των θυλακοειδών των πράσινων φυτών και συγκεκριμένα την Lhcb1 και Lhcb2 

πρωτείνη. Το LHCII αποτελεί το φωτοσυλλεκτικό σύμπλοκο του PSII και είναι δυνατόν να 

περιέχει συνολικά πάνω από 200 μόρια χλωροφύλλης  a και b (Melis, 1991). Επίσης, ο όρος 

LHCII χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια για όλες τις LHC πρωτείνες του PSII, οι οποίες 

είναι 6, έχουν μοριακό βάρος 23-28 kDa και παρουσιάζουν εκτεταμένη ομολογία. Με βάση 

την ομολογία αυτή της αλληλουχίας των αμινοξέων τα γονίδια οργανώνονται σε 6 μικρές 

πολυγονιδιακές οικογένειες (Πίνακας Ι) (Jansson, 1994). 

    

       Οι LHCII αποπρωτείνες κωδικοποιούνται στον πυρήνα από τουλάχιστον 16 γονίδια 

(Dunsmuir, 1985), τα Cab ή Lhcb γονίδια. Η ρύθμιση της γονιδιακής τους έκφρασης τόσο στο 

μεταγραφικό όσο και στο μεταφραστικό επίπεδο, γίνεται μέσω της οξειδοαναγωγικής 

κατάστασης της πλαστοκινόνης και πιθανόν μέσω της μεταγωγής σήματος που ξεκινά από 

την δράση μιας χλωροπλαστιδιακής κινάσης (Allen, 1993; Allen, 1995; Escoubas et al., 1995; 

Huner et al., 1996). Υπάρχει όμως και η άποψη ότι η μεταγραφή της LHCII εξαρτάται 

αποκλειστικά από την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας (Montané et al., 1998). 

       Μετά την σύνθεση των πολυπεπτιδίων του LHCII στα κυτοπλασματικά ριβοσώματα ως 

υδατοδιαλυτών πρόδρομων ενώσεων (pLHCII), ακολουθεί η είσοδός τους στον 

χλωροπλάστη, πρωτεολυτική αποδόμηση του πεπτιδίου μεταφοράς (transit peptide) 

(Schmidt and Mishkind, 1986) και ενσωμάτωση στην λιπιδική διπλοστοιβάδα των 
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θυλακοειδών ως λιποδιαλυτών πρωτεϊνών μέσω της σύνδεσής τους με χλωροφύλλη a και b 

και ξανθοφύλλες. Η πορεία ωρίμανσης της πρόδρομης LHCII λαμβάνει χώρα μέσω ενός 

πρωτεολυτικού ενζύμου, το οποίο εντοπίζεται στο στρώμα του χλωροπλάστη (Marks et al., 

1985; Cline, 1986; Lamppa and Abad, 1987), ενώ η επεξεργασία της pLHCII αποπρωτείνης 

μπορεί να γίνει και χωρίς την ολοκλήρωση της μεταφοράς της από την μεμβράνη του 

φακέλου (Schnell et al., 1994). Η ενσωμάτωση της LHCII αποπρωτείνης στα θυλακοειδή 

λαμβάνει χώρα μέσω σχηματισμού ενός συμπλόκου μεταφοράς, το οποίο αποτελείται από 

την ώριμη LHCII αποπρωτείνη και ένα παράγοντα του στρώματος, και Mg-ATP (Cline, 1986). 

Ο παράγοντας αυτός εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού (Chitnis et al., 1987) και 

θεωρείται ότι είναι ομόλογος με την 54 kDa υπομονάδα του SRP54 (signal recognition 

particle) (Li et al., 1995). Ανοσοκυτταροχημικά όμως δεδομένα υποδεικνύουν ότι η 

συγκρότηση του LHCII στην Chlamydomonas γίνεται στον φάκελο και ξεκινά κατά την είσοδο 

της pLHCII αποπρωτείνης στον χλωροπλάστη (White et al., 1996). Για την συγκρότηση της 

πρωτεΐνης στο σύμπλοκο του LHCII το πεπτίδιο μεταφοράς (34-36 αμινοξέα) που βρίσκεται 

στο αμινοτελικό άκρο δεν φαίνεται να  δρα παρεμποδιστικά (Cline, 1988), φαίνεται δε ότι και 

πρόδρομες μορφές της LHCII αποπρωτείνης μπορούν να ενσωματωθούν στην 

φωτοσυνθετική μεμβράνη. 

      Η σύνδεση της LHCΙΙ αποπρωτείνης  με μόρια χλωροφύλλης a και b είναι απαραίτητη για 

την σταθεροποίηση του πολυπεπτιδίου στην μεμβράνη του θυλακοειδούς (Argyroudi-

Akoyunoglou et al., 1971; Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1973; 1979; Apel and 

Kloppstech, 1980; Bennett, 1981; Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982; Bellemare et al., 

1982). 

3.2. ΔΟΜΗ                                                                                                           

      Κάθε LHCII πολυπεπτίδιο αποτελείται από 3-4 διαμεμβρανικές α-έλικες (Dunsmuir, 

1985), οι οποίες είναι τοποθετημένες κάθετα στις μεμβράνες των θυλακοειδών  (Li, 1985). Οι 

αντιγονικές πλευρές του είναι προσιτές και από τις δύο μεμβρανικές επιφάνειες των   

θυλακοειδών (Andersson et al., 1982). Συγκεκριμένα κάθε πολυπεπτίδιο κατέχει μια 

εκτεταμένη Ν-τελική αλληλουχία προς την πλευρά του στρώματος (Μullet, 1983) και μια 

μικρότερη C-τελική προς τον χώρο των θυλακοειδών (Bürgi et al., 1987) (Σχήμα 4). 

       Κάθε μόριο πρωτεΐνης συνδέεται με 7-8 μόρια Chl a, 5-7 μόρια Chl b και δύο 

ξανθοφύλλες (Allen, 1992), επομένως ο λόγος Chla/Chlb είναι λίγο παραπάνω από 1 (~1.2) 

(Burke et al., 1978; Argyroudi-Akoyunoglou and Thomou, 1981; Kühlbrandt et al., 1994). Οι 

δακτύλιοι της πορφυρίνης είναι σχεδόν κάθετοι στο επίπεδο της μεμβράνης των 

θυλακοειδών. 



  

Πρόσφατη ανάλυση στα 3.4 Å με ηλεκτρονική κρυσταλλογραφία δισδιάστατων 

κρυστάλλων για τον καθορισμό της δομής του LHCII, αναφέρει την σύνδεση 12 μορίων 

χλωροφύλλης  (7 - 8 μόρια Chl a και 5 μόρια Chl b) και 2 μορίων ξανθοφύλλης με κάθε μόριο 

LHCII (Kühlbrandt et al., 1994). Δύο από τις τρεις διαμεμβρανικές α-έλικες συγκρατούνται 

από ιονικά ζεύγη που σχηματίζονται από φορτισμένα αμινοξέα και λειτουργούν ως 

προσδέτες χλωροφύλλης. Στο κέντρο του συμπλόκου, η Chl a είναι στενά συνδεμένη τόσο με 

την Chl b, για γρήγορη μεταφορά ενέργειας, όσο και με τα δύο καροτενοειδή, που δρουν 
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φωτοπροστατευτικά, και εμποδίζουν τον σχηματισμό τοξικού μονήρους (singlet) οξυγόνου. 

Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ υδρόφοβου εσωτερικού και ενδιάμεσου χώρου του 

θυλακοειδούς φαίνεται ακόμη να υπάρχει και μια τέταρτη α-έλικα (Σχήμα 5).           

 ΣΧΗΜΑ 5. Γενική άποψη του LHCII. Η μπλε ταινία δείχνει την σχετική 

θέση της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. Οι έλικες συμβολίζονται με A, B, C, και D. 

Χρωματικός κώδικας: σκούρο πράσινο, Chla; ανοιχτό πράσινο, Chlb; ροζ, άτομα Mg; 

κίτρινο, λουτεΐνες; μωβ, διαμεμβρανικές έλικες (Kühlbrandt et al., 1994). 

 

         Οι έλικες Α και Β και οι περιοχές που προηγούνται είναι αμετάβλητες σε όλα τα 

σύμπλοκα που περιέχουν μόρια Chl b ως αντένα συλλογής φωτεινής ενέργειας. Οι περιοχές 

αυτές είναι μεταξύ τους ομόλογες, υποδεικνύοντας την πιθανή προέλευσή τους από 

εσωτερικό διπλασιασμό ενός γονιδίου κατά την εξελικτική πορεία της οικογένειας. Η έλικα C 

και οι περιελίξεις  (loops) στην μεμβρανική επιφάνεια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλότητα 

αλληλουχίας εντός της οικογένειας πρωτεϊνών που προσδένουν μόρια Chl a και b (Green et 

al., 1991). 
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Το LHCII in vivo βρίσκεται σε τριμερή μορφή και γύρω από κάθε κέντρο αντίδρασης 

υπάρχουν οκτώ τριμερή LHCII. Τα λιπίδια και συγκεκριμένα η φωσφατιδυλογλυκερόλη που 

περιέχει trans-δεκαεξενοϊκό οξύ φαίνεται να εμπλέκονται στην σταθεροποίηση των τριμερών 

(Trémolières et al., 1981; Rémy et al., 1984; Trémolières et al., 1994). Επεξεργασία των 

τριμερών μορφών του LHCII με φωσφολιπάση προκαλεί τον διαχωρισμό του σε μονομερή 

(Rémy et al., 1982; Nussberger et al., 1993). Επίσης, για την οργάνωση του LHCII σε 

τριμερή, σημαντικό ρόλο παίζει και το Ν-τελικό άκρο της LHCII αποπρωτείνης (Nussberger et 

al., 1993; Hobe et al., 1995). Ακόμα δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως η οργάνωση του LHCII 

στο PSΙΙ, αλλά θεωρείται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί υποπληθυσμοί LHCII. Αυτός που 

βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτοσυστήματος (Lhcb1, 27 kDa LHCII), σταθερά συνδεμένος 

με το PSΙΙ και αυτός που βρίσκεται εξωτερικά του PSΙΙ και μπορεί να αποσπασθεί από αυτό 

(Lhcb2, 25 kDa LHCII) (Larsson et al., 1987a). 

 

 

4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ LHCII ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ 

4.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Τα περισσότερα φυτά έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε διάφορες συνθήκες 

φωτισμού. Οι χλωροπλάστες φυτών που αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλού φωτισμού 

περιέχουν λιγότερα θυλακοειδή και μικρότερα σε μέγεθος γράνα συγκριτικά με τους 

χλωροπλάστες φυτών που αναπτύσσονται στη σκιά. Οι χλωροπλάστες φυτών που 

αναπτύσσονται στη σκιά, όπου το φως λειτουργεί περιοριστικά, περιέχουν περισσότερες 

φωτοσυνθετικές χρωστικές, χλωροφύλλες και καροτενοειδή, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η 

συλλογή του φωτός, καθώς επίσης και περισσότερο LHCII και LHCI σε σύγκριση με τα φυτά 

που αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλού φωτισμού. Αντίθετα, σε συνθήκες υψηλού 

φωτισμού αυξάνεται η φωτοσυνθετική ενεργότητα παράλληλα με την αύξηση της ποσότητας 

του συμπλόκου του κυτοχρώματος b6f, της πλαστοκινόνης, της φερρεδοξίνης και της ATP-

συνθάσης, ανά μονάδα χλωροφύλλης (Anderson and Andersson, 1988). 

Αλλαγές στην ένταση του φωτός κατά την ανάπτυξη των φυτών, προκαλεί αλλαγές στο 

μέγεθος και στην σύσταση της αντένας του PSI και του PSII (Anderson, 1986). To ποσό του 

LHC που προσδένεται σε κάθε φωτοσύστημα μπορεί να διαφέρει, έχοντας ως αποτέλεσμα 

μεταβαλλόμενες αναλογίες Chl a/Chl b στις μεμβράνες των θυλακοειδών (Lichtenthaler et al., 

1982; Larsson et al., 1987b). Oι παρατηρούμενες αλλαγές στο λόγο Chl a/Chl b 
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υποδεικνύουν την ύπαρξη μεταβλητής φωτοσυνθετικής μονάδας (PSU) τόσο για το PSI όσο 

και για το PSII. Γενικά ισχύει ότι συνθήκες χαμηλού φωτισμού επάγουν την αύξηση του 

μεγέθους της αντένας τόσο του PSI όσο και του PSII, ενώ αντίθετα, συνθήκες υψηλού 

φωτισμού επάγουν μικρότερου μεγέθους αντένα των φωτοσυστημάτων (Smith and Melis, 

1988; Melis, 1991). 

Eπομένως, οι κύριοι μηχανισμοί προσαρμογής που επάγονται σε μεταβαλλόμενες 

συνθήκες φωτισμού και έχουν σαν στόχο τη βελτιστοποίηση και την εξισορρόπηση της 

συλλογής φωτός εμπλέκουν τα φωτοσυστήματα και την αντένα συλλογής φωτός. Αυτό 

επιτυγχάνεται μεταβάλλοντας είτε τον αριθμό των κέντρων αντίδρασης του PSII σε σύγκριση 

με των κέντρων του PSΙ (Melis, 1984), είτε το μέγεθος της αντένας συλλογής φωτός. Οι 

χλωροπλάστες φυτών που αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλού φωτισμού περιέχουν 

περισσότερες μονάδες PSII με μικρότερη αντένα συλλογής φωτός συγκριτικά με τις μονάδες 

του PSΙ. Η ρύθμιση της συλλογής φωτός από το PSII οφείλεται σε αλλαγές στην ποσότητα 

του LHCII συμπλόκου. Όπως αναφέραμε και παραπάνω το LHCII είναι ετερογενές και 

αποτελείται από δύο υποπληθυσμούς (Larsson et al., 1987a). Και οι δύο υποπληθυσμοί 

περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων χλωροφύλλης. Ανάλογα όμως με τις συνθήκες φωτισμού 

μεταβάλλεται μόνο το περιφερειακό LHCII μεταβάλλοντας ταυτόχρονα και το μέγεθος της 

αντένας του PSΙΙ (Larsson et al., 1987b; Mäenpaä and Andersson, 1989). Η προσαρμογή 

αυτή του συμπλόκου συλλογής φωτός θεωρείται ότι βελτιστοποιεί την φωτοσυνθετική 

ικανότητα του φυτού και μειώνει το στρες που προκαλείται από το φως και την 

φωτοαναστολή του PSII. 

Μεταφορά στο σκοτάδι χλωρωτικών φυτών μετά από σύντομη προέκθεσή τους σε 

συνεχή φωτισμό, επάγει την αναδιοργάνωση των συστατικών των φωτοσυνθετικών τους 

μονάδων (PSI και PSΙΙ) (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982; Akoyunoglou and Akoyunoglou, 

1985). Αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε φυτά που δεν έχουν πλήρη φωτοσυνθετική ενεργότητα 

(Argyroudi-Akoyunoglou, 1989). Κατά την διαδικασία της αναδιοργάνωσης αυτής 

καταστρέφεται η Chl b, καθώς και τα πολυπεπτίδια του LHCI και LHCII, ενώ συνεχίζεται η 

σύνθεση των πρωτεϊνών των κέντρων αντίδρασης των φωτοσυστημάτων. Η Chl a που 

απελευθερώνεται επαναχρησιμοποιείται για τον σχηματισμό νέων, μικρών σε μέγεθος 

φωτοσυνθετικών μονάδων. Η αναλογία PSII/PSI αυξάνει δραστικά, υποδεικνύοντας ότι ο 

σχηματισμός των φωτοσυνθετικών μονάδων των δύο φωτοσυστημάτων διαφέρει στο 

σκοτάδι. Ταυτόχρονα, αυξάνει η ποσότητα κυτοχρώματος b6f ανά μονάδα χλωροφύλλης, 

υποδεικνύοντας ότι κατά την μεταφορά φυτών στο σκοτάδι, η συγκέντρωση των συστατικών 

της αλυσίδας μεταφοράς e- τροποποιείται, έτσι ώστε να επιτρέπεται επαρκής ροή e- μεταξύ 

των νεοσυντιθέμενων μονάδων του PSI και PSII. 
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Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε φυτά που αναπτύσσονται σε συνθήκες 

περιοδικού φωτισμού (ImL). Ανάλογα με την διάρκεια τις σκοτεινής περιόδου μεταβάλλεται 

τόσο το μέγεθος όσο και η αναλογία των φωτοσυστημάτων (Tzinas et al., 1987). Σε ίδια 

συσσώρευση χλωροφύλλης, όταν τα φυτά εκθέτονται σε ImL με μικρής διάρκειας 

σκοτόφαση, σταθεροποιούνται λίγα και μεγάλα σε μέγεθος PSU που περιέχουν LHC, ενώ 

όταν τα φυτά εκθέτονται σε ImL με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση, σταθεροποιούνται πολλά 

και μικρά σε μέγεθος PSU χωρίς να περιέχουν LHC. Το μέγεθος των φωτοσυνθετικών 

μονάδων μειώνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια της σκοτεινής περιόδου. Καθ’ όλη την διάρκεια 

ανάπτυξης των φυτών στον περιοδικό φωτισμό, η αναλογία PSII /cytf παραμένει σταθερή και 

ίση με 1, εκτός από την περίπτωση έκθεσης σε περιοδικό φωτισμό με πολύ μεγάλης 

διάρκειας σκοτόφαση (2 min φως κάθε 4 h σκοτάδι), όπου η αναλογία αυτή μειώνεται 

περίπου στο μισό. Επίσης η αναλογία PSII/PSI μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

φωτοσυνθετικής μονάδας του PSII. 

 

4.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΙΒΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΝΑ  

    Μελέτες που έγιναν σε χλωρωτικά φυτά που εκθέτονται σε περιοδικό φωτισμό (2 min φως 

- 98 min σκοτάδι) δείχνουν ότι ο σχηματισμός των γράνα συνδέεται άμεσα με την 

συσσώρευση του LHCII στις μεμβράνες των θυλακοειδών (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 

1971; Argyroudi - Akoyunoglou et al., 1976). Έτσι, ωχροπλάστες φυτών που εκθέτονται σε 

περιοδικό φωτισμό στερούνται Chl b και LHCII και συγχρόνως δεν παρουσιάζουν 

διαμόρφωση των θυλακοειδών μεμβρανών σε γράνα. Αντίθετα, κατά την έκθεση των φυτών 

αυτών σε συνεχή φωτισμό και παράλληλα με το σχηματισμό Chl b και τη συσσώρευση του 

LHCII εμφανίζονται τα γράνα. Παρόμοια, σε χλωρωτικά φυτά που εκθέτονται για λίγες ώρες 

στον συνεχή φωτισμό και στη συνέχεια μεταφέρονται στο σκοτάδι, όπου παρατηρείται 

αποδόμηση του προϋπάρχοντος LHCII, τα προϋπάρχοντα γράνα αποστοιβάζονται  

(Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982). Επίσης, πρωτογενή θυλακοειδή που απομονώνονται 

από φυτά περιοδικού φωτισμού και στερούνται Chl b και LHCII, δεν παρουσιάζουν in vitro 

στοίβαξη των γράνα κάτω από συνθήκες υψηλής ιοντικής ισχύος (Argyroudi-Akoyunoglou 

and Tsakiris, 1977). Eπομένως τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την στοίβαξη των 

θυλακοειδών μεμβρανών σε γράνα λείπουν από τα πρωτογενή θυλακοειδή και εφόσον τα 

στοιχεία που συνθέτονται μετά την έκθεσή τους σε συνεχή φωτισμό είναι Chl b και LHCII,  

πιθανότατα τα στοιχεία αυτά εμπλέκονται στον σχηματισμό των γράνα. 

    Η υπόθεση αυτή ισχυροποιείται από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από πειράματα με 

επίδραση κατιόντων. Σε ώριμους  χλωροπλάστες που αιωρούνται σε ρυθμιστικό διάλυμα 
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χαμηλής ιοντικής ισχύος, παρατηρείται αποστοίβαξη των γράνα, ενώ προσθήκη κατιόντων 

επάγει την ανασύστασή τους (Αrgyroudi-Akoyounoglou, 1976). H επίδραση όμως αυτή των 

κατιόντων δεν παρατηρείται σε πρωτοχλωροπλάστες, oι οποίοι στερούνται LHCII και Chl b.   

        Το αμινοτελικό τμήμα του LΗCΙΙ θεωρείται ότι διαθέτει τις ιδιότητες συγκόλλησης των 

θυλακοειδών, που οδηγούν στον σχηματισμό των γράνα (Mullet, 1983). Αποκοπή του 

αμινοτελικού τμήματος του LHCII με θρυψίνη, οδηγεί στην απώλεια τις ικανότητας των 

μεμβρανών να στοιβάζονται, καθώς και στην απώλεια του CPIa συμπλόκου του 

φωτοσυστήματος Ι (Jennings et al., 1978; Mullet and Arntzen, 1980; Argyroudi-Akoyunoglou 

and Akoyunoglou, 1983). 

         Στο ίδιο τμήμα του αμινοτελικού άκρου που αποκόβεται με την θρυψίνη, λαμβάνει χώρα 

η φωσφορυλίωση του LHCII. Επομένως είναι δυνατό η  φωσφορυλίωση του LHCII να 

επηρεάζει τη δομή των γράνα.  Πράγματι, παρατηρείται μερική αποστοίβαξη των μεμβρανών 

κατά τη φωσφορυλίωση, της τάξεως του 10-20% (Larsson et al., 1983; Georgakopoulos and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1994a). 

       Η φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών θεωρείται ως ρυθμιστικός μηχανισμός που επιδρά 

στη γονιδιακή έκφραση, καθώς και στην απόκριση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

(Bennett, 1977). Όταν θυλακοειδή επωασθούν στο φως παρουσία Mg-ATP, οι πρωτεΐνες του 

LHCII με μοριακό βάρος 25 και 27 kDa (Lhcb2 και Lhcb1, αντίστοιχα) (Bennett, 1979a; 

Bennett, 1991) φωσφορυλιώνονται σε μια θρεονίνη του αμινοτελικού άκρου (Αllen, 1992), το 

οποίο θεωρείται ότι επηρεάζει τη στοίβαξη των θυλακοειδών μεμβρανών (Mullet, 1983; 

Staehelin and Arntzen, 1983). Στο μπιζέλι βρέθηκε ότι για την 27 kDa LHCII αποπρωτείνη 

θέση φωσφορυλίωσης είναι η θρεονίνη στην 5 ή /και στην 6 θέση (Μullet, 1983), ενώ στο 

σπανάκι τόσο για την 27 όσο και για την 25 kDa LHCII αποπρωτείνη είναι η θρεονίνη ή η 

σερίνη στη θέση 3 (Μichel et al., 1989). Η ταχύτητα της φωσφορυλίωσης της 25 kDa LHCII 

αποπρωτείνης είναι 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή της 27 kDa LHCII αποπρωτείνης 

(Larsson et al., 1987a; Islam, 1987). 

Η κινάση της LHCII αποπρωτείνης είναι προσδεμένη στα θυλακοειδή (Bennett, 1979a) 

και συγκεκριμένα  εντοπίζεται στα άκρα των στοιβαγμένων θυλακοειδών μεμβρανών (Gal et 

al., 1990). Η ενεργοποίηση της κινάσης από το φως φαίνεται ότι οφείλεται στην 

ενεργοποίηση της φωτοσυνθετικής μεταφοράς ηλεκτρονίων (Bennett 1979b; Allen and 

Horton, 1981; Allen 1992; Silverstein et al., 1993a). Έτσι, παρουσία παρεμποδιστών της 

αναγωγής της πλαστοκινόνης, όπως η DCMU, η κινάση απενεργοποιείται  (Allen et al., 

1981), ενώ αντίθετα ενεργοποιείται σε δυναμικό αναγωγής, που αντιστοιχεί στην ανηγμένη 



  

 
XXIX

πλαστοκινόνη (Ηοrton and Black, 1980; Horton et al., 1981). Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι η κινάση ρυθμίζεται από το οξειδοαναγωγικό της μεμβράνης. 

Η διαδικασία ενεργοποίησης /απενεργοποίησης της κινάσης πιστεύεται ότι είναι 

αποτέλεσμα της πρόσδεσης της πλαστοκινόνης  με το σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f και 

της αλληλεπίδρασης με την κινάση (Frid et al., 1992). Συγκεκριμένα, το κυτόχρωμα b6f 

ανάγεται από την πλαστοκινόνη (γρήγορη φάση) και προσδένεται στην κινάση που 

ενεργοποιείται (αργή φάση).  Το σύμπλοκο κυτοχρώματος-κινάσης παραμένει συνδεμένο και 

ενεργό έως ότου το κυτόχρωμα να οξειδωθεί και να αποσυνδεθεί από την κινάση (αργή 

φάση). Στο συμπέρασμα αυτό οδήγησαν μελέτες που έδειξαν ότι η LHCII αποπρωτείνη 

φωσφορυλιώνεται μόνο όταν το σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f είναι ενεργό (Bennett et al., 

1988), ενώ σε μεταλλάγματα που στερούνται κυτοχρώματος b6f, η φωσφορυλίωση της LHCII 

καταστέλλεται ή μειώνεται, τόσο στην  Chlamydomonas (Lemaire  et  al., 1987) όσο και στο  

κριθάρι και τη Lemna (Coughlan, 1988; Gal et al., 1987; Gal et al., 1997). 

Η αποφωσφορυλίωση της LHCII αποπρωτείνης παρατηρείται στο σκοτάδι, γεγονός που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενεργότητα της φωσφατάσης δεν εξαρτάται από το φως 

(Bennett, 1980), ούτε από την αναγωγική κατάσταση των ενδιάμεσων παραγόντων της 

αλυσίδας ανάμεσα στο PSΙΙ και το PSΙ (Silverstein et al., 1993b). Τα αποτελέσματα αυτά 

όμως έχουν ερμηνευθεί από τον Allen (1992) ως απόρροια της δράσης της φωσφατάσης 

αυτής που ενεργοποιείται μεν από το φως μέσω οξειδοαναγωγικά ελεγχόμενης 

φωσφορυλίωσης, η ενεργοποίησή της δε αυτή διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 

σκοτάδι έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη από το φως. 

 

4.3. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(STATE TRANSITIONS)  

       Σε συνθήκες που επάγεται φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών των θυλακοειδών, 

προκαλείται μείωση της έντασης εκπομπής φθορισμού της Chl σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

μείωση αυτή αναστρέφεται σε συνθήκες που επάγουν αποφωσφορυλίωση και η αναστροφή 

αυτή καταστέλλεται από τον αναστολέα φωσφατασών, NaF. Σε θερμοκρασία δωματίου μόνο 

το PSΙΙ εκπέμπει φθορισμό, γεγονός που δείχνει ότι η φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών 

προκαλεί την μείωση της φωτεινής ενέργειας που απορροφάται από το PSΙΙ (Bennett et al., 

1980). Όταν φωσφορυλιωμένα και αποφωσφορυλιωμένα δείγματα ελέγχονται ως προς την 

εκπομπή φθορισμού της χλωροφύλλης σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (77Κ) (όπου και τα 

δύο φωτοσυστήματα εκπέμπουν έντονα φθορισμό σε διαφορετικά μήκη κύματος) 
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διαπιστώνεται ότι η φωσφορυλίωση επάγει μεν μείωση στην εκπομπή φθορισμού από το 

PSΙΙ αλλά και σύγχρονη αύξηση στην εκπομπή φθορισμού από το PSΙ (Bennett et al., 1980).   

       Η ανακατανομή της φωτεινής ενέργειας υπέρ του PSΙ κατά την φωσφορυλίωση, 

θεωρείται ότι οφείλεται στη φωσφορυλίωση του LHCII (Steinback et al., 1982) και όχι στη 

φωσφορυλίωση των άλλων πρωτεϊνών του PSΙΙ. Εξάλλου κατά την αποφωσφορυλίωση του 

LHCII, το φάσμα εκπομπής φθορισμού επανέρχεται στην αρχική του μορφή, παρότι οι 

υπόλοιπες φωσφοπρωτεΐνες δεν έχουν ακόμα αποφωσφορυλιωθεί. Από τα πολυπεπτίδια 

που ανήκουν στην οικογένεια του LHCII, μόνο τα δύο φωσφορυλιώνονται και μάλιστα με 

διαφορετική ταχύτητα (Jennings et al., 1986). Οι μεταβολές στον φθορισμό των 

χλωροπλαστών συνδέονται κινητικά κυρίως με την φωσφορυλίωση του 25 kDa LHCII και 

λιγότερο με αυτήν του 27 kDa.  

      Τα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ λειτουργούν σε σειρά για την μεταφορά ηλεκτρονίων από το 

νερό στη φερρεδοξίνη με σύγχρονη δημιουργία ATP. Το φάσμα της ακτινοβολίας που 

απορροφάται από κάθε φωτοσύστημα διαφέρει, λόγω της διαφοράς των χλωροφυλλο-

πρωτεϊνικών συμπλόκων ως προς την σύστασή τους σε Chl a και b. Το PSΙΙ, το οποίο 

περιέχει αρκετή Chl b, απορροφά σε μήκη κύματος 620-680 nm, ενώ το PSI, που περιέχει 

περισσότερη Chl a και λιγότερη b, απορροφά σε μήκη κύματος μεγαλύτερα από 680 nm. 

Κάθε ανισορροπία στην κατανομή φωτεινής ενέργειας ανάμεσά τους, οδηγεί σε μείωση της 

απόδοσης του φωτοσυνθετικού έργου. Η φωτεινή ενέργεια που φθάνει στον χλωροπλάστη 

κατά την διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές τόσο ως προς την ένταση, όσο 

και ως προς το μήκος κύματος. Τα πράσινα φύκη και τα ανώτερα φυτά  έχουν την ικανότητα 

να προσαρμόζονται στις μεταβολές της φωτεινής ενέργειας, μέσω ενός μηχανισμού που είναι 

γνωστός ως μεταβάσεις καταστάσεων (state transitions) (Barber, 1983). 

Οι συνθήκες φωτισμού και η κινητική των καταστάσεων μετάβασης, είναι συγκρίσιμες με 

αυτές της αναστρέψιμης φωσφορυλίωσης του LHCII. Όταν το PSII βρίσκεται σε κατάσταση 

υπερδιέγερσης συγκριτικά με το PSI  (σε μήκη κύματος κάτω από 654 nm), οι χλωροπλάστες 

μεταβαίνουν στην κατάσταση ΙΙ (χαμηλή απόδοση εκπομπής φθορισμού της Chl a σε 

θερμοκρασία δωματίου, υψηλή αναλογία F730/F685 στους 77K). Συγχρόνως η 

πλαστοκινόνη και το σύμπλοκο του κυτοχρώματος b6f ανάγονται, η κινάση της LHCII 

ενεργοποιείται και η ανισορροπία   στην   ενέργεια   ενεργοποίησης έχει προταθεί ότι 

εξισορροπείται   μέσω  της απομάκρυνσης του LHCII από το PSΙΙ στα γράνα και της 

μετακίνησης του φωσφορυλιωμένου 25 kDa LHCII στο PSΙ στα θυλακοειδή του στρώματος. 

Επομένως η κατάσταση ΙΙ αντιστοιχεί στην φωσφορυλίωση του LHCII. Αντίστροφα, 

υπερδιέγερση του PSΙ συγκριτικά με το PSΙΙ (μήκος κύματος 710 nm), οδηγεί τους 

χλωροπλάστες στην κατάσταση Ι (υψηλή απόδοση εκπομπής φθορισμού της χλωροφύλλης 
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a σε θερμοκρασία δωματίου, χαμηλή αναλογία F730/F685 στους 77K). Στις συνθήκες αυτές 

η πλαστοκινόνη και το κυτόχρωμα b6f οξειδώνονται, η κινάση απενεργοποιείται και η 

φωσφατάση αποφωσφορυλιώνει το LHCII, το οποίο επιστρέφει στα γράνα και συνδέεται με 

το PSΙΙ (Bennett, 1991). Επομένως η κατάσταση Ι αντιστοιχεί στην αποφωσφορυλίωση του 

LHCII. Έχει προταθεί ότι η απομάκρυνση του φωσφορυλιωμένου LHCII από το PSΙΙ και η 

πρόσδεσή του στο PSΙ γίνεται με διαμεμβρανική πλευρική μετακίνησή του από τα γράνα του 

PSΙΙ στα θυλακοειδή στρώματος του PSΙ. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από το εύρημα ότι 

το κλάσμα θυλακοειδών στρώματος που απομονώνεται μετά από θραύση 

φωσφορυλιωμένων χλωροπλαστών σε French press, είναι εμπλουτισμένο σε LHCII (κύριο 

συστατικό των γράνα).  

        Τελευταία όμως έχει βρεθεί ότι ο εμπλουτισμός αυτός οφείλεται σε ανάμιξη των 

απομονωμένων θυλακοειδών του στρώματος με μεμβράνες που προέρχονται από τις  

περιφερειακές περιοχές των γράνα που αποστοιβάζονται λόγω της φωσφορυλίωσης. Είναι 

πιθανόν η φωσφορυλιωμένη μορφή του LHCII, που αποσπάται από το PSII, να συνδέεται με 

το PSΙ στην περιφέρεια και τα όρια των γράνα συμμετέχοντας στην αύξηση της ενεργού 

διατομής απορρόφησης του PSΙ σε αυτήν την περιοχή (Georgakopoulos and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1994a, b). Επομένως οι μεταβάσεις καταστάσεων πιθανόν να λαμβάνουν 

χώρα μέσω της οργάνωσης των συστατικών της ίδιας της φωτοσυνθετικής μονάδας του PSΙ 

κατά τη φωσφορυλίωση των θυλακοειδών, έτσι ώστε να ενισχύεται η σύνδεση του LHCII με 

το PSI  αυξάνοντας την ενεργό διατομή  απορρόφησής του.  

 

5.  Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ LHCII ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ  

5.1.  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΧΡΟΠΛΑΣΤΗ ΣΕ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ 

       Τα φυτά που αναπτύσσονται στο σκοτάδι  (χλωρωτικά) έχουν πλαστίδια (ωχροπλάστες), 

το αρχικό μέγεθος των οποίων είναι μικρό, με σχήμα ακανόνιστο ελλειψοειδές. Όπως και οι 

χλωροπλάστες περιβάλλονται από διπλή εξωτερική μεμβράνη. Στο εσωτερικό τους υπάρχει 

ένα εκτεταμένο δίκτυο σωληνίσκων, τα προελασματοειδή σωμάτια (prolamellar bodies), τα 

οποία είναι χαρακτηριστικής παρακρυσταλλικής τρισδιάστατης δομής. Από τα 

προελασματοειδή σωμάτια προεκτείνονται μικροί σωληνίσκοι, τα προθυλακοειδή, προς τον 

υδάτινο χώρο του ωχροπλάστη (Lütz, 1981). Τα προελασματοειδή σωμάτια είναι πλούσια σε 

λιπίδια (αποτελούν το 75% του βάρους τους), ενώ το πρωτεϊνικό τους περιεχόμενο είναι 

περιορισμένο (το 25% της κατά βάρους σύστασή τους) (Lütz and Nordmann, 1983). 
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O ωχροπλάστης περιέχει πρωτοχλωροφύλλη (πρόδρομο μόριο στη βιοσύνθεση της 

χλωροφύλλης), καροτενοειδή και άλλα λιποειδή (γλυκολιποειδή, φωσφατίδια), καθώς και τα 

ανενεργά συστατικά της φωτοσυνθετικής αλυσίδας πλαστοκυανίνη, κυτόχρωμα b6, 

κυτόχρωμα f, φερρεδοξίνη  και στερείται της ικανότητας να φωτοσυνθέτει (Boardman, 1966; 

Akoyunoglou et al., 1978). Η κύρια πρωτείνη των ωχροπλαστών, η αναγωγάση της 

πρωτοχλωροφύλλης ευθύνεται για την φωτοαναγωγή της πρωτοχλωροφύλλης σε 

χλωροφύλλη (Griffiths, 1978) και αποδομείται ταχύτατα κατά την έκθεση των φυτών στο φως 

(Apel, 1981), γεγονός που προκαλεί την παρατηρούμενη αποδιοργάνωση των 

προελασματοειδών σωματίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του χλωροπλάστη. 

Σε χλωρωτικά φυτά που εκθέτονται σε περιοδικό φωτισμό (2 min φως - 98 min σκοτάδι), 

παρατηρείται διαφοροποίηση του ωχροπλάστη σε πρωτοχλωροπλάστη (Argyroudi-

Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970). Ο πρωτοχλωροπλάστης δεν περιέχει γράνα, αλλά 

απλές αστοίβακτες μεμβράνες, τα πρωτογενή θυλακοειδή (Argyroudi-Akoyunoglou and 

Akoyunoglou, 1973; Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1976). Αυτού του είδους τα θυλακοειδή 

δεν περιέχουν χλωροφύλλη b (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970), ενώ η 

συγκέντρωση της χλωροφύλλης a και των καροτενοειδών είναι χαμηλή (Akoyunoglou  and 

Tsimilli-Michael, 1977; Akoyunoglou et al.,1978). Επίσης οι φωτοσυνθετικές τους μονάδες 

έχουν μικρό μέγεθος και στερούνται των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων συλλογής 

φωτεινής ενέργειας, LHCs (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1979; Mullet et al., 

1980). Παρόλα αυτά το PSΙΙ είναι φωτοσυνθετικά ενεργό (Akoyunoglou, 1977). 

Όταν τα χλωρωτικά φυτά, που έχουν εκτεθεί σε περιοδικό φωτισμό, μεταφερθούν σε 

συνεχή φωτισμό, επάγεται διαφοροποίηση του πρωτοχλωροπλάστη σε χλωροπλάστη με 

αποτέλεσμα: 1) την επιτάχυνση της βιοσύνθεσης νέας  χλωροφύλλης a και καροτενοειδών, 

2) την βιοσύνθεση της χλωροφύλλης b (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970), 3) 

τον σχηματισμό των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων συλλογής φωτεινής ενέργειας 

(Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1971; Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1979), 4) την 

αύξηση του μεγέθους των φωτοσυστημάτων λόγω της σύνδεσής τους με τα LHCs 

(Αkoyunoglou, 1977) και 5) την διαφοροποίηση των πρωτογενών θυλακοειδών σε 

θυλακοειδή στρώματος και γράνα (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1976; Argyroudi-

Akoyunoglou and Tsakiris, 1977). 

  

5.2.  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ LHCII ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΣΤΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ 

       Όπως προαναφέραμε, κατά την έκθεση χλωρωτικών φυτών σε συνεχή φωτισμό, 

παρατηρείται γρήγορη συσσώρευση των LHCII αποπρωτεϊνών στις μεμβράνες των 
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θυλακοειδών και μάλιστα ο ρυθμός συσσώρευσής τους είναι παρόμοιος για όλες τις μορφές 

LHCII πρωτεϊνών (Sigrist and Staehelin, 1994). Σε περίπτωση όμως ανάπτυξής τους σε 

συνθήκες περιοδικού φωτισμού, τα πολυπεπτίδια του LHCIΙ συσσωρεύονται σε πολύ μικρά 

ποσά στις μεμβράνες των θυλακοειδών και μόνο με ανοσοανίχνευση μπορεί να διαπιστωθεί 

η ύπαρξή τους (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970; Argyroudi-Akoyunoglou et 

al., 1971; Akoyunoglou, 1977; Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1979; Dreyfuss and 

Thornber, 1994). Αυτό δεν φαίνεται να οφείλεται σε παρεμπόδιση της μεταγραφής τους, 

αφού το mRNA της LHCII αποπρωτείνης ανιχνεύεται σε επαρκή ποσά στα φυτά αυτά (Viro 

and Kloppstech, 1982). Τα φυτά αυτά στερούνται γράνα και Chl b, ενώ το μικρό ποσό Chl a 

που υπάρχει, οργανώνεται σε πυρήνες φωτοσυνθετικών μονάδων μικρού μεγέθους 

(Akoyunoglou, 1977). Μεταφορά τέτοιων φυτών σε συνεχή φωτισμό επιτρέπει την σύνθεση 

νέων μορίων Chl a και b, με σύγχρονη συσσώρευση LHCII στα θυλακοειδή. Αρχικά οι LHCII 

αποπρωτείνες συνδέονται με τις χρωστικές σχηματίζοντας μονομερή και στη συνέχεια 

οργανώνονται σε τριμερή (Kalosakas et al., 1981; Dreyfuss and Thornber, 1994). Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται μόνο σε φυτά μετά από σύντομη προέκθεση σε περιοδικό 

φωτισμό με μικρό αριθμό φωτοσυνθετικών μονάδων και όχι σε αυτά με μακρά προέκθεση 

όπου ο αριθμός των μονάδων φτάνει εκείνον των ώριμων φυτών (Akoyunoglou and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1978). Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η σταθεροποίηση του 

LHCII και η σύνθεση μορίων χλωροφύλλης λαμβάνει χώρα σε συνεχή φωτισμό μόνον όταν 

το περιεχόμενο σε φωτοσυνθετικές μονάδες είναι χαμηλότερο από αυτό στα ώριμα πράσινα 

φυτά (Argyroudi-Akoyunoglou, 1989).   

       Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε χλωρωτικά φυτά που μετά από σύντομη 

προέκθεση σε συνεχή φωτισμό μεταφέρονται στο σκοτάδι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα 

πολυπεπτίδια του LHCII που έχουν προσυσσωρευθεί κατά την σύντομη έκθεσή τους σε 

συνεχή φωτισμό, αποδομούνται όταν τα φυτά μεταφερθούν στο σκοτάδι, όπου σταματά η 

περαιτέρω σύνθεση χλωροφύλλης (Bennett, 1981; Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982; 

Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1985). Αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε φυτά που έχουν 

προεκτεθεί σε συνεχή φωτισμό για σύντομο χρονικό διάστημα, όπου δεν έχει επιτευχθεί 

πλήρης φωτοσυνθετική ενεργότητα (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982; Argyroudi-

Akoyunoglou, 1989). Στις καταστάσεις αυτές η Chl a που απελευθερώνεται κατά την 

αποδόμηση του LHCII σταθεροποιεί το σύμπλοκο του κέντρου αντίδρασης (RC) που 

συνεχίζει να συντίθεται στο σκοτάδι, όχι όμως εκείνο του LHCII που επίσης συντίθεται στις 

συνθήκες αυτές (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1982; Georgakopoulos et al., 1999). Tα 

φαινόμενα αυτά έχουν αποδοθεί σε ανταγωνισμό μεταξύ των κέντρων αντίδρασης και των 

πολυπεπτιδίων του LHCII για χλωροφύλλη, όταν η συσσώρευση της χλωροφύλλης είναι 

περιορισμένη.   
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       Με βάση τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα έχει προταθεί ότι η σταθεροποίηση των 

πολυπεπτιδίων των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων και των φωτοσυστημάτων Ι και ΙΙ 

εξαρτάται από την ταχύτητα βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης σε σχέση με τα άλλα συστατικά 

της μεμβράνης (Akoyunoglou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1986). Σε συνθήκες 

περιορισμένης βιοσύνθεσης χλωροφύλλης, τα πολυπεπτίδια των συμπλόκων 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την υπάρχουσα χλωροφύλλη. Η συγγένεια των πρωτεϊνών 

των κέντρων αντίδρασης των φωτοσυστημάτων Ι και ΙΙ με την χλωροφύλλη φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των πολυπεπτιδίων του LHCIΙ συμπλόκου.  Έτσι τα πολυπεπτίδια του 

LHCII μη βρίσκοντας αρκετή χλωροφύλλη για την πρόσδεσή τους στη μεμβράνη των 

θυλακοειδών, πιθανόν να πρωτεολύονται (Tzinas et al., 1987). Η υπόθεση αυτή 

ισχυροποιείται από το εύρημα ότι χορήγηση  του αναστολέα της πλαστιδιακής πρωτεϊνικής 

σύνθεσης χλωραμφαινικόλης (που αναστέλλει τη σύνθεση των πρωτεϊνών των κέντρων 

αντίδρασης των φωτοσυστημάτων), επιτρέπει τη σταθεροποίηση των πολυπεπτιδίων του 

LHCII συμπλόκου σε φυτά περιοδικού φωτισμού και παρεμποδίζει την αποδόμησή τους όταν 

τα φυτά μεταφέρονται στο σκοτάδι (Tzinas and Argyroudi- Akoyunoglou, 1988). 

        Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την ύπαρξη πρωτεολυτικού μηχανισμού που 

ευθύνεται για την αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης όταν αυτή δεν μπορεί να 

σταθεροποιηθεί ή να προσδεθεί στην μεμβράνη των θυλακοειδών μέσω της σύνδεσής της με 

χλωροφύλλη.  

      Πράγματι απομονωμένα θυλακοειδή βρέθηκε να έχουν πρωτεολυτική ενεργότητα τόσο 

ως προς το τεχνητό υπόστρωμα αζωκολλαγόνου, όσο και ως προς ενδογενή και /ή εξωγενή  

LHCII αποπρωτεΐνη (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995a, b). 

 

5.3.  Η ΚΙΡΚΑΔΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ  

        Σε χλωρωτικά φύλλα φασολιού η εμφάνιση του mRNA της πρωτεΐνης του LHCII 

συμπλόκου υπόκειται σε θετικό έλεγχο από το φυτόχρωμα (Apel, 1979). Επίσης σε 

χλωρωτικά φυτά που φωτίζονται με μία μόνο αναλαμπή ερυθρού φωτός και στη συνέχεια 

μεταφέρονται στο σκοτάδι, παρατηρείται συσσώρευση του mRNA, που παρουσιάζει 

κιρκαδικό ρυθμό (Tavladoraki et al., 1989). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ακολουθεί 

παρόμοιο ρυθμό και η συσσώρευση της πρωτεΐνης, ενώ τις ρυθμικές αυτές μεταβολές 

ακολουθεί ακόμα και η ικανότητα του φύλλου να συσσωρεύει χλωροφύλλη στο φως, 

υποδεικνύοντας ότι η σύνθεση της LHCII αποπρωτεΐνης είναι στενά συνδεμένη με την 

σύνθεση της χλωροφύλλης (Bei-Paraskevopoulou et al., 1995). 
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       Τελευταίες μελέτες εκμεταλλευόμενες την κιρκαδική έκφραση της LHCII αποπρωτεΐνης, 

έδειξαν ότι η πρωτεάση των θυλακοειδών σε χλωρωτικά φυτά που εκθέτονται σε αναλαμπή 

φωτός, ενεργοποιείται και ακολουθεί αντίθετο ρυθμό από εκείνον της συσσώρευσης της 

LHCIΙ αποπρωτεΐνης (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Είναι επομένως 

φανερό ότι πράγματι ο πρωτεολυτικός αυτός μηχανισμός εμπλέκεται στην ρύθμιση της 

σταθεροποίησης της LHCII αποπρωτεΐνης. 

 

 

 

6. ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ  

6.1.  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ    

        Το ενδοκυτταρικό επίπεδο μιας πρωτεΐνης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνθεσης και 

αποδόμησής της. Αυξανόμενες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι η αποδόμηση των πρωτεϊνών 

είναι ένας σημαντικός μηχανισμός ρύθμισης in vivo. Πολλές πρωτεΐνες υπόκεινται σε 

εκλεκτική πρωτεόλυση σε συγκεκριμένα στάδια του κυτταρικού κύκλου, μετά από 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, ή μετά από ειδικές αλλαγές στον μεταβολισμό ή 

στην ανάπτυξη. Η αποδόμηση πολλών ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών εξαρτάται από το ATP, 

το οποίο δεν είναι απαραίτητο σε ενεργειακό επίπεδο, αλλά παρέχει έναν εν δυνάμει 

μηχανισμό ρύθμισης. Η πρωτεολυτική ενεργότητα δεν είναι σταθερή, άλλοτε αυξάνει, άλλοτε 

μειώνεται, ή εμφανίζεται de novo, προκαλώντας αλλαγές στην ενδοκυτταρική πρωτεόλυση 

(Callis, 1995).   

        Η πρωτεόλυση είναι σημαντικότατος μηχανισμός ρύθμισης καθ’ όλη την πορεία 

ανάπτυξης του φυτού, από την ωρίμανση του σπόρου έως τη γήρανση των φύλλων (Ragster 

and Chrispeels, 1979; Hampp and De Filippis, 1980; Wrobel and Jones, 1992; Viestra, 

1993). Κατά την ωρίμανση του σπόρου, η υδρόλυση των πρωτεϊνών αποθήκευσης παρέχει 

τα αμινοξέα για την σύνθεση πρωτεϊνών στον αναπτυσσόμενο σπόρο. Κατά την διάρκεια της 

γήρανσης των φύλλων, ενεργοποιούνται ειδικά μονοπάτια πρωτεόλυσης για τον 

καταβολισμό των πρωτεϊνών και την εξοικονόμηση αζώτου και άνθρακα (Thomas and 

Stoddart, 1980). Σε κύτταρα που δεν υπόκεινται σε γήρανση, η εκλεκτική πρωτεόλυση 

εξυπηρετεί την μείωση των τοξικών επιδράσεων απενεργοποιημένων, μετουσιωμένων, μη 

συγκροτημένων και μη φυσιολογικών πρωτεϊνών, μέσω της αποδόμησης. Επίσης εξυπηρετεί 

την ρύθμιση της ροής μέσω των μονοπατιών μεταβολισμού, ρυθμίζοντας τα επίπεδα των 
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περιοριστικών ενζύμων. Μια άλλη σημαντική λειτουργία της πρωτεόλυσης είναι η ρύθμιση 

των επιπέδων των υποδοχέων, αποτελώντας με αυτό τον τρόπο έναν σημαντικό μηχανισμό 

απευαισθητοποίησης των υποδοχέων μετά από την λήψη του μηνύματος.   

         Η πρωτεόλυση ρυθμίζεται μέσω του ελέγχου της αφθονίας, του εντοπισμού και /ή της 

ενεργότητας της πρωτεάσης, καταλύοντας την υδρόλυση του πρωτεϊνικού υποστρώματος.  

Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι σε φυτικά συστήματα υφίσταται τόσο μεταγραφικός έλεγχος της 

γονιδιακής έκφρασης των πρωτεασών, όσο και μετα-μεταφραστικός μηχανισμός ρύθμισης 

της ενεργοποίησης ή αναστολής των πρωτεασών αυτών. 

     Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πρωτεολυτικής ρύθμισης, σχετίζεται με το 

φυτόχρωμα, έναν μορφογενετικό φωτοϋποδοχέα που ευθύνεται για την έναρξη πολλών 

αναπτυξιακών αποκρίσεων που ρυθμίζονται από το φως. Το φυτόχρωμα απαντάται σε δύο 

εναλλασσόμενες μορφές που η εναλλαγή τους ρυθμίζεται από το φως. Η μορφή που 

απορροφά στην ερυθρή περιοχή της φωτεινής ακτινοβολίας, Pr, είναι ανενεργός, ενώ η 

μορφή που απορροφά στην υπέρυθρη περιοχή της φωτεινής ακτινοβολίας, Pfr είναι 

βιολογικά ενεργός (Viestra, 1993). Στο σκοτάδι βρίσκεται στην  Pr μορφή, η οποία είναι 

σταθερή (t/2 > 100 hr). Μετά την φωτομετατροπή του Pr με ερυθρό φως σε Pfr το μόριο 

καθίσταται βιολογικά ενεργό και εξαιρετικά ασταθές (t/2 ~ 1 hr). Έκθεση των φυτών σε 

υπέρυθρη ακτινοβολία μεταβάλλει την Pfr σε Pr μορφή και έτσι το θετικό βιολογικό 

αποτέλεσμα του ερυθρού φωτός αντιστρέφεται. Γρήγορη απομάκρυνση του Pfr μαζί με την 

σύνθεση νέου Pr, επιτρέπει στα φυτά να ανταποκρίνονται σε συνεχείς αλλαγές των 

συνθηκών φωτισμού. 

 

6.2.  OI ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ     

      Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι χλωροπλαστιδιακές πρωτεΐνες αποδομούνται στα χυμοτόπια, 

επειδή η πρωτεολυτική ενεργότητα που μετρήθηκε στους χλωροπλάστες ήταν πολύ χαμηλή 

(<3%) (Dalling and Nettleton, 1986). Πρόσφατα προτάθηκε ότι το σύστημα της ουβικιτίνης 

βρίσκεται και στους χλωροπλάστες (Veierskov and Ferguson, 1991), όμως ορισμένες 

παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με αυτή την άποψη. Πάντως είναι πλέον εμφανές ότι οι 

χλωροπλάστες είναι σε θέση να αποδομήσουν τις πρωτεΐνες που περιέχουν, μέσω 

πληθώρας ενδογενών πρωτεασών, όπου ορισμένες από αυτές απαιτούν ATP (Hammond 

and Preiss, 1983; Liu and Jagendorf,1984; Malek et al., 1984; Liu and Jagendorf, 1986). 
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6.2.1. ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Η έκφραση των χλωροπλαστιδιακών πρωτεϊνικών συμπλόκων πολλές φορές απαιτεί τον 

συντονισμό μεταξύ πλαστιδικού και πυρηνικού γονιδιώματος. Ακόμα δεν είναι γνωστό πώς 

επιτυγχάνεται ο συντονισμός αυτός, αλλά γενικά θεωρείται ότι οι υπομονάδες του συμπλόκου 

που πλεονάζουν αποδομούνται πρωτεολυτικά. Στην Chlamydomonas βρέθηκε ότι κατά την 

αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης στα πλαστίδια με χορήγηση χλωραμφαινικόλης, που 

σταματά την σύνθεση της μεγάλης υπομονάδας της Rubisco (LSU), η σύνθεση της μικρής 

υπομονάδας (SSU) που κωδικοποιείται στον πυρήνα συνεχίζεται, με αποτέλεσμα η SSU να 

εισέρχεται στον χλωροπλάστη και στην συνέχεια να αποδομείται ταχύτατα. Η πρωτεάση 

στην οποία οφείλεται η αποδόμηση αυτή, φαίνεται να είναι προϊόν πρωτεϊνικής σύνθεσης στο 

κυτόπλασμα, εφόσον είναι παρούσα και σε μεταλλαγμένα κύτταρα που δεν διαθέτουν 

χλωροπλαστιδιακά ριβοσώματα (Schmidt and Mishkind, 1983).  

Επίσης, σε μεταλλαγμένη Lemna παρατηρείται αποδόμηση μιας υπομονάδας ενός 

άλλου χλωροπλαστιδιακού συμπλόκου. Στο συγκεκριμένο μετάλλαγμα έχουν μειωθεί τα 

επίπεδα του mRNA της Rieske Fe-S πρωτείνης σε σύγκριση με αυτά των υπολοίπων 

υπομονάδων του συμπλόκου του κυτοχρώματος b6f. Οι υπομονάδες αυτές εκφράζονται αλλά 

τα προϊόντα τους δεν συσσωρεύονται στην μεμβράνη των θυλακοειδών λόγω του αυξημένου 

ρυθμού αποδόμησής τους (Bruce and Malkin, 1991). Ανάλογα, κατά την in vitro είσοδο της 

Rieske Fe-S πρωτείνης σε απομονωμένους χλωροπλάστες, παρατηρείται αποδόμηση από 

εξωγενείς πρωτεάσες της πρωτείνης που δεν συγκροτείται στο σύμπλοκο του κυτοχρώματος 

b6f. Παρόμοια, σε άθικτους και λυμένους χλωροπλάστες καθώς και σε απομονωμένα 

θυλακοειδή, η μη συγκροτημένη πρωτείνη αποδομείται από μία μεταλλοπρωτεάση που 

εντοπίζεται στην μεμβράνη του θυλακοειδούς, και ενεργοποιείται από ιόντα Zn2+. Η 

αποδόμηση ενεργοποιείται από το φως αλλά δεν εξαρτάται από το ΑΤΡ (Ostersetzer and 

Adam, 1997). 

 

6.2.2. ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει την σταθερότητα χλωροπλαστιδιακών 

πρωτεϊνών είναι η πρόσδεσή τους με προσθετικές ομάδες. Τέτοιου είδους πρωτεολυτική 

ρύθμιση αρχικά εντοπίστηκε στην αποπρωτεΐνη του συμπλόκου συλλογής φωτεινής 

ενέργειας, LHCII, σε συνθήκες έλλειψης Chl b (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 

1970; 1979; Apel and Kloppstech, 1980; Bennett, 1981). Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 

πολυπεπτίδια του LHCII, απουσία Chl b, δεν εντοπίζονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών. 

Παρόλα αυτά, μεταλλάγματα που δεν διαθέτουν Chl b (Bellemare et al., 1982), καθώς και 
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φυτά που υπόκεινται σε περιοδικό φωτισμό (Viro and Kloppstech, 1982), περιέχουν 

φυσιολογικά επίπεδα mRNA. Είναι πιθανό, οι πρόδρομες ενώσεις των αποπρωτεϊνών να 

εισέρχονται στον χλωροπλάστη και στη συνέχεια να αποδομούνται, εκτός και αν είναι 

παρούσα η Chl b για την σταθεροποίησή τους στις μεμβράνες των θυλακοειδών. 

Απομονωμένα θυλακοειδή παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα (Lagoutte and Duranton, 

1978; Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1992), στην οποία οφείλεται η αποδόμηση 

της LHCII αποπρωτείνης στη Chlamydomonas (Hoober and Hughes, 1992), στο κριθάρι 

(Honda et al., 1992), στο φασόλι (Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1992; Anastassiou and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1995a, b; Tziveleka and Argyroudi-Akoyunoglou, 1998) και στο 

σπανάκι (Lindahl et al., 1995; Yang et al., 1998).  

 Η χλωροφύλλη βρέθηκε επίσης να είναι αναγκαία για την σταθεροποίηση των 

νεοσυντιθέμενων αποπρωτεϊνών των D1, D2 και CP43 του φωτοσυστήματος PSII 

(Christopher and Mullet, 1994; Kim et al., 1994; Mullet et al., 1990). Ακόμη δεν είναι γνωστό 

εάν η σταθεροποίηση των πρωτεϊνών που προσδένουν χλωροφύλλη επιτυγχάνεται κυρίως 

με την πρόσδεση της χλωροφύλλης ή απαιτείται και η περαιτέρω συγκρότηση των 

πρωτεϊνών αυτών σε μεγαλύτερα φωτοσυνθετικά σύμπλοκα. In vitro μελέτες που έγιναν με 

το CAB7, ένα συστατικό του LHCΙ ενισχύουν την δεύτερη άποψη. Η πρωτείνη αυτή 

σταθεροποιείται μερικώς κατά την ενσωμάτωσή της στην μεμβράνη του θυλακοειδούς και την 

πρόσδεσή της με χλωροφύλλη όπου σχηματίζει το LHCI-680, πλήρης όμως προστασία από 

την πρωτεόλυση επιτυγχάνεται μόνο όταν το LHCI-680 συγκροτηθεί στον πυρήνα του PSI 

συμπλόκου (Adam and Hoffman, 1993). 

Η απουσία μεταλλικών ιόντων ομοιοπολικά συνδεμένων με κάποια πρωτείνη, είναι ένας 

επιπλέον παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την αποδόμησή της. Σε Chlamydomonas  

που αναπτύσσονται σε μέσο που στερείται Cu2+, η σύνθεση, η μεταφορά και η αποκοπή του 

πεπτιδίου μεταφοράς της προ-αποπλαστοκυανίνης παραμένουν αμετάβλητα, η ώριμη όμως 

πλαστοκυανίνη αποδομείται (Merchant and Bogorad, 1986). Η αποπλαστοκυανίνη είναι 

ευαίσθητη σε πρωτεολυτική αποδόμηση, αντίθετα με την φυσική ή την ανακατασκευασμένη 

ολοπρωτείνη που είναι σταθερές (Li and Merchant, 1995). 

      Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η αποδόμηση της αναγωγάσης της πρωτοχλωροφυλλίδης 

κατά την έκθεση των χλωρωτικών φυτών στο φως. Η απομάκρυνση της 

πρωτοχλωροφυλλίδης λόγω φωτοαναγωγής, καθιστά την αναγωγάση της 

πρωτοχλωροφυλλίδης ευάλωτη σε πρωτεόλυση (Hauser et al., 1984; Anastassiou and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Σε  in vitro μελέτες που έγιναν πρόσφατα, βρέθηκε ότι όταν 

η πρόδρομη μορφή της αναγωγάσης της πρωτοχλωροφυλλίδης είναι είτε ελεύθερη ή 

προσδεμένη με το προϊόν της την χλωροφυλλίδη, τότε υπόκειται σε πρωτεόλυση (Reinbothe 
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et al., 1995). Αντίθετα, πρόσδεση μόνο του υποστρώματος ή μαζί με NADPH σταθεροποιεί 

το ένζυμο. Η πρωτεολυτική ενεργότητα εκδηλώνεται από μία μεταλλοπρωτεάση που 

κωδικοποιείται στον πυρήνα, επάγεται από το φως και εξαρτάται από το ΑΤΡ. Η αποδόμηση 

αυτή είναι πιθανό να οφείλεται σε αλλαγή στην στερεοδιάταξη του υποστρώματος έτσι ώστε 

να καθίσταται ευάλωτο σε πρωτεολυτική δράση. 

 

6.2.3. ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Παρόλο που το φως είναι απαραίτητο για την φωτοσυνθετική λειτουργία, έκθεση φυτών 

σε συνθήκες έντονου φωτισμού αναστέλλει την φωτοσύνθεση. Το φαινόμενο αυτό 

(φωτοαναστολή) οφείλεται κυρίως στην καταστροφή της D1 πρωτείνης του κέντρου 

αντίδρασης του PSII (Kyle et al., 1984; Mattoo et al., 1984). Ο ταχύς καταβολισμός της 32 

kDa αποπρωτεΐνης (D1) του φωτοσυστήματος ΙΙ είναι επίσης αποτέλεσμα πρωτεολυτικής 

δράσης (Mattoo et al., 1984). Μια πρωτεάση, η οποία εντοπίζεται στα θυλακοειδή (Aro et al., 

1990), θεωρείται υπεύθυνη για την καταστροφή της αποπρωτεΐνης (Kyle et al., 1984), όπου 

μέσω της πρόσδεσής της με μια ρίζα πλαστοκινόνης γίνεται στόχος της πρωτεάσης. Η 

πρωτεάση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του συμπλόκου του πυρήνα του 

φωτοσυστήματος ΙΙ (Virgin et al., 1990). Η αποδόμηση μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο βασικά 

στάδια. Το πρώτο είναι η ενεργοποίηση της D1 πρωτεΐνης για να γίνει δυνατή η αποδόμηση. 

Η ενεργοποίηση αυτή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μέσω τοξικών παραγώγων οξυγόνου ή 

ριζών που σχηματίζονται στο κέντρο αντίδρασης. Σε αναερόβιες συνθήκες η αποδόμηση της 

D1 αναστέλλεται (Mishra et al., 1994). Έχει βρεθεί ότι αποδόμηση της D1 λαμβάνει χώρα 

κατά τον έντονο φωτισμό είτε του συμπλόκου του PSII, είτε του PSII μετά την απομάκρυνση 

του LHCII, ή του κέντρου αντίδρασης του PSII (Miyao, 1994). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

κατασταλεί παρουσία δεσμευτών (scavengers) ελευθέρων ριζών στο φως και να ξεκινήσει 

στο σκοτάδι παρουσία Η2Ο2 με την δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Mishra and 

Ghanotakis, 1994; Μiyao et al., 1995). Επομένως, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι το αρχικό 

στάδιο της αποδόμησης της D1 πρωτείνης εμπλέκει την μη ενζυμική διάσπαση 

συγκεκριμένων πλευρών που είναι ευπαθείς σε προσβολή από ενεργό οξυγόνο. Παρόλα 

αυτά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν οι παραπάνω in vitro επιδράσεις συμβαίνουν και in vivo ή 

σε οργανωμένες μεμβράνες. Το δεύτερο στάδιο είναι η πρωτεολυτική διάσπαση της 

ενεργοποιημένης D1 πρωτεΐνης και η αντικατάσταση της κατεστραμένης πρωτεΐνης από ένα 

καινούργιο αντίγραφο. Η ενζυμική φύση της αποδόμησης πιστοποιείται από την εξάρτησή 

της από την θερμοκρασία και από το γεγονός ότι δεν απαιτεί φως (Aro et al., 1990). Μελέτες 

ανάλυσης της φύσης της ενζυμικής ενεργότητας με χρήση διαφόρων τύπων αναστολέων, 

έδειξαν ότι η D1 πρωτεΐνη διασπάται από πρωτεάση τύπου σερίνης (Misra et al., 1991; 



  

 
XL

Virgin et al., 1991; Salter et al., 1992) και δεν εξαρτάται από το ΑΤΡ (Aro et al., 1993; Salter 

et al., 1992). Έχει αναφερθεί ότι η D1 παρουσιάζει και αυτοπρωτεολυτική δράση (Misra et 

al., 1991; Shipton and Barber, 1992), αλλά δεν είναι ακόμη γνωστή η συμβολή του 

φαινομένου αυτού στην ταχύτατη αποδόμηση της πρωτείνης. Επίσης βρέθηκε ότι η 

φωσφορυλίωση της D1 αναστέλλει την αποδόμησή της (Rintamäki et al., 1995). 

Φωτοξαρτώμενη αποδόμηση έχει παρατηρηθεί και για τις πρωτείνες D2 και CP43 του PSII 

(Christopher and Mullet, 1994), ενώ φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών του θυλακοειδούς 

οδηγεί σε έντονη αποδόμηση της D2 (Georgakopoulos and Argyroudi-Akoyunoglou, 1998). 

Η πρωτεολυτική αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης φαίνεται να σχετίζεται και με την 

μακρόχρονη προσαρμογή φυτών που έχουν αναπτυχθεί σε χαμηλής έντασης φωτισμό σε 

περιόδους υψηλής έντασης φωτισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση του μεγέθους της 

λειτουργικής αντένας. Η ενεργότητα αυτή απαιτεί για την επαγωγή της περίοδο 2 ημερών  σε 

συνθήκες φωτός-σκοταδιού και ρυθμίζεται τόσο σε επίπεδο ενζύμου όσο και υποστρώματος 

(Lindahl et al., 1995; Yang et al., 1998). H πρωτεολυτική ενεργότητα εξαρτάται από το ΑΤΡ, 

είναι τύπου σερίνης ή κυστείνης και η πρωτεάση φαίνεται να προσδένεται περιφερειακά στην 

μεμβράνη του θυλακοειδούς (Lindahl et al., 1995). 

Επίσης έχει παρατηρηθεί αποδόμηση της πρωτείνης ELIP (early light-inducible protein), 

η οποία σχετίζεται δομικά με τις LHC πρωτείνες και συντίθεται μόνο στα πρώιμα στάδια κατά 

την έκθεση χλωρωτικών φυτών σε συνεχή φωτισμό (Meyer and Kloppstech, 1984). Η 

διαμεμβρανική αυτή πρωτείνη των θυλακοειδών είναι σταθερή σε συνθήκες υψηλής έντασης 

φωτισμού, αποδομείται όμως ταχύτατα κατά την μεταφορά των φυτών σε συνθήκες χαμηλής 

έντασης φωτισμού (Adamska et al., 1993). Η αποδόμηση της ELIΡ προκαλείται και πάλι από 

μία πρωτεάση τύπου σερίνης, που προσδένεται περιφερειακά στην μεμβράνη του 

θυλακοειδούς, είναι ανεξάρτητη του ΑΤΡ με μοριακό βάρος 65 kDa (Adamska et al., 1996). 

Ακόμα δεν είναι γνωστό εάν η ELIP σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού σταθεροποιείται 

μέσω αλληλεπιδράσεων με συμπαράγοντες όπως η χλωροφύλλη, ή εάν η πρωτεάση η ίδια 

είναι ανενεργή κάτω από αυτές τις συνθήκες και ενεργοποιείται κατά την μεταφορά σε 

χαμηλής έντασης φωτισμό. Πρόσφατα βρέθηκε ότι στον υδάτινο χώρο των θυλακοειδών 

εντοπίζονται τρεις πρωτεολυτικές ενεργότητες οι οποίες ενεργοποιούνται σε συνθήκες 

υψηλής έντασης φωτισμού των φυτών (Adamska, 1999).  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να επιδρούν και στην σταθερότητα διαλυτών 

πρωτεϊνών του στρώματος. Για παράδειγμα η Rubisco όταν υπόκειται σε οξειδωτικό στρες in 

vitro (Pennarubia and Moreno, 1990; Desimone et al., 1998) ή in vivo (Mehta et al., 1992), 

γίνεται ευάλωτη σε εξωγενείς ή ενδογενείς πρωτεάσες. Παρόμοια με την Rubisco έχει 

αποδειχθεί ότι ρίζες οξυγόνου και υδροξυλίου εμπλέκονται στο ξεκίνημα την αποδόμησης 
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ενός μεγάλου αριθμού άγνωστων πρωτεϊνών που εντοπίζονται σε απομονωμένους 

χλωροπλάστες (Casano et al., 1994). 

 

 

6.2.4. ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟ 

Εξαιτίας τόσο της δομικής περιπλοκότητας του χλωροπλάστη όσο και της 

κωδικοποίησης άλλων χλωροπλαστιδιακών πρωτεινών στον χλωροπλάστη και άλλων στον 

πυρήνα του κυττάρου, είναι πολύ σημαντικός και σύνθετος ο σωστός εντοπισμός των 

πρωτεϊνών στα διαφορετικά διαμερίσματα κατά την βιογένεση του χλωροπλάστη. Εφόσον ο 

μηχανισμός αυτός είναι περίπλοκος, είναι φυσικό να υπόκειται σε λάθη τα οποία έχουν ως 

αποτέλεσμα την κατεύθυνση μιας πρωτείνης σε λάθος διαμέρισμα και πιθανόν την 

αποδόμησή της. Αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα με τον σχεδιασμό του γονιδίου της OEE33 

πρωτείνης (Oxygen Evolving Enzyme), ενός συστατικού του συμπλόκου του ενζύμου 

παραγωγής οξυγόνου που εντοπίζεται στον εσωτερικό υδάτινο χώρο των θυλακοειδών. Το 

προϊόν μετάφρασης του γονιδίου αυτού κατευθύνεται στον χώρο του στρώματος αντί του 

φυσικού του χώρου (εσωτερικό υδάτινο χώρο των θυλακοειδών) με αποτέλεσμα την 

αποδόμηση της παραγόμενης πρωτείνης (Halperin and Adam, 1996). Η αποδόμηση αυτή 

παρατηρείται σε άθικτους και μη χλωροπλάστες και οφείλεται σε πρωτεάση του στρώματος 

τύπου σερίνης που εξαρτάται από το ΑΤΡ. Τα χαρακτηριστικά της πρωτεάσης αυτής 

παραπέμπουν στην εμπλοκή της Clp πρωτεάσης στην αποδόμηση των πρωτεϊνών που 

εντοπίζονται σε λάθος διαμέρισμα, αν και ο άμεσος ρόλος της σε αυτή την διαδικασία δεν 

έχει ακόμα αποδειχθεί. 

 

 

6.2.5. ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΡ 

Οι χλωροπλάστες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς. Στους οργανισμούς αυτούς έχει μελετηθεί εκτενώς το πρωτεολυτικό τους 

σύστημα, το οποίο εξαρτάται από το ΑΤΡ (Goldberg, 1992; Gottesman, 1996). Επίσης έχει 

βρεθεί σε απομονωμένους χλωροπλάστες ότι οι νεοσυντιθέμενες πρωτείνες είναι ευάλωτες 

σε πρωτεολυτική αποδόμηση, η οποία μάλιστα εξαρτάται από το φως και το ΑΤΡ (Liu and 

Jagendorf, 1984; Malek et al., 1984). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρήθηκε ότι 
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ένας τρόπος προσέγγισης της διαλεύκανσης της ΑΤΡ-εξαρτώμενης πρωτεολυτικής 

αποδόμησης στους χλωροπλάστες, ήταν η προσπάθεια εύρεσης ομόλογων αλληλουχιών 

στο γονιδίωμα του χλωροπλάστη με αυτών των βακτηριακών οργανισμών.  

Στην Ε. coli μία από τις εκτενέστερα χαρακτηρισμένες πρωτεάσες που εξαρτώνται από 

το ΑΤΡ είναι η Clp πρωτεάση (Goldberg, 1992; Gottesman and Maurizi, 1992). Η πρωτεάση 

αυτή αποτελείται από δύο υπομονάδες. Η πρωτεολυτική υπομονάδα, η ClpP είναι μία 21 kDa 

πρωτεάση τύπου σερίνης η οποία αποδομεί μικρά πεπτίδια, ενώ η ρυθμιστική υπομονάδα η 

ClpA είναι μία 83 kDa ΑΤΡάση η οποία επιτρέπει στην ClpP να αποδομεί μεγάλες πρωτείνες. 

Η ClpX είναι μία ακόμη ρυθμιστική υπομονάδα που μπορεί να προσδεθεί στην καταλυτική 

υπομονάδα ClpP. Η Clp πρωτεάση δεν οργανώνεται σε σταθερό σύμπλοκο, αλλά 

συναντάται σε ολιγομερείς μορφές οι οποίες συνδέονται μεταβατικά για να αποδομήσουν 

πρωτείνες (Maurizi, 1992). H ενεργή πρωτεάση αποτελείται από 4 δακτυλίους 

αποτελούμενων από 6 ή 7 όμοιες υπομονάδες και συγκροτούν ένα P(14)A(12) ολοένζυμο 

(Flanagan et al., 1995; Kessel et al., 1995). Μάλιστα πρόσφατα προσδιορίστηκε η 

κρυσταλλική δομή της ClpP από E. coli στα 2.3Å (Wang et al., 1997). Εφόσον το ΑΤΡ δεν 

χρειάζεται για την υδρόλυση του πεπτιδικού δεσμού, θεωρείται ότι η ρυθμιστική υπομονάδα 

εμπλέκεται στο ξεδίπλωμα του πρωτεϊνικού υποστρώματος και στην παρουσίασή του στην 

πρωτεολυτική υπομονάδα (Gottesman et al., 1997) (Σχήμα 6). Προσδιορισμός της 

αλληλουχίας  του γονιδίου που κωδικοποιεί την ClpP στην E. coli αποκάλυψε την ομολογία 

του με ένα από τα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης του χλωροπλαστιδιακού γονιδιώματος των 

ανώτερων  φυτών (Gray et al., 1990; Maurizi et al., 1990). Η ρυθμιστική  υπομονάδα  έχει και 

αυτή ομόλογο γονίδιο στα φυτά, συγκεκριμένα αναγνωρίστηκαν στην τομάτα δύο πυρηνικά 

γονίδια, τα Cd4A και Cd4B (Gottesman et al., 1990), και εκτός της εκτεταμένης ομολογίας 

που παρουσιάζουν με το βακτηριακό γονίδιο, η αναμενόμενη αμινοξική αλληλουχία στο Ν-

τελικό  άκρο φαίνεται να είναι ικανή να κατευθύνει την πρωτείνη στον χλωροπλάστη.  Επίσης 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

1. Η συγκρότηση της ρυθμιστικής ΑΤΡάσης (ClpA, ClpX) απαιτεί την πρόσδεση του 

ΑΤΡ 

2. Η συγκρότηση της πρωτεάσης (ClpP) απαιτεί πρόσδεση του ΑΤΡ 

3. Πρόσδεση του υποστρώματος στην συγκροτημένη πρωτεάση 

3a. Πρόσδεση του υποστρώματος σε ελεύθερη υπομονάδα ΑΤΡάσης 

3b. Η πρόσδεση του συμπλόκου υποστρώματος-ΑΤΡάσης στην πρωτεάση απαιτεί 

την πρόσδεση ΑΤΡ  

3c. H λειτουργία της ΑΤΡάσης ως συνοδού μορίων απαιτεί την υδρόλυση ΑΤΡ 

4. Ξεδίπλωμα του υποστρώματος από την ΑΤΡάση και μετατόπιση στην 

πρωτεολυτική υπομονάδα 

5. Διάσπαση του πεπτιδικού δεσμού και απελευθέρωση των προϊόντων αποδόμησης 

 

ΣΧΗΜΑ 6. Μοντέλο της ΑΤΡ-εξαρτώμενης πρωτεολυτικής αποδόμησης των 

πρωτεϊνών από την Clp πρωτεάση που αποτελείται από την υπομονάδα της 

ΑΤΡάσης (μπλε) και από την πρωτεολυτική υπομονάδα (πράσινο). Το υπόστρωμα 

φαίνεται με κόκκινο χρώμα (Gottesman et al., 1997).  
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έχει απομονωθεί ο πλήρης cDNA κλώνος της ρυθμιστικής υπομονάδας από μπιζέλι, και το 

προϊόν του πράγματι βρέθηκε να κατευθύνεται στον χλωροπλάστη (Moore and Keegstra, 

1993).  Πρόσφατα  βρέθηκε ότι τα προϊόντα των γονιδίων των φυτών που κωδικοποιούν  την 

πρωτεολυτική και την ρυθμιστική υπομονάδα της Clp, συσσωρεύονται στο στρώμα των 

χλωροπλαστών (Shanklin et al., 1995; Osterzetzer and Adam, 1996). Το προϊόν του φυτικού 

γονιδίου clpP καθαρισμένο μετά από υπερέκφραση σε E. coli είναι ενεργό και αποδομεί 

μικρά πεπτίδια, ενώ το προϊόν του γονιδίου clpC (το ανάλογο του clpA στα φυτά) είναι ικανό 

να υποστηρίξει την ΑΤΡ-εξαρτώμενη αποδόμηση της καζείνης από την βακτηριακή ClpP, 

υποδεικνύοντας ότι τα συστατικά της Clp πρωτεάσης που βρίσκονται στους χλωροπλάστες 

είναι πραγματικά ενεργά. Πειράματα συν-ανοσοκαταβύθισης με στρώμα μπιζελιού έδειξαν 

ότι, όπως και στην E. coli, η σύνδεση μεταξύ των ClpC και ClpP εξαρτάται από την παρουσία 

του ΑΤΡ (Adam, 1996). Η έκφραση των υπομονάδων της Clp πρωτεάσης βρέθηκε ότι είναι 

σταθερή (constitutive), αν και εντοπίστηκε κάποια ενεργοποίηση από το φως στην έκφραση 

της ClpC (Shanklin et al., 1995; Osterzetzer and Adam, 1996). Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιες 

από τις παραπάνω πρωτεολυτικές ενεργότητες οφείλονται στην Clp πρωτεάση. Παρόλα αυτά 

είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η προαναφερθείσα ενεργότητα στην οποία οφείλεται η 

αποδόμηση της πρωτείνης OEE33 (Halperin and Adam, 1996) έχει τα χαρακτηριστικά της 

Clp πρωτεάσης, εντοπίζεται στο στρώμα, εξαρτάται από το ΑΤΡ και αναστέλλεται από 

αναστολείς τύπου σερίνης. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν πραγματικά αποδομείται 

από την Clp πρωτεάση ή από κάποια άλλη άγνωστη πρωτεάση. 

Πρόσφατα βρέθηκε ένας υποπληθυσμός της ClpC πρωτεάσης που αποτελεί το 10% της 

ολικής ClpC, και είναι συνδεμένος με την χλωροπλαστιδιακή μεμβράνη του φακέλου (Nielsen 

et al., 1998). Φαίνεται ότι προσδένεται στην εσωτερική μεμβράνη του φακέλου και 

αλληλεπιδρά με της πρόδρομες μορφές των πρωτεϊνών. Η ClpC επομένως είναι πιθανό να 

εμπλέκεται στην διαδικασία εισαγωγής στον χλωροπλάστη πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται 

στον πυρήνα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανή δράση της ως συνοδού πρωτείνης 

(chaperone) (Suzuki et al., 1997). Παρόλα αυτά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η συνδεμένη με 

την μεμβράνη του φακέλου ClpC είναι ίδια με αυτή που εντοπίζεται στο στρώμα, ή εάν οι 

χλωροπλάστες διαθέτουν πολλές μορφές ClpC οι οποίες έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Η 

E.coli εκτός της ClpA έχει και μία παρόμοια πρωτείνη την ClpB, η οποία ποτέ δεν έχει βρεθεί 

συνδεμένη με την ClpP και επομένως δεν εμπλέκεται στην διαδικασία της πρωτεόλυσης 

(Squires et al., 1991). Πρόσφατα απομονώθηκε cDNA από Arabidopsis που κωδικοποιεί 

ομόλογο της ρυθμιστικής υπομονάδας ClpX (Halperin et al., 1999). 

Επίσης έχουν γίνει προσπάθειες για την ταυτοποίηση ενός χλωροπλαστιδιακού 

ομολόγου μιας άλλης ΑΤΡ-εξαρτώμενης πρωτεάσης που έχει βρεθεί και μελετηθεί στην 
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E.coli και στα μιτοχόνδρια, της Lon πρωτεάσης (Gottesman and Maurizi, 1992; Maurizi, 

1992). Western blot ανάλυση των χλωροπλαστιδιακών πρωτεϊνών με χρήση αντισωμάτων 

έναντι της Lon πρωτεάσης δεν πέτυχε να εντοπίσει κάποια πρωτείνη που να δίνει σήμα 

(Adam, 1996). Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι και το αντίσωμα έναντι της ClpP 

πρωτεάσης από την E. coli δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει την αντίστοιχη πρωτείνη στα φυτά, 

αν και η ομολογία στην αμινοξική αλληλουχία των δύο πρωτεϊνών είναι πολύ υψηλή (Maurizi 

et al., 1990). Για αυτό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα οι χλωροπλάστες να 

περιέχουν ένα ομόλογο της Lon πρωτεάσης.  

Στην E.coli το γονίδιo lon κωδικοποιεί μία πρωτείνη, μοριακού βάρους 87 kDa, η οποία 

παρουσιάζει πρωτεολυτική δράση στην ομοολιγομερή μορφή της, που αποτελείται από 

τουλάχιστον τέσσερις υπομονάδες (Goldberg et al., 1994). Η Lon πρωτείνη είναι μία 

πρωτεάση τύπου σερίνης και η σερίνη του καταλυτικού κέντρου εντοπίζεται στο καρβοξυ-

τελικό άκρο της. Η Lon λειτουργεί ως ενδοπρωτεάση διασπώντας τα υποστρώματα σε 

πεπτίδια 5-20 αμινοξέων. Το αμινο-τελικό άκρο της περικλείει μοτίβα τυπικά για θέσεις 

πρόσδεσης νουκλεοτιδίων. Συγκεκριμένα, πρόσδεση DNA και ιδιαίτερα μονόκλωνου, 

ενεργοποιεί την πρωτεολυτική της δράση (Chung and Goldberg, 1982). Επίσης, παρουσιάζει 

ενδογενή δράση ATPάσης, που ενεργοποιείται παρουσία πρωτεϊνικών υποστρωμάτων. Η 

δράση της ως ΑΤΡάση δεν σχετίζεται άμεσα με την πρωτεολυτική της δράση, εφόσον 

μετάλλαξη στο πρωτεολυτικό της κέντρο αφήνει ανεπηρέαστη την δράση της αυτή (Suzuki et 

al., 1997). Η αποδόμηση της καζείνης, της BSA, της λN πρωτείνης καθώς και πεπτιδίων από 

την απομονωμένη Lon πρωτεάση ενεργοποιείται από την παρουσία ATP, ενώ η παρουσία 

Mg2+ θεωρείται απαραίτητη τόσο για την αποδόμηση των πρωτεϊνών όσο και για την 

υδρόλυση του ΑΤΡ (Goldberg, 1992). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αποδόμηση 

πρωτεϊνών από την Lon δεν απαιτεί την υδρόλυση του ΑΤP όταν το υπόστρωμα στερείται 

σταθερής δευτεροταγούς δομής (Van Melderen et al., 1996). Η Lon πρωτεάση έχει 

εντοπιστεί και στα μιτοχόνδρια με μοριακό βάρος 106 kDa (Wang et al., 1993), καθώς και 

στη ζύμη με μοριακό βάρος 120 kDa (Suzuki et al., 1994; Van Dyck et al., 1994).        

Τέλος, στους χλωροπλάστες ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη ομόλογο βακτηριακής ΑΤΡ-

εξαρτώμενης πρωτεάσης, η FtsH πρωτεάση. Η FtsH πρωτείνη της E. coli είναι μία 

διαμεμβρανική, ΑΤΡ-εξαρτώμενη μεταλλοπρωτεάση η οποία εμπλέκεται στην αποδόμηση 

του μεταγραφικού παράγοντα σ32 (Tomoyasu et al., 1995) και της μη συγκροτημένης SecY 

(Kihara et al., 1995). Σχετικές πρωτείνες εμπλέκονται στην αποδόμηση μη συγκροτημένων ή 

ατελώς συντιθέμενων πολυπεπτιδίων και στα μιτιχόνδρια ζύμης. Με χρήση αντισώματος 

έναντι μιας έντονα διατηρημένης αλληλουχίας της FtsH, αναγνωρίστηκε μια ομόλογη 

πρωτείνη στην μεμβράνη του θυλακοειδούς. Η πρωτείνη αυτή είναι διαμεμβρανική και τόσο 
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το τμήμα στο οποίο προσδένεται το ΑΤΡ όσο και το καταλυτικό της κέντρο εκτείνονται στην 

πλευρά του στρώματος. Εντοπίζεται στην περιφέρεια των θυλακοειδών που είναι προς την 

πλευρά του στρώματος και δεν συνδέεται με κάποιο από τα φωτοσυνθετικά σύμπλοκα. Η 

έκφρασή της επάγεται από το φως και αναστέλλεται από το κυκλοεξιμίδιο, υποδεικνύοντας 

ότι συντίθεται στο κυτόπλασμα. Επιπλέον ενδείξεις για την ύπαρξή της στους χλωροπλάστες, 

προέρχονται από την απομόνωση cDNA κλώνου από Arabidopsis που κωδικοποιεί μια 

πρωτείνη παρόμοια με την βακτηριακή FtsH (Lindahl et al. 1996). Το προϊόν του γονιδίου 

αυτού μπορεί πράγματι να απομακρύνει το πεπτίδιο μεταφοράς, να αποκτήσει την ώριμη 

μορφή του και να ενσωματωθεί στην μεμβράνη των θυλακοειδών.  

 

6.2.6. ΑΜΙΝΟ- ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΕΠΤΙΔΑΣΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκτός από την πρωτεολυτική διαδικασία που καταλήγει σε πλήρη αποδόμηση των 

χλωροπλαστιδιακών πρωτεϊνών, υπάρχει και η ελεγχόμενη πρωτεόλυση. Το καλύτερα 

χαρακτηρισμένο παράδειγμα είναι η πρωτεολυτική ωρίμανση των προδρόμων ενώσεων των 

πρωτεϊνών κατά την είσοδό τους στον χλωροπλάστη. Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται  

στον πυρήνα και συνθέτονται σε κυτταρικά ριβισώματα, εισέρχονται στον χλωροπλάστη υπό 

την μορφή της πρόδρομης ένωσης και αποκτούν το ώριμο μέγεθος με αποκοπή του 

πεπτιδίου μεταφοράς από τις πρωτεάσες επεξεργασίας (processing proteases). Η 

πρωτεολυτική αυτή ενεργότητα εντοπίζεται στο στρώμα. Ο καθαρισμός και ο χαρακτηρισμός 

μιας τέτοιου έιδους πρωτεάσης από στρώμα χλωροπλαστών μπιζελιού (Robinson and Ellis, 

1984a) έδειξε ότι  η πρωτεάση αυτή είναι υδατοδιαλυτή μεταλλοπεπτιδάση, έχει αλκαλικό 

βέλτιστο pH, η ενεργότητά της εξαρτάται από την παρουσία μεταλλοκατιόντων και είναι ικανή 

να επεξεργαστεί πρόδρομες ενώσεις που προορίζονται τόσο για τον χώρο του στρώματος 

όσο και των θυλακοειδών. Συγκεκριμένα, το ένζυμο αυτό καταλύει το στάδιο ωρίμανσης της 

μικρής υπομονάδας της Rubisco, που εντοπίζεται στο στρώμα, όπου η πρόδρομη ένωση 

(σχετικό μοριακό βάρος 20 kDa) μετατρέπεται στην ώριμη μορφή (σχετικό μοριακό βάρος 14 

kDa), μέσω ενός ενδιαμέσου 18kDa (Robinson and Ellis, 1984b). Η πεπτιδάση αυτή 

αποτελείται από δύο πρωτείνες μοριακού βάρους περίπου 145 kDa που επενεργούν στις 

πρόδρομες μορφές των CAB πρωτεϊνών, της SSU υπομονάδας της Rubisco και σε μία 

πρωτείνη μεταφοράς ακυλίων (Oblong and Lamppa, 1992). Με την χρησιμοποίηση 

αντισωμάτων έναντι των 145 kDa πρωτεϊνών, απομονώθηκε γονίδιο που  κωδικοποιεί μία 

πρωτείνη 140 kDa. Η πρωτείνη αυτή περιέχει πεπτίδιο μεταφοράς, ένα τυπικό μοτίβο 

πρόσδεσης ψευδαργύρου, HXXEH, και παρουσιάζει ομολογία με μία οικογένεια 

μεταλλοενδοπεπτιδασών που συναντώνται στα βακτήρια και στα μιτοχόνδρια (Vandervere et 

al., 1995).  
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Η βιογένεση όμως των πρωτεϊνών του υδάτινου χώρου των θυλακοειδών, που 

συνθέτονται στο κυτόπλασμα, είναι πιο περίπλοκη, μια που πρέπει να διαπεράσουν τρεις 

διαφορετικές μεμβράνες. Οι πρωτείνες του υδάτινου χώρου των θυλακοειδών συνθέτονται με 

ένα Ν-τελικό πεπτίδιο μεταφοράς που αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο απομακρύνεται 

από μία πεπτιδάση του στρώματος και δίνει μία ενδιάμεσου μεγέθους πρωτείνη, και στην 

συνέχεια απομακρύνεται και το δεύτερο τμήμα του πεπτιδίου μεταφοράς κατά την 

μετατόπιση της πρωτείνης στον υδάτινο χώρο των θυλακοειδών. Παράδειγμα τέτοιας 

πρωτεΐνης είναι η πλαστοκυανίνη, η οποία συνθέτεται στην πρόδρομη μορφή της στα 

κυτοπλασματικά ριβοσώματα. Η ενσωμάτωση της πλαστοκυανίνης στον χώρο των 

θυλακοειδών διαχωρίζεται σε δύο στάδια. Αρχικά, η προ-πλαστοκυανίνη εισάγεται στο 

στρώμα και γίνεται η επεξεργασία της προς μια ενδιάμεση μορφή, πιθανόν από την 

πεπτιδάση του στρώματος που εμπλέκεται στην διαδικασία ωρίμανσης των πρωτεϊνών του 

στρώματος. Η μορφή αυτή εισάγεται στη συνέχεια στο χώρο των θυλακοειδών και  γίνεται η 

επεξεργασία της για την απόκτηση του ώριμου μεγέθους από μια δεύτερη πεπτιδάση των 

θυλακοειδών, η οποία έχει καθαρισθεί μερικώς και χαρακτηρισθεί (Hageman et al., 1986; 

Kirwin et al., 1987; Kirwin et al., 1988). Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί δύο τέτοιου είδους 

ενεργότητες, η ΤΡΡ, μία μικρού μοριακού βάρους πεπτιδάση η οποία δεν αναστέλλεται από 

κανένα γνωστό αναστολέα, και η ΕΡ5, μία υψηλού μοριακού βάρους πεπτιδάση που είναι 

ευαίσθητη σε αναστολείς τύπου σερίνης και μεταλλοπρωτεασών (Musgrove et al., 1989). 

Ακόμα δεν είναι γνωστό εάν η ΕΡ5  είναι πράγματι μεγάλου μοριακού βάρους πρωτείνη ή αν 

το μεγάλο μοριακό της βάρος αντανακλά την πρόσδεσή της με άλλες πρωτείνες των 

θυλακοειδών, ή προκύπτει από συσσωμάτωση της διαλυτοποιημένης σε απορρυπαντικό 

πρωτείνης. 

Στους χλωροπλάστες λαμβάνει χώρα επιπλέον και επεξεργασία των πρωτεϊνών στο C-

τελικό άκρο τους. Η D1 πρωτείνη που κωδικοποιείται στον χλωροπλάστη, συντίθεται με μία 

C-τελική αλληλουχία 8-16 αμινοξέων, η οποία απομακρύνεται μέσα στον υδάτινο χώρο των 

θυλακοειδών αμέσως μετά την σύνθεσή της (Marder et al., 1984; Inagaki et al., 1989). Το 

ένζυμο που εμπλέκεται στην διαδικασία επεξεργασίας της D1 πρωτείνης καθαρίστηκε μερικά 

και χαρακτηρίστηκε ως μονομερής πρωτείνη 45 kDa (Fujita et al., 1995). Πρόσφατα 

απομονώθηκε από σπανάκι και το γονίδιο που κωδικοποιεί την πεπτιδάση αυτή (Inagaki et 

al., 1996). Το γονίδιο είναι ομόλογο με την Tsp πρωτεάση της E. coli, η οποία ευθύνεται για 

την επεξεργασία στο C-τελικό άκρο τουλάχιστον δύο βακτηριακών πρωτεϊνών και περιέχει  

αλληλουχία που κωδικοποιεί πεπτίδιο μεταφοράς αποτελούμενο από δύο μέρη 

(χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών του εσωτερικού υδάτινου χώρου των θυλακοειδών). 

Μάλιστα, η D1 πρωτείνη περιέχει την αλληλουχία LAA, που αναγνωρίζει η Tsp-πρωτεάση.  
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6.3. ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 

Η πρωτεολυτική αποδόμηση μιας πρωτείνης συχνά απαιτεί όχι μόνο μία ενεργή 

πρωτεάση αλλά και ένα σήμα στην πρωτείνη στόχο. Ένα τέτοιο σήμα μπορεί να είναι είτε 

εσωτερικό, μέσα στην αμινοξική αλληλουχία της πρωτείνης στόχου, ή να προστίθεται μετα-

μεταφραστικά στην πρωτείνη. Ο καλύτερα χαρακτηρισμένος μηχανισμός μέχρι στιγμής είναι 

αυτός του συστήματος της ουβικιτίνης, ο οποίος είναι διατηρημένος σε όλους τους 

ευκαρυωτικούς μηχανισμούς (Hershko and Chiechanover, 1992; Chiechanover, 1994). Στο 

σύστημα αυτό, μία μικρή πρωτείνη, η ουβικιτίνη, προστίθεται στην πρωτείνη στόχο μέσω 

ενός ενζυμικού μονοπατιού αντιδράσεων, και στη συνέχεια η σημασμένη πρωτείνη 

αποδομείται από το πρωτεόσωμα, που βρίσκεται στο κυτόπλασμα. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη 

του συστήματος της ουβικιτίνης στους χλωροπλάστες είναι μάλλον απίθανη, αφού κατά την 

χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι της ουβικιτίνης μετά από προσεκτική κλασμάτωση 

φυτικών κυττάρων οι χλωροπλαστιδιακές πρωτείνες δεν αντέδρασαν (Beers et al., 1992). 

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν στους χλωροπλάστες και άλλα συστατικά που είναι απαραίτητα 

για την λειτουργία του συστήματος της ουβικιτίνης. 

Εσωτερικά σήματα, παράλληλα με τα εξωτερικά, υποτίθεται ότι επισημαίνουν τις 

πρωτείνες για γρήγορη αποδόμηση. Η «PEST υπόθεση» (Rogers et al., 1986; Rechsteiner 

and Rogers, 1996), συσχετίζει την ύπαρξη περιοχών πλούσιων σε προλίνη, γλυκίνη, σερίνη 

και θρεονίνη με τον χρόνο ημιζωής των πρωτεϊνών. Πράγματι, η ταχύτατα αποδομούμενη D1 

πρωτείνη του PSII περιέχει μία PEST αλληλουχία σε μία περιέλιξη της πρωτείνης που 

βρίσκεται προς την περιοχή του στρώματος. Η περιοχή αυτή θεωρείται ότι εμπλέκεται στην 

γρήγορη ανακύκλωση της πρωτείνης αυτής. Παρόλα αυτά απαλείψεις ή υποκαταστάσεις 

στην περιοχή αυτή δεν σταθεροποιούν την πρωτείνη (Nixon et al., 1995). Πράγματι, παρόλο 

που οι PEST αλληλουχίες έχουν αποσταθεροποιητικό ρόλο σε ορισμένες πρωτείνες (Salama 

et al., 1994), έχει βρεθεί ότι δεν επηρεάζουν καθόλου την σταθερότητα κάποιων άλλων 

(Molinari et al., 1995). 

Άλλο σήμα για την γρήγορη αποδόμηση πρωτεινών είναι ο κανόνας του Ν-άκρου 

(Varshavsky, 1992), ο οποίος συνδέει την μεταβολική σταθερότητα μιας πρωτείνης με την 

ταυτότητα του Ν-τελικού αμινοξέος. Ο κανόνας αυτός αν και υποστηρίζεται από πειράματα με 

πρωτείνες ελέγχου, έχει βρεθεί ότι διέπει μόνο δύο φυσικά παραδείγματα (Madura and 

Varshavsky, 1994). Αν και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η αποδόμηση υποστρωμάτων 

βάσει του Ν-κανόνα γίνεται μέσω του συστήματος της ουβικιτίνης, έχει βρεθεί ότι ο κανόνας 

αυτός λειτουργεί και στα βακτήρια (Tobias et al., 1991), όπου το σύστημα της ουβικιτίνης δεν 

υπάρχει. Στην E. coli η πορεία αποδόμησης βάσει του Ν-άκρου γίνεται μέσω της Clp 

πρωτεάσης, της οποίας υπάρχει ομόλογο και στους χλωροπλάστες. 
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Ένα άλλο σύστημα σήμανσης ανακαλύφθηκε πρόσφατα στα βακτήρια. Το σύστημα αυτό 

ευθύνεται για την αποδόμηση πρωτεϊνών που συνθέτονται από ατελή mRNAs στην E. coli 

(Keiler et al., 1996). Απουσία κωδικονίου λήξης στο mRNA, μεταφράζεται επιπλέον και το 

ssrA mRNA, με αποτέλεσμα την προσθήκη ενός μη πολικού ενδεκαπεπτιδίου σήμανσης στο 

C-τελικό άκρο της πρωτείνης. Η σημασμένη αυτή πρωτείνη αποδομείται στην συνέχεια από 

μία ειδική C-τελική πρωτεάση (Kelier et al., 1996). Αυτό  το σήμα αποδόμησης αναγνωρίζεται 

τόσο από την Tsp-πρωτεάση, όσο και από τις FtsH (Herman et al., 1998), ClpXP και ClpAP 

πρωτεάσες (Gottesman et al., 1998). Αν και το ssrA RNA δεν συναντάται στο 

χλωροπλαστιδιακό γονιδίωμα, οι πρωτεάσες που μέχρι σήμερα έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται 

στην διαδικασία αποδόμησης μέσω επισήμανσης του καρβοξυ-τελικού άκρου, έχουν 

ομόλογα και στον χλωροπλάστη.  
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       Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η LHCII 
αποπρωτεΐνη δεν είναι μόνο συστατικό του κυριότερου φωτοσυλλεκτικού συμπλόκου της 
γης, αλλά κατέχει σημαντικό ρόλο τόσο στην διαδικασία στοίβαξης /αποστοίβαξης των γράνα 
και στην ανακατανομή της φωτεινής ενέργειας, όσο και στον μηχανισμό προσαρμογής των 
φυτών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Επομένως παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον η μελέτη της ρύθμισης της συσσώρευσής της στην μεμβράνη των θυλακοειδών. 

       Όπως ήδη αναφέραμε, η σταθεροποίηση της πρωτείνης αυτής στα θυλακοειδή κατά την 
βιογένεσή τους, βρίσκεται κάτω από έντονη ρύθμιση. Στο χλωρωτικό φυτό δεν υπάρχει 
LHCII στα θυλακοειδή, ούτε Lhcb mRNA στα φύλλα. Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του 
χλωροπλάστη και σε συνθήκες περιορισμένης συσσώρευσης χλωροφύλλης, π.χ. σε φυτά 
που εκθέτονται σε περιοδικό φωτισμό (ImL), η LHCII αποπρωτείνη που εντοπίζεται στα 
πρωτογενή θυλακοειδή είναι ελάχιστη (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970; 
1979; Dreyfuss and Thornber, 1994), παρόλο που τα φύλλα περιέχουν Lhcb mRNA που 
μεταφράζεται in vitro (Viro and Kloppstech, 1982). Όταν φυτά περιοδικού φωτισμού 
μεταφερθούν σε συνεχή φωτισμό, μετά από μεγάλης διάρκειας προέκθεση σε κύκλους 
περιοδικού φωτισμού, δεν παρατηρείται επιπλέον συσσώρευση Chl ή LHCII (Akoyunoglou 
and Argyroudi-Akoyunoglou, 1978), αν και στην περίπτωση αυτή και πάλι υπάρχει και 
μεταφράζεται in vitro το Lhcb mRNA. Επίσης, το επίπεδο συσσώρευσης της LHCII 
αποπρωτείνης σε ImL φυτά, εξαρτάται από την διάρκεια της σκοτεινής φάσης, αυξανόμενο 
όσο μειώνεται η διάρκειά της (Tzinas et al., 1987). Σε φυτά που εκθέτονται σε συνεχή 
φωτισμό για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια μεταφέρονται στο σκοτάδι, 
παρατηρείται αποδόμηση της προσυσσωρευμένης LHCII αποπρωτείνης (Argyroudi-
Akoyunoglou et al., 1982; Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1985). Στις συνθήκες αυτές τα 
φυτά δεν έχουν πλήρη φωτοσυνθετική ενεργότητα και κατά την μεταφορά τους στο σκοτάδι 
σταματά η χλωροφυλλική σύνθεση, ενώ συνεχίζεται η σύνθεση των πρωτεϊνών των κέντρων 
αντίδρασης και ο σχηματισμός νέων φωτοσυνθετικών μονάδων. Ανάλογα αποτελέσματα 
παρατηρούνται και σε φυτά, που παραμένουν στο φως παρουσία αναστολέων της 
χλωροφυλλικής σύνθεσης (π.χ. λεβουλινικό οξύ) (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 
1995a). Επομένως, σε συνθήκες όπου η συσσώρευση χλωροφύλλης παρεμποδίζεται, αλλά 
συνεχίζεται η σύνθεση νέων φωτοσυνθετικών μονάδων, η LHCII αποπρωτείνη που έχει ήδη 
συσσωρευθεί κατά την έκθεση στο φως, αποδομείται (είτε στο σκοτάδι, είτε στο φως 
παρουσία αναστολέων της χλωροφυλλικής σύνθεσης). Όμως χορήγηση του αναστολέα 
πλαστιδιακής πρωτεϊνικής σύνθεσης χλωραμφαινικόλη (που αναστέλλει τη σύνθεση των 
πρωτεϊνών των κέντρων αντίδρασης των φωτοσυστημάτων), επιτρέπει τη σταθεροποίηση 
των πολυπεπτιδίων του  LHCII σε φυτά περιοδικού φωτισμού και παρεμποδίζει την 
αποδόμησή τους όταν τα φυτά αυτά μεταφέρονται στο σκοτάδι (Tzinas and Argyroudi-
Akoyunoglou, 1988). 

       Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, έχει προταθεί ότι η ταχύτητα συσσώρευσης 
χλωροφύλλης, σε σχέση με αυτή των πρωτεϊνών των κέντρων αντίδρασης και του LHCII, 
καθορίζει την σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης κατά την βιογένεση των 
χλωροπλαστών (Αkoyunoglou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1986). Σε συνθήκες 
περιορισμένης βιοσύνθεσης χλωροφύλλης, οι πρωτείνες των θυλακοειδών ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για την υπάρχουσα χλωροφύλλη. Προτάθηκε λοιπόν ότι οι πρωτείνες του 
κέντρου αντίδρασης έχοντας ίσως μεγαλύτερη χημική συγγένεια για την χλωροφύλλη, 
σταθεροποιούνται πρώτες ως χλωροφυλλοπρωτεϊνικά σύμπλοκα απουσία επαρκούς Chl, 
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ενώ η LHCII αποπρωτείνη αποδομείται (Αkoyunoglou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1986; 
Tzinas et al., 1987). 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την ύπαρξη πρωτεολυτικού μηχανισμού, ο οποίος 

εμπλέκεται στον έλεγχο της συσσώρευσης της LHCII αποπρωτείνης. Πράγματι, βρέθηκε 

τελευταία στο εργαστήριό μας ότι απομονωμένα θυλακοειδή παρουσιάζουν πρωτεολυτική 

ενεργότητα τόσο ως προς τεχνητό υπόστρωμα αζωκολλαγόνου (azocoll) (Anastassiou and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1995a), όσο και ως προς ενδογενή και εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

(Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Η ενεργότητα αυτή ρυθμίζεται από το 

φυτόχρωμα και από το κιρκαδικό ρολόι και ενεργοποιείται κάτω από συνθήκες που 

αναστέλλουν την συσσώρευση Chl (Bei-Paraskevopoulou et al., 1995; Anastassiou and 

Argyroydi-Akoyunoglou, 1995b). 

H σημασία της πρωτεόλυσης στην ρύθμιση της βιογένεσης των θυλακοειδών είναι 

επομένως εμφανής. Η κατανόηση της ρύθμισης και των χαρακτηριστικών της πρωτεόλυσης 

είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται σήμερα σχετικά με την βιογένεση της 

φωτοσυνθετικής μεμβράνης, τη λειτουργία της και την προσαρμογή της στα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Πολλά ερωτήματα τίθενται σχετικά με την ρύθμιση αυτή. Πώς ελέγχεται η 

πρωτεόλυση αυτή στα φυτά; Όντως η Chl σώζει την LHCII αποπρωτείνη από την πρωτεάση 

και πώς; Ο έλεγχος από την Chl περιορίζεται σε επίπεδο υποστρώματος και μόνο; Η 

παρεμπόδιση συσσώρευσης της LHCII αποπρωτείνης στα θυλακοειδή σε φυτά περιοδικού 

φωτισμού, πράγματι οφείλεται σε αυξημένη πρωτεολυτική ενεργότητα στα θυλακοειδή; Πώς 

εξηγείται η εξάρτηση της συσσώρευσης της LHCII στα θυλακοειδή σε φυτά περιοδικού 

φωτισμού από την διάρκεια της σκοτόφασης στους κύκλους των δίλεπτων αναλαμπών; 

Πέρα από αυτά, και με βάση πληροφορίες που δείχνουν ότι η ενεργότητα αυτή είναι 

εντονότερη στο κλάσμα των θυλακοειδών του στρώματος από ότι στα θυλακοειδή των 

γράνα, συμπεραίνεται ότι η πρωτεάση μπορεί να είναι συνδεμένη περιφερειακά με τα 

θυλακοειδή. Όμως, υψηλή πρωτεολυτική ενεργότητα βρέθηκε και στο στρώμα άθικτων 

χλωροπλαστών, η οποία μειώθηκε δραστικά όταν στο μέσο λύσης προστέθηκε MgCl2 
(Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Ανέκυψε επομένως το ερώτημα αν η 

σύνδεση της πρωτεάσης του στρώματος με τα θυλακοειδή επηρεάζεται από το κατιονικό 

περιβάλλον του στρώματος.  Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η πρόσδεση ορισμένων πρωτεϊνών  

στις μεμβράνες των θυλακοειδών, επηρεάζεται από τα κατιόντα (McCarty and Racker, 1966; 

Howell and Moudrianakis; 1967; Telfer et al., 1980; Anderson and Ben-Bassat, 1981). Κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να εξηγήσει την κιρκαδική ρύθμιση της πρωτεολυτικής ενεργότητας 

θυλακοειδών, που απομονώνονται από χλωρωτικά φυτά μετά την έκθεσή τους σε αναλαμπή 

φωτός. Ίσως η ρύθμιση αυτή, που παρατηρείται, να αντανακλά την πρόσδεση-αποκόλληση 

της πρωτεάσης στα θυλακοειδή,  μέσω αλλαγών στη ροή και κινητοποίηση των κατιόντων, 
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που έχουν παρατηρηθεί κατά τη φωτομετατροπή του Pr σε Pfr (Tamponned and Edmunds, 

1990). To φυτόχρωμα θεωρείται ότι συγχρονίζει το βιολογικό ρολόι σε χλωρωτικά φύλλα 

φασολιού, επηρεάζει τον κιρκαδικό ρυθμό του Lhcb mRNA, την ικανότητα του χλωρωτικού 

φύλλου να συνθέτει χλωροφύλλη στο φως και την σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης 

(Tavladoraki et al., 1989; Argyroudi-Akoyunoglou et al., 1992; Bei-Paraskevopoulou et al., 

1995).   

       Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι χορήγηση χλωραμφαινικόλης σε χλωρωτικά φυτά μειώνει την 
αποδόμηση της LHCII σε δείγματα θυλακοειδών από φυτά που μεταφέρονται στο φως 
(Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Αυτό ίσως υποδεικνύει την 
σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης κάτω από συνθήκες, όπου η χλωροπλαστιδιακή 
σύνθεση της D1 παρεμποδίζεται, όμως είναι δυνατό αυτό να οφείλεται στο ότι η ίδια η 
πρωτεάση ή κάποιος καθοριστικός παράγοντας μεταγραφής της πιθανόν να κωδικοποιείται 
στο πλαστίδιο. Τέλος, γνωρίζοντας ότι η Clp πρωτεάση είναι τύπου σερίνης, η υπομονάδα 
που εμφανίζει πρωτεολυτική δράση κωδικοποιείται στο πλαστίδιο, η ενεργότητά της 
εξαρτάται από το ATP (Maurizi et al., 1990), και ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα των 
θυλακοειδών μειώνεται όταν επιδράσουμε με αναστολείς τύπου σερίνης (BA, PMSF), 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη των χαρακτηριστικών της πρωτεολυτικής ενεργότητας των 
θυλακοειδών έναντι της LHCII αποπρωτείνης συγκριτικά με εκείνα της Clp πρωτεάσης, ή 
άλλων πρωτεασών που έχουν χαρακτηριστεί και εντοπίζονται στον χλωροπλάστη.   

Στην εργασία μας επομένως προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την φύση της 

πρωτεάσης και του ρυθμιστικού ρόλου της, τόσο στην βιογένεση όσο και στην λειτουργία της 

φωτοσυνθετικής μεμβράνης. Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε κυρίως στην μελέτη του 

χαρακτηρισμού της πρωτεάσης ως περιφερειακά ή μη συνδεμένης με τα θυλακοειδή, του 

εντοπισμού της πρωτεολυτικής ενεργότητας στα διαφορετικά διαμερίσματα των 

χλωροπλαστών, της ρύθμισής της από το στάδιο ανάπτυξης του χλωροπλάστη, του ρόλου 

της στην σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης σε φυτά, που αναπτύσσονται σε 

συνθήκες περιοδικού φωτισμού, της επίδρασης των κατιόντων στην σύνδεση /αποσύνδεση 

της πρωτεάσης στα θυλακοειδή και στην κατανομή της πρωτεολυτικής ενεργότητας μεταξύ 

θυλακοειδών και στρώματος, της επίδρασης του φωτός και του ATP στην πρωτεολυτική 

ενεργότητα καθώς και του πιθανού ρόλου της στην διαδικασία στοίβαξης /αποστοίβαξης των 

γράνα. Επίσης επιχειρήθηκε και η απομόνωση της πρωτεάσης με χρήση SDS-PAGE, αφού 

πρώτα βρέθηκε ότι η πρωτεάση αυτή είναι αρκετά σταθερή στο SDS. 
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1. ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

1.1. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Σπόροι φασολιού (Phaseolus vulgaris, ποικιλία Red kidney), ή σπόροι μπιζελιού (Pisum 

sativum), φυτεύονται σε πλαστικές λεκάνες με υγρό περλίτη.  Αρχικά αναπτύσσονται  στο 

σκοτάδι για ορισμένες ημέρες (6-12, ανάλογα με το σκοπό του πειράματος), σε κλίβανο 

Conviron SH 10 σταθερής θερμοκρασίας (22οC) και υγρασίας (80%) και στη συνέχεια 

εκθέτονται σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Όλοι οι χειρισμοί στο σκοτάδι γίνονται σε 

πράσινο φως ασφαλείας, που δεν επιτρέπει την φωτομετατροπή της πρωτοχλωροφύλλης σε 

χλωροφύλλη (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970). 

 

1.2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Στα πειράματα όπου μελετήθηκε η επίδραση της ανάπτυξης των φυτών στην 

πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών, χλωρωτικά φυτά φασολιού 6 ημερών, κόπηκαν 

κάτω από τις κοτυληδόνες και η μία κοτυληδόνα αφαιρέθηκε ενώ η άλλη τοποθετήθηκε 

πάνω σε υγρό διηθητικό χαρτί, με το φύλλο προς τα πάνω, σε σκεπασμένα τριβλία perti. Στη 

συνέχεια τα φύλλα είτε παρέμειναν στο σκοτάδι, χωρίς να εκτεθούν σε φως ή αφού 

εκτέθηκαν σε μία αναλαμπή φωτός, είτε εκτέθηκαν σε συνεχή λευκό φωτισμό (CL, 35 

μmol/m2.sec; 8 W/m2), είτε σε κύκλους περιοδικού φωτισμού (ImL, λευκό φως 38 

μmol/m2.sec; 60 W/m2) για διάφορα χρονικά διαστήματα. 

Σε κάποιες άλλες σειρές πειραμάτων, η έκθεση φύλλων φυτών φασολιού ή μπιζελιού 

στο συνεχές λευκό φως έγινε χωρίς τα φύλλα να αποκοπούν από τα φυτά. 
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1.3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΛΩΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗΣ (CAP) ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΕΞΙΜΙΔΙΟΥ (CHI) ΣΕ ΦΥΤΑ 

ΦΑΣΟΛΙΟΥ 

Χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών κόπηκαν και αφαιρέθηκε η μία κοτυληδόνα. Στη 

συνέχεια εμβαπτίσθηκαν για ένα λεπτό είτε σε διάλυμα 40 mM Hepes, pH 7,2 (μάρτυρας), 

είτε σε 200 μg CAP/ml 40 mM Hepes, pH 7,2, ή σε 10 μg CHI/ml 40 mM Hepes, pH 7,2 και 

επανατοποθετήθηκαν στο σκοτάδι σε τριβλία petri για τις επόμενες 7 ώρες. Μετά την 

πάροδο των 7 ωρών τα φύλλα  επανεμβαπτίσθηκαν για ένα πάλι λεπτό στα 

προαναφερθέντα διαλύματα και ακολούθησε έκθεση των φύλλων σε κύκλους περιοδικού 

φωτισμού (2 λεπτά φως κάθε 98 λεπτά σκοταδιού). Τα φύλλα εκτέθηκαν συνολικά σε 25 

κύκλους περιοδικού φωτισμού (διάρκεια περίπου 40 ωρών) και μετά την 13η αναλαμπή 

εμβαπτίσθηκαν για ακόμα μία φορά επί ένα λεπτό στα παραπάνω διαλύματα. Μετά το τέλος 

της όλης διαδικασίας τα φύλλα από τα διαφορετικά δείγματα κόπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 

είτε μετά από φύλαξη στους -20οC για προσδιορισμό χλωροφύλλης, ή άμεσα για 

απομόνωση θυλακοειδών, ή διαφορετικά βυθίστηκαν σε υγρό άζωτο, φυλάχθηκαν στους -

70οC και χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση ολικών πρωτεϊνών του φύλλου. 

 

1.4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ CdCl2 ΣΕ ΦΥΤΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 

Χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών κόπηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στη 

συνέχεια εμβαπτίσθηκαν για ένα λεπτό σε 0,5, 1,0 και 2,0 mM CdCl2.H2O 6 ώρες πριν, 

ακριβώς κατά και στην συνέχεια κάθε 24 ώρες μετά την έκθεσή τους σε περιοδικό φωτισμό 

(2 λεπτά φως κάθε 98 λεπτά σκοταδιού). Δείγματα μάρτυρες εμβαπτίσθηκαν αντίστοιχα σε 

απιονισμένο Η2Ο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετά το τέλος της όλης διαδικασίας, τα 

φύλλα από τα διαφορετικά δείγματα κόπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είτε μετά από φύλαξη 

στους -20οC για προσδιορισμό πρωτοχλωροφύλλης και χλωροφύλλης, είτε αμέσως για 

απομόνωση θυλακοειδών, ή διαφορετικά βυθίστηκαν σε υγρό άζωτο, φυλάχθηκαν στους       

-70οC και χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση ολικού RNA και ολικών πρωτεϊνών. 

Στα πειράματα όπου τα φυτά εκτέθηκαν σε συγκεκριμένο αριθμό αναλαμπών, η 

δειγματοληψία έγινε αμέσως μετά την αναλαμπή. Επομένως, στις περιπτώσεις όπου 

μετράμε πρωτοχλωροφύλλη, υπολογίζουμε το επίπεδο της μη φωτομετατρέψιμης 

πρωτοχλωροφύλλης. 
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2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  

Για την εκχύλιση των ολικών πρωτεϊνών από φύλλα φασολιού, ακολουθείται η μέθοδος 

των Bei-Paraskevopoulou et al. (1995). 0,2-0,5 g φύλλων ζυγίζονται, μετά την απομάκρυνση 

της υγρασίας με διηθητικό χαρτί, και στη συνέχεια λειοτριβούνται σε προψυγμένο γουδί με 

την συνεχή προσθήκη υγρού αζώτου. Τα φύλλα διαλυτοποιούνται σε 50 mM Na2CO3, 12% 

sucrose, 50 mM DTT και 2% LDS και σε αναλογία φύλλου προς διάλυμα 1/10 (w/v). 

Ακολουθεί επώαση του εκχυλίσματος για δέκα λεπτά σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 100οC 

και στη συνέχεια ανακτώνται οι διαλυτοποιημένες πρωτείνες από το υπερκείμενο που 

απομονώνεται μετά από φυγοκέντρηση  για 10 min στην μέγιστη ταχύτητα επιτραπέζιας 

φυγοκέντρου (Eppendorf). Τα δείγματα φυλάσσονται στους -20οC. Στη συνέχεια 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτείνης και οι ολικές πρωτείνες του φύλλου 

αναλύονται ηλεκτροφορητικά και ανοσοπροσδιορίζονται  (Western blotting). 

 

 

3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΘΙΚΤΩΝ ΩΧΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 

Άθικτοι ωχροπλάστες απομονώνονται από 15 g φύλλα χλωρωτικών φυτών φασολιού. 

Μετά την ομογενοποίηση σε Waring blender με προσθήκη 150 mΙ παγωμένου διαλύματος 

ομογενοποίησης (0,5 M sucrose, 30 mM Tricine-NaOH, pH 7,2, 1 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 

0,1% BSA) και για 3 sec επί 2 φορές στην χαμηλή ταχύτητα, το ομογενοποίημα διηθείται 

από εξαπλή γάζα και νάυλον γάζα με μέγεθος πόρων 40 μm και ακολουθεί φυγοκέντρηση 

στα 1.000 g για 10 min. Το ίζημα των ωχροπλαστών επαναιωρείται σε 4 mΙ διαλύματος 

ομογενοποίησης και φορτώνεται σε κλίση percoll που αποτελείται από 5 mΙ 80% percoll και 

20 mΙ γραμμική κλίση από 0-60% percoll για φυτά ηλικίας 10 και 11 ημερών (Schindler and 

Soll, 1986), ή 0-35% percoll για φυτά ηλικίας 7 ημερών. Τα πλαστίδια συλλέγονται από την 

μεσόφαση μετά από φυγοκέντρηση για 15 min στα 6.500 g, εκπλένονται δύο φορές με 

διάλυμα ομογενοποίησης και συλλέγονται μετά από φυγοκέντρηση στα 3.000 g για 5 min. 

Στη συνέχεια, οι ωχροπλάστες είτε επαναιωρούνται σε μικρό όγκο 10 mM Tricine-

NaOH, pH 7,3, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτείνης τους και ελέγχεται η 

πρωτεολυτική τους ενεργότητα, ή πρώτα υπόκεινται σε λύση κατά την επώασή τους σε 

παγόλουτρο με  10 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 για 30 min και στην συνέχεια διαχωρίζονται σε 

μεμβρανικό κλάσμα (προελασματοειδή σωμάτια, προθυλακοειδή και φάκελος) και σε 

στρώμα, μετά από φυγοκέντρηση για 1 h στα 100.000 g. Το υπερκείμενο (στρώμα) 

υπόκειται σε λυοφιλίωση, ενώ το μεμβρανικό κλάσμα επαναιωρείται σε 10 mM Tricine-
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NaOH, pH 7,3 και ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 3.000 g για 10 min για την ανάκτηση των 

προελασματοειδών σωματίων ως ίζημα. Το υπερκείμενο που περιέχει τα προθυλακοειδή και 

τις μεμβράνες του φακέλου λυοφιλοποιείται. Όλα τα παραπάνω δείγματα, αφού 

προσδιοριστεί η συγκέντρωση της πρωτείνης τους, υπόκεινται σε έλεγχο της πρωτεολυτικής 

τους ενεργότητας χωρίς να προηγηθεί διαλυτοποίηση των μεμβρανικών κλασμάτων. 

 

 

4. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΘΙΚΤΟΥΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 

Η απομόνωση άθικτων χλωροπλαστών φασολιού ή μπιζελιού γίνεται σε γραμμική κλίση 

0 -100% percoll (Pfisterer et al., 1982) (Σχήμα 7). 

100 g φρέσκα φύλλα από φυτά φασολιού (6 ημέρες σκοτάδι + 4 ημέρες φως) ή 

μπιζελιού (6 ημέρες σκοτάδι  + 6 ημέρες φως) ομογενοποιούνται με 200 mΙ διαλύματος Α 

(330 mM sorbitol, 5 mM ascorbic acid, 2 mM EDTA, 20 mM NaCl, 1 mM MgCl2, 1 mM 

MnCl2, 0,5 mM KH2PO4, 5 mM Mes-KOH, pH 6,1), σε προψυγμένο ομογενοποιητή (Waring 

blender). Η ομογενοποίηση γίνεται για 3 sec επί 3 φορές στην χαμηλή ταχύτητα. Στη 

συνέχεια το ομογενοποίημα διηθείται από τετραπλή γάζα και δύο νάυλον γάζες  με πόρους 

40 και 75 μm. Το διήθημα φυγοκεντρείται για 1 min στα 1.000 g και το ίζημα επαναδιαλύεται 

σε 5 mΙ διαλύματος C (330 M sorbitol, 5 mM ascorbic acid, 2 mM EDTA, 20 mM NaCl, 1 mM 

MgCl2, 1 mM MnCl2, 2 mM NaNO3, 50 mM Hepes-KOH, pH 7,6). 

Το εναιώρημα φορτώνεται σε 30 mΙ γραμμικής κλίσης percoll από 0-100% σε διάλυμα C 

και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 20 min στα 3.500 g. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης 

διακρίνονται 2 διάχυτες ζώνες, από τις οποίες η επάνω απομακρύνεται με πιπέττα υπό κενό 

και η κάτω, που αποτελείται από άθικτους χλωροπλάστες, συλλέγεται προσεκτικά. Οι 

απομονωμένοι χλωροπλάστες αραιώνονται με διπλάσιο όγκο διαλύματος C και 

φυγοκεντρούνται για 5 min στα 2.000 g. Ακολουθεί έκπλυση του ιζήματος με το διάλυμα C. 

Οι χλωροπλάστες λύονται κατά την επώασή τους για 30 min στον πάγο με διάλυμα 10 

mM Tricine-NaOH, pH 7,3, απουσία ή παρουσία MgCl2 σε διάφορες συγκεντρώσεις. Ο 

διαχωρισμός του στρώματος από τις μεμβράνες των θυλακοειδών επιτυγχάνεται με 

φυγοκέντρηση στα 100.000 g για 1 ώρα. Το υπερκείμενο που περιέχει τις πρωτεΐνες του 

στρώματος  συλλέγεται,  υπόκειται σε λυοφιλίωση και επαναδιαλύεται στο ρυθμιστικό 

διάλυμα (50 mM Tris-HCl, pH 8,6) που γίνεται ο προσδιορισμός της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας.  Το  μεμβρανικό  κλάσμα  (θυλακοειδή  και  φάκελος)  με  ή  χωρίς έκπλυση  με 



  

80-100g φύλλων +διάλυμα Α 
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οC, 3x3sec 

           Ομογενοποίημα 

                           Διήθηση 

                           4πλή γάζα 
 γάζες πόρων 40 και 75μm  
                     

                 Διήθημα                

 1000 g x 1 min  

 

υπερκείμενο            ίζημα (χλωροπλάστες)  

                                        +διάλυμα C, φορτώνω σε  

                                            κλίση 0-100% Percoll 

                                            3.500 g x 20 min 

 

             πάνω ζώνη                              κάτω ζώνη         
θραυσμένοι χλωροπλάστες          άθικτοι χλωροπλάστες 
        

                                                         έκπλυση με διάλυμα C 

                                                            + 50mM Tricine pH 7.3 

                                                             100000 g x 1 h 

 

                                     υπερκείμενο            ίζημα 

                                                    (στρώμα) (θυλακοειδή) 
 

ΣΧΗΜΑ 7. Απομόνωση άθικτων χλωροπλαστών. 

 

50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3, επαναιωρείται σε μικρό όγκο διαλύματος, για να 

προσδιοριστεί η συγκέντρωση της πρωτείνης του και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

πρωτεολυτικής του ενεργότητας, είτε πριν είτε μετά από διαλυτοποίηση σε 1% Τriton X-100. 
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5. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΩΡΙΜΟΥΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 

Απομονωμένοι άθικτοι χλωροπλάστες (1,5 ml) σε εναιώρημα 0,8 Μ σακχαρόζης, (8 mg 

Chl/ml), επωάζονται για 2 min στους 4οC με 36 ml διαλύματος (10 mM Tricine-NaOH, pH 

7,6, 4 mM MgCl2) (Douce et al., 1973). Στη συνέχεια, 5,5 ml εναιωρήματος φορτώνονται σε 

ασυνεχή κλίση σακχαρόζης, η οποία αποτελείται από 3 ml διαλύματος σακχαρόζης 

συγκεντρώσεως 1,5, 1,2, 0,93 και 0,6 Μ, που περιέχουν 5 mM Tricine-NaOH, pH 7.6 και 2 

mM MgCl2. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 20.000 rpm (Beckman, SW 27) για 1 h. Οι φάκελοι 

εντοπίζονται στην κίτρινη ζώνη που βρίσκεται στην μεσόφαση των συγκεντρώσεων 0,6 και 

0,93 Μ σακχαρόζης. Το δείγμα αραιώνεται 4 φορές με 10 mM Tricine-NaOH, pH 7,6, 

αναδεύεται έντονα και φυγοκεντρείται για 1 h στα 27.000 rpm (Beckman, SW 27). To ίζημα 

επαναιωρείται σε διάλυμα 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3. 

Ακολουθεί προσδιορισμός της συγκέντρωσης της πρωτείνης του δείγματος, 

διαλυτοποίηση με 1% ΤΧ-100 και προσδιορισμός της πρωτεολυτικής του ενεργότητας ως 

προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. 

 

 

6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ 

Η απομόνωση και η έκπλυση των θυλακοειδών από φύλλα φασολιού και μπιζελιού 

γίνεται με βάση την μέθοδο των Argyroudi-Akoyunoglou et al. (1982). Φύλλα νωπού βάρους 

4 gr κόβονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και ομογενοποιούνται σε Omni - mixer της 

Sorvall με 40 ml ψυχρού ρυθμιστικού διαλύματος απομόνωσης (0,3 M sucrose – 0,05 M 

phosphate buffer, pH 7,2 – 10 mM KCl). Στην περίπτωση απομόνωσης ώριμων 

χλωροπλαστών (έκθεση σε συνεχή λευκό φωτισμό περισσότερο από 72 h), η 

ομογενοποίηση γίνεται σε παγόλουτρο αρχικά στο 35% της μεγίστης ταχύτητας (5.600 

στροφές/min, 145 Hz) επί 15 sec και αμέσως μετά στο 58% (9.280 στροφές/min, 240 Hz) επί 

10 sec. Στην περίπτωση πλαστιδίων που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες φωτισμού ολικής 

διάρκειας μικρότερης των 72 h, η ομογενοποίηση γίνεται αρχικά στο 50% (8.000 

στροφές/min, 207 Hz) επί 5 sec και αμέσως μετά στο 25% (4.000 στροφές/min, 103 Hz) επί 

25 sec. 

Το ομογενοποίημα διηθείται από εξαπλή γάζα και φυγοκεντρείται στα 500 g για 2 min. 

Το υπερκείμενο φυγοκεντρείται ξανά στα 1.000 g για 10 min (ώριμοι χλωροπλάστες) ή στα 

3.000 g για 10 min (φωτισμός ολικής διάρκειας λιγότερο από 72 h). Tο ίζημα, το οποίο 
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περιέχει τα πλαστίδια  εκπλένεται δύο φορές με 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στα 10.000 g για 10 min για την απομόνωση των θυλακοειδών. Τέτοιου 

είδους παρασκευάσματα μετά την προσθήκη BSA είναι πολύ ενεργά σε φωτοχημικές 

αντιδράσεις (Akoyunoglou and Michelinaki-Maneta, 1975; Argyroudi-Akoyunoglou et al., 

1982; Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1985). Όλα τα στάδια της απομόνωσης γίνονται στους 

0 - 4οC. 

 

 

7. ΕΚΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΜΕ NaBr 

Θυλακοειδή απομονωμένα από σπασμένους χλωροπλάστες φασολιού ή μπιζελιού και 

εκπλυμένα δύο φορές με 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 όπως περιγράψαμε παραπάνω, 

αναδεύονται σε παγόλουτρο για 10 min παρουσία 2 M NaBr σε τελική συγκέντρωση 

χλωροφύλλης 200 μg/ml (Farchaus et al., 1985). Στη συνέχεια, το παρασκεύασμα 

αραιώνεται με ίσο όγκο παγωμένου απιονισμένου H2O και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 1 h 

στα 100.000 g. To ίζημα εκπλένεται μία φορά με 50 mM Tricine, pH 7,3 και ακολουθεί 

διαλυτοποίησή του σε 1% ΤΧ-100. 

       Το υπερκείμενο υπόκειται σε διαπίδυση (12 kDa cut off) έναντι διαλύματος 10 mM 

Tricine, pH 7,3 και στους 4οC (τέσσερις αλλαγές διαλύματος), και στην συνέχεια υπόκειται σε 

λυοφιλίωση και επαναιωρείται σε διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 8,6. 

 

 

8. ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΕ TRITON-X 100 

Οι πρωτεΐνες των μεμβρανικών δειγμάτων (προελασματοειδή σωμάτια, προθυλακοειδή, 

πρωτογενή θυλακοειδή, θυλακοειδή, φάκελοι), διαλυτοποιούνται με ανάδευση για μισή ώρα 

σε 1% Triton X-100 στους 4οC, έτσι ώστε ο λόγος Triton X-100/πρωτεΐνη να είναι ίσος με 1 

(w/w). Η διαλυτοποιημένη πρωτεΐνη απομονώνεται στο υπερκείμενο μετά από φυγοκέντρηση 

στα 10.000 g για 10 min, αφού όπως έχει αποδειχθεί (Anastassiou and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1995b) η ανάκτηση των διαλυτοποιημένων πρωτεϊνών στις συνθήκες αυτές 

είναι 100%, όπως και κατά την φυγοκέντρηση στα 100.000 g για 1 h. 
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9. ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 

Τέσσερα γραμμάρια φύλλων από φυτά συνεχούς φωτισμού, φασολιού και μπιζελιού, 

που έχουν μεταφερθεί στο σκοτάδι για 1.30 h πριν την απομόνωση (για να επιτευχθεί 

αποφωσφορυλίωση των ενδογενώς φωσφορυλιωμένων πρωτεϊνών), ομογενοποιούνται με 

40 ml ρυθμιστικού διαλύματος απομόνωσης (0,4 Μ σορβιτόλη, 50 mΜ Tricine-NaOH, 10 mΜ 

NaCl, pH 7,8) σε ομογενοποιητή Omni-Mixer της Sorvall για 15 sec στο 35% και 10 sec στο 

58% της μεγίστης ταχύτητας. Το ομογενοποίημα διηθείται από εξαπλή γάζα και από το 

διήθημα απομονώνονται οι χλωροπλάστες ως ίζημα μετά από φυγοκέντρηση για 10 min στα 

1.000 g. Οι χλωροπλάστες εκπλένονται με ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης (10 mM Tricine-

NaOH, 10 mM NaCl, 5 mM MgCl2, pH 7,8), συλλέγονται στο ίζημα μετά από φυγοκέντρηση 

στα 10.000 g για 10 min και επαναιωρούνται σε ρυθμιστικό διάλυμα εναιώρησης (0,1 M 

σορβιτόλη, 30 mM Tricine-NaOH, 5 mM MgCl2, 10mM NaCl, pH 7,8). Η συγκέντρωση της 

χλωροφύλλης ρυθμίζεται στα 400 μg/ml. Όλα τα παραπάνω στάδια απομόνωσης γίνονται 

στους 0-4οC.  

Σε 1 ml αιωρήματος χλωροπλαστών (σε ρυθμιστικό διάλυμα εναιώρησης) 

συγκέντρωσης χλωροφύλλης 400 μg/ml, προστίθενται ΝαF και ΑΤΡ (διάλυμα πρόσφατο, 

12,2 mg/ml σε Η2Ο), σε τελικές συγκεντρώσεις 10 mM και 0,244 mg/ml, αντίστοιχα. Τα 

δείγματα τα οποία βρίσκονται σε γυάλινους σωλήνες (διαμέτρου 1cm) σε υδατόλουτρο, 

φωτίζονται με λευκό φως εντάσεως 500 μE/m2.sec για 30 min στους 22οC (Kyle et al.,1982; 

Steinback et al.,1982). Τα μη φωσφορυλιωμένα δείγματα περιέχουν ΑΤΡ και ΝαF, αλλά 

παραμένουν στο σκοτάδι στους 22οC. Σαν μάρτυρες επίσης χρησιμοποιούνται και δείγματα 

που είτε παραμένουν στο σκοτάδι ή εκθέτονται στο φως απουσία ΑΤΡ και NaF. 

Στα πειράματα όπου γίνεται επεξεργασία των θυλακοειδών με τον αναστολέα κινασών 

FSBA, ακολουθείται η μέθοδος των Farchaus et al. (1985). Διάλυμα FSBA (διάλυμα φύλαξης 

50 mM σε MeOH) προστίθεται στο σκοτάδι και σε τελική συγκέντρωση 1 mM (2% MeOH, 

v/v), σε εναιώρημα θυλακοειδών από άθικτους χλωροπλάστες μπιζελιού συγκέντρωσης 

χλωροφύλλης 400 μg/ml (σε ρυθμιστικό διάλυμα εναιώρησης). Τα δείγματα αυτά 

παραμένουν στο σκοτάδι και στους 22οC για 30 min και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 min 

στη μέγιστη ταχύτητα επιτραπέζιας φυγοκέντρου (Eppendorf). Τέλος, οι μεμβράνες των 

θυλακοειδών που συλλέγονται ως ίζημα επαναιωρούνται και πάλι στο ρυθμιστικό διάλυμα 

εναιώρησης διατηρώντας την ίδια συγκέντρωση χλωροφύλλης και ακολουθεί φωσφορυλίωση 

των πρωτεϊνών του θυλακοειδούς όπως περιγράψαμε παραπάνω. Σαν μάρτυρας 

χρησιμοποιείται δείγμα θυλακοειδών που υπόκειται στην παραπάνω επεξεργασία παρουσία 

μόνο MeOH σε τελική συγκέντρωση 2% (v/v) (χωρίς FSBA). 
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Όταν γίνεται έλεγχος της επίδρασης της διαλυτοποίησης των θυλακοειδών στην 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών του θυλακοειδούς, η τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 είναι 0,5% 

(w/v), η συγκέντρωση της χλωροφύλλης είναι 350 μg/ml, ενώ οι υπόλοιπες συνθήκες 

διατηρούνται ίδιες. Παράλληλα φωσφορυλιώνεται και δείγμα θυλακοειδών που δεν έχει 

υποστεί διαλυτοποίηση, το οποίο χρησιμοποιείται ως μάρτυρας (control). Για την 

επισήμανση των πρωτεϊνών που φωσφορυλιώνονται χρησιμοποιείται [γ-32P] ΑΤΡ. Στο 

διάλυμα φωσφορυλίωσης που περιγράφηκε προηγουμένως, προστίθενται 8  μCi [γ-32P] ΑΤΡ 

(3.000 mCi. μmol-1, Amersham). Μετά το τέλος της φωσφορυλίωσης, προστίθεται ίσος όγκος 

διαλύματος διαλυτοποίησης (4% SDS, 0,1Μ Tris-HCl, pH 7,6, 0,6M σακχαρόζη, 8% 

μερκαπτοαιθανόλη, 0,02% κυανούν της βρωμοφαινόλης) και τα δείγματα φυλάσσονται στους 

-20οC μέχρι να γίνει ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των πρωτεϊνών. Οι φωσφορυλιωμένες 

πρωτείνες ανιχνεύονται μετά από αυτοραδιογραφία. 

 

 

10. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΔΙΑΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 

Οι χλωροπλάστες απομονώνονται από φύλλα φασολιού και μπιζελιού με 

ομογενοποίηση   4gr φύλλων με 40 ml διαλύματος απομόνωσης (0,3M sucrose – 0,05M 

phosphate – 0,01 M KCl, pH 7,2). Ακολουθεί έκπλυση και το ίζημα των χλωροπλαστών 

διαλύεται σε διάλυμα εναιώρησης [50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 (συνθήκες αποστοίβαξης), ή 

50 mM phosphate – 0,15 M KCl, pH 7,2; 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 – 2 mM MgCl2 

(συνθήκες στοίβαξης)] (Argyroudi- Akoyunoglou, 1976; Argyroudi-Akoyounoglou, 1991). Τα 

εναιωρήματα αραιώνονται μέχρι τελικής συγκέντρωσης 400 μg Chl/ml,  και θραύονται 

μηχανικά με την χρήση French press σε 400 psi. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δείγματα πριν 

την μηχανική θραύση εκπλένονται όπως περιγράφηκε παραπάνω με NaBr, και το ίζημα των 

θυλακοειδών εκπλένεται καλά με διάλυμα 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3. Η προσθήκη 

διαφόρων παραγόντων γίνεται στο διάλυμα εναιώρησης. 

Τα υποχλωροπλαστιδιακά κλάσματα συλλέγονται από το ομογενοποίημα που 

προκύπτει μετά τη θραύση των χλωροπλαστών με διαφορική φυγοκέντρηση στους 4οC, στα 

1.000 g για 10 min (1Κ ίζημα, άσπαστοι χλωροπλάστες), μετά από το υπερκείμενο του 1Κ 

στα 10.000 g για 30 min (10Κ ίζημα, γράνα) και από το υπερκείμενο των 10Κ στα 50.000 g 

για 30 min (50Κ ίζημα, ενδιάμεσο κλάσμα). Τα θυλακοειδή του στρώματος συλλέγονται ως 

ίζημα από το υπερκείμενο των 50Κ με φυγοκέντρηση στα 240.000 g για 1 h (240K ίζημα) 

(Σχήμα 8). 



  

 

 

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 

11.1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΞΩΓΕΝΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (AZOCOLL)  

Το αζωκολλαγόνο (azocoll) είναι ένα αδιάλυτο σύμπλεγμα πρωτείνης-χρωστικής και 

χρησιμοποιείται ως γενικό τεχνητό υπόστρωμα πρωτεολυτικών ενζύμων. Το αζωκολλαγόνο 
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υδρολύεται από μία πληθώρα πρωτεασών και δίνει διαλυτά έγχρωμα πεπτίδια, ανάλογα με 

την συγκέντρωση του ενζύμου. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος (Chavira et al., 1984) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε κλάσματα που προέρχονται από τον ηλεκτροφορητικό 

διαχωρισμό δειγμάτων θυλακοειδών σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου (10-20%). Μετά την 

ηλεκτροφορητική ανάλυση των δειγμάτων, κλάσματα πηκτής ακρυλαμιδίου διαστάσεων 0,4 

cm x 4,2 cm x 0,3 cm επωάζονται σε γυάλινους σωλήνες διαμέτρου 1,5 cm, με 1,5 ml 

διαλύματος azocoll (5 mg/ml σε διάλυμα εναιώρησης 50 mM Tris-HCl, pH 7,8, 1 mM CaCl2) 

στους 37oC για 20 h υπό συνεχή ανάδευση στα 200 rpm (New Brunkswick Scientific Co., 

Inc.). Σαν μάρτυρας χρησιμοποιείται κλάσμα πηκτής ίδιων διαστάσεων, το οποίο δεν περιέχει 

πρωτείνη. 

Μετά το τέλος της επώασης, τα δείγματα διηθούνται σε πιπέττα pasteur, η οποία 

περιέχει υαλοβάμβακα, και το διήθημα φυγοκεντρείται για 15 min στα 10.000 rpm σε 

μικροφυγόκεντρο (Eppendorf). Το υπερκείμενο των δειγμάτων φωτομετρείται στα 520 nm, 

μετά από μηδενισμό με τον μάρτυρα. Τα αποτελέσματα δίνονται ως σχετικές τιμές 

απορρόφησης. 

 

11.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ/ Ή ΕΞΩΓΕΝΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (LHCII) 

Για τον προσδιορισμό της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε δείγματα που περιέχουν 

ενδογενή LHCII (πρωτογενή θυλακοειδή, θυλακοειδή), δείγματα διαλυτοποιημένα ή μη σε 1% 

Triton X-100, επωάζονται στους 37οC για διάφορα χρονικά διαστήματα, με 40 mM Tris-HCl, 

pH 8,6 και σε συγκέντρωση πρωτείνης 1 mg/ml. 

Για τον προσδιορισμό της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε δείγματα που είτε στερούνται 

ενδογενούς LHCII (στρώμα, φάκελοι, προελεσματοειδή σωμάτια, προθυλακοειδή, έκπλυμα 

NaBr) ή περιέχουν μικρή ποσότητα ενδογενούς LHCII (πρωτογενή θυλακοειδή), προστίθεται 

εξωγενής LHCII αποπρωτείνη, σε αναλογία πρωτεϊνών του δείγματος προς προστιθέμενη 

LHCII ίση με 5 (w/w). Οι συνθήκες στο μίγμα επώασης είναι οι ίδιες, όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω [40 mM Tris-HCl, pH 8,6 και συγκέντρωση ολικής πρωτείνης 1 mg/ml (πρωτείνη 

δείγματος + εξωγενή LHCII)]. 

Στις περιπτώσεις, όπου προσδιορίζεται η πρωτεολυτική ενεργότητα σε διαλυτοποιημένα 

δείγματα, η τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 στο μίγμα επώασης είναι 0,5% (w/v), σε μη 

διαλυτοποιημένα δείγματα που περιέχουν εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, η συγκέντρωση είναι 
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0,05% (w/v), λόγω της προσθήκης LHCII, ενώ σε μη διαλυτοποιημένα δείγματα που ο 

προσδιορισμός της ενεργότητας γίνεται ως προς την ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, το μίγμα 

επώασης δεν περιέχει ΤΧ-100. 

Δείγματα απομακρύνονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος της επώασης. Η 

δράση της πρωτεάσης σταματά με ψύξη των δειγμάτων σε παγόλουτρο και προσθήκη ίσου 

όγκου ρυθμιστικού διαλύματος διαλυτοποίησης (4% SDS, 0,1Μ Tris-HCl, pH 7,6, 0,6M 

σακχαρόζη, 8% μερκαπτοαιθανόλη, 0,02% κυανούν της βρωμοφαινόλης). Η φύλαξη των 

δειγμάτων γίνεται στους -20οC. 

Στα πειράματα, που έγιναν για τον έλεγχο της επίδρασης του αναπτυξιακού σταδίου του 

φυτού στην πρωτεολυτική ενεργότητα, σε δείγματα θυλακοειδών προστέθηκε και εξωγενής 

LHCII αποπρωτείνη σε αναλογία πρωτεϊνών του δείγματος προς προστιθέμενη LHCII 

αποπρωτείνη ίση με 5 (w/w).  

Σε πειράματα όπου μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών παραγόντων στην 

πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς το ενδογενές ή το εξωγενές LHCII, οι παράγοντες αυτοί 

προστέθηκαν αμέσως πριν την έναρξη της επώασης των δειγμάτων στους 37οC. 

Στα πειράματα όπου εξετάστηκε η in vitro επίδραση της έντασης του φωτός και της 

προσθήκης ΑΤΡ σε διάφορα δείγματα (θυλακοειδών, στρώματος, εκπλύματος NaBr και  

θυλακοειδή μετά από έκπλυση με NaBr), διατηρήθηκαν οι συνθήκες επώασης που 

προαναφέραμε. Τα δείγματα θυλακοειδών ήταν διαλυτοποιημένα σε 1% ΤΧ-100 και η τελική 

του συγκέντρωση στο μέσο επώασης όλων των δειγμάτων ήταν 0,1%. Σε 1 ml αιωρήματος 

δείγματος συγκέντρωσης πρωτείνης 1 mg/ml, προστέθηκε ΑΤΡ (διάλυμα φύλαξης 0,1 Μ, pH 

7,0) και MgCl2 σε τελική συγκέντρωση 5 mM. Στα δείγματα όπου προστέθηκε ΝαF, η τελική 

του συγκέντρωση ήταν 10 mM. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε γυάλινους σωλήνες 

(διαμέτρου 1cm) σε παγόλουτρο και φωτίστηκαν με λευκό φως εντάσεως 500 μE/m2.sec ή 

5000 μE/m2.sec για 30 min στους 0-4οC. Αντίστοιχα δείγματα μάρτυρες περιείχαν ΑΤΡ, 

MgCl2 και ΝαF, αλλά παρέμειναν στο σκοτάδι στις ίδιες συνθήκες. Μετά την απομάκρυνση 

δειγμάτων πριν και μετά την έκθεση στο φως, όλα τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και 

στους 37οC για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δείγματα απομακρύνθηκαν κατά την διάρκεια και 

μετά το τέλος της επώασης. 

Η πρωτεολυτική ενεργότητα του δείγματος συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό της LHCII 

αποπρωτείνης που αποδομείται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα επώασης στους 37οC. 
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12. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

12.1. ΑΠΟ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ TRITON X-100 

Στις περιπτώσεις που προστίθεται εξωγενής LHCII αποπρωτείνη για τον προσδιορισμό 

της πρωτεολυτικής ενεργότητας συγκεκριμένων δειγμάτων, η LHCII αποπρωτείνη που 

χρησιμοποιείται, απομονώνεται σύμφωνα με την μέθοδο των Burke et al. (1978). 

Για την απολιπίδωση του απομονωμένου LHCII, το δείγμα αραιώνεται με παγωμένη 

ακετόνη (τελική συγκέντρωση 80% ακετόνη). Το εναιώρημα παραμένει στους -20οC για 30 

min και ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 12.000 g για 15 min. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

μέχρι το ίζημα να γίνει λευκό. Στη συνέχεια το ίζημα στεγνώνει στον αέρα και διαλύεται σε 

μικρό όγκο 1% SDS (~600 μΙ). Μετά την πλήρη διαλυτοποίηση του δείγματος, ακολουθεί 

διαπίδυση σε 2 λίτρα 1% Triton X-100 όλη την νύχτα. Την επόμενη μέρα το δείγμα 

συλλέγεται προσεκτικά από τον σάκο διαπίδυσης και προσδιορίζεται η συγκέντρωση της 

πρωτείνης. Η LHCII αποπρωτείνη που χρησιμοποιείται περιέχει 3,5 μg πρωτείνης ανά μΙ 

διαλύματος ΤΧ-100 (1%, w/v).  

 

12.2.  ΑΠΟ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ SDS 

Η LHCII αποπρωτείνη, που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα σε πηκτώματα ενεργότητας 

απομονώνεται σύμφωνα με την μέθοδο της Αrgyroudi-Akoyunoglou (1978). 

Και στην περίπτωση αυτή λαμβάνει χώρα απολιπίδωση του LHCII μετά από 

επεξεργασία του δείγματος με ακετόνη σε τελική συγκέντρωση 80% (v/v). Η απολιπιδωμένη 

LHCII αποπρωτείνη που προκύπτει διαλύεται σε 1% SDS και ακολουθεί προσδιορισμός της 

συγκέντρωσης του δείγματος.  

 

 

13. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ  

13.1. ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ 

Δείγματα θυλακοειδών μη διαλυτοποιημένων σε 1% ΤΧ-100 που απομονώνονται από 

φυτά ηλικίας 10 ημερών, επωάζονται για 4 μέρες στους 56οC σε συγκέντρωση χλωροφύλλης 
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500 μg/ml και προσδιορίζεται η πρωτεολυτική τους ενεργότητα πριν και μετά το τέλος της 

επώασης, καθώς η συγκέντρωση της πρωτείνης. 

Στη συνέχεια τα δείγματα αυτά αφού διαλυτοποιηθούν με SDS διάλυμα διαλυτοποίησης 

(τελική συγκέντρωση πρωτείνης δείγματος 8 mg/ml), αναλύονται σε πηκτή γραμμικής κλίσης 

πολυακρυλαμιδίου 10-20% διαστάσεων 8 cm πλάτος, 7 cm μήκος και 3 mm πάχος και η 

ηλεκτροφόρηση λαμβάνει χώρα στους 4οC για 3,5 περίπου ώρες και εφαρμόζεται σταθερή 

ένταση ρεύματος 20 mA, κατά την διάρκεια διέλευσης των δειγμάτων από την πηκτή 

συσσώρευσης, και 30 mA κατά την διάρκεια διέλευσης των δειγμάτων από την πηκτή 

διαχωρισμού. 

350 μg δείγματος φορτώνονται σε κάθε διαδρομή της πηκτής. Για την κλασμάτωση, 

εκχύλιση και προσδιορισμό της ενζυμικής ενεργότητας χρησιμοποιούνται τρεις διαδρομές, 

ενώ μία διαδρομή υπόκειται σε χρώση με Coomassie Brilliant Blue R-250. Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης η πηκτή κόβεται στην περιοχή που αντιστοιχεί στις τρεις διαδρομές (3 cm) 

σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Κάθε οριζόντια λωρίδα τεμαχίζεται σε πολύ μικρά 

κομμάτια και είτε τοποθετείται σε 1,5 ml διαλύματος αζωκολλαγόνου (5 mg/ml αzocoll σε 50 

mM Tris-HCl, pH 7,8, 1 mM CaCl2) και επωάζεται στους 37οC για 20 h υπό συνεχή 

ανάδευση, ή τοποθετείται σε 900 μΙ διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 παρουσία 

εξωγενούς LHCII σε τελική συγκέντρωση 45 μg/ml και επωάζεται στους 37oC για 20 h. Σαν 

μάρτυρας χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις λωρίδα πηκτής ίδιων διαστάσεων, η 

οποία δεν περιέχει πρωτείνη. Ακολουθεί η διαδικασία προσδιορισμού της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας είτε με την μέθοδο του αζωκολλαγόνου, είτε με την μέθοδο του εξωγενούς 

υποστρώματος. 

Η ίδια διαδικασία γίνεται και σε δείγματα εκπλύματος NaBr, με την διαφορά ότι αυτά 

αναλύονται και σε πηκτή ακρυλαμιδίου 12,5% διαστάσεων 8 cm πλάτος, 7 cm μήκος και 1,5 

mm πάχος. Στην περίπτωση αυτή, σε κάθε διαδρομή αναλύονται ~ 200 μg πρωτείνης 

εκπλύματος NaBr. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή κόβεται στην περιοχή που 

αντιστοιχεί σε δύο διαδρομές (1,9 cm) σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Κάθε οριζόντια 

λωρίδα τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια και τοποθετείται σε 800 μΙ διαλύματος 10 mM 

Tris-HCl, pH 8,6 στους 4oC υπό συνεχή ανάδευση. Την επόμενη ημέρα απομακρύνουμε 300 

μΙ από το εκχύλισμα κάθε κλάσματος, προσθέτουμε εξωγενή LHCII αποπρωτείνη σε τελική 

συγκέντρωση 80 μg/ml και ακολουθεί επώαση των δειγμάτων στους 37oC για 20 h. 

       Στην περίπτωση που θέλουμε να συλλέξουμε το εκχύλισμα από κάθε κλάσμα για να 

διερευνήσουμε περαιτέρω την φύση της πρωτεάσης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Η 

περιοχή που αντιστοιχεί σε τέσσερις διαδρομές (3,8 cm) χωρίζεται σε κλάσματα, τα οποία 
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τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και η εκχύλιση λαμβάνει χώρα όλη τη νύχτα σε 800 μl 

διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 στους 4oC υπό συνεχή ανάδευση. Την επόμενη ημέρα 

επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με την προσθήκη ίδιου όγκου διαλύματος. Μετά το πέρας 

της όλης διαδικασίας τα εκχυλίσματα του κάθε κλάσματος ενώνονται και ακολουθεί είτε 

προσδιορισμός της πρωτείνης τους, είτε δεύτερος ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των 

κλασμάτων που έχουν πρωτεολυτική ενεργότητα και επαναπροσδιορισμός της ενεργότητας 

των κλασμάτων, ή ηλεκτροφόρηση των ενεργών κλασμάτων και βαφή με κυανούν της 

κουμάσης. 

      Στα πειράματα που θέλαμε να εντείνουμε τις συνθήκες αποδιάταξης για περαιτέρω 

διαχωρισμό του ενεργού κλάσματος, 14 μg πρωτείνης λυοφιλοποιημένου εκχυλίσματος  

(προήλθε από έκλουση τεσσάρων διαδρομών δείγματος θυλακοειδών που παρέμειναν στους 

56οC για 4 ημέρες), διαλυτοποιήθηκαν με προσθήκη είτε SDS-διαλύματος διαλυτοποίησης 

παρουσία 100 mM KCl, ή διαλύματος διαλυτοποίησης παρουσία 6 M ουρίας ή πυκνού 

διαλύματος διαλυτοποίησης (διπλάσιας συγκέντρωσης) με ακόλουθη επώαση του δείγματος 

για 20 min στους 37οC (Carlberg and Andersson, 1996) και στη συνέχεια αναλύθηκαν σε 

πηκτή ακρυλαμιδίου (12,5%). Ακολούθησε βαφή της πηκτής με Coomassie Brilliant Blue.  

Σε ορισμένα πειράματα με στόχο τον περαιτέρω διαχωρισμό της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας εκπλύματος NaBr, το έκπλυμα αναδεύθηκε για 30 min με 1% ΤΧ-100 στους 4οC 

και σε αναλογία πρωτείνη/ΤΧ-100 ίση με 1 (w/w) και το δείγμα αναλύθηκε με SDS-PAGE 

(12,5%) μετά την προσθήκη ίσου όγκους διαλύματος διαλυτοποίησης. Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης η πηκτή κλασματώθηκε και ελέγχθηκε η πρωτεολυτική ενεργότητα των 

κλασμάτων. 

 

13.2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY 

GEL) 

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ανίχνευση ενός ενζύμου βάσει της ενεργότητάς του, 

με ταυτόχρονο προσδιορισμό του μοριακού του βάρους, μέσω του διαχωρισμού του σε SDS-

PAGE. Είναι γνωστό ότι το SDS μετουσιώνει τις πρωτείνες, με αποτέλεσμα να χάνεται η 

ενζυμική τους δράση. Το φαινόμενο όμως αυτό είναι αντιστρεπτό και μπορεί να επανακτήσει 

η πρωτείνη την φυσική της δομή μετά το τέλος της SDS-ηλεκτροφόρησης (Weber and Kuter, 

1971).  

Δείγμα εκπλύματος NaBr (140 μg, τελικής συγκέντρωσης 4 mg/ml) στο οποίο έχει 

προστεθεί SDS διάλυμα διαλυτοποίησης (1% SDS, 50 mM Tris-HCl, pH 6,8, 10% γλυκερόλη, 
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0,025% μπλε της βρωμοφαινόλης) παρουσία και απουσία 1% 2-μερκαπτοαιθανόλης, 

φορτώνεται και αναλύεται σε πηκτή  SDS-πολυακρυλαμιδίου (Lacks and Springhorn, 1980). 

Η σύσταση της πηκτής συσσώρευσης είναι 5% ακρυλαμίδιο και 0,13% δις-ακρυλαμίδιο 

σε ρυθμιστικό διάλυμα 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8 που περιέχει 2mM EDTA, 0,1% SDS, 

0,05% TEMED και 0,1%  και υπερθειϊκό αμμώνιο (APS). 

Η σύσταση της πηκτής διαχωρισμού είναι 7% ή 10% ακρυλαμίδιο και 0,19% ή 0,27% 

δις-ακρυλαμίδιο αντίστοιχα, σε ρυθμιστικό διάλυμα 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 που περιέχει 10 

μg BSA/ml, 0,2 mg LHCII/ml, 35 mM σακχαρόζη, 2 mM EDTA, 0,1% SDS, 0,05% TEMED 

και 0,1% APS. 

       Το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης περιέχει 0,05 Μ Tris-HCl, pH 8,3, 0,38 M 

γλυκίνη, 2 mM EDTA και 0,1% SDS. Η πηκτή τοποθετείται σε πλάκα διαστάσεων 8 cm 

πλάτος, 7 cm μήκος και 1 mm πάχος και η ηλεκτροφόρηση λαμβάνει χώρα στους 4οC για 

1.30 περίπου ώρα σε σταθερή ένταση ρεύματος 20 mA. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή εκπλένεται μία φορά με ddH2O και άλλες 3 

φορές από 45 min με δεκαπλάσιο όγκο διαλύματος 40 mM Tris-HCl, pH 7,6 σε θερμοκρασία 

δωματίου (ως προς τον όγκο της πηκτής). Ακολουθεί επώαση της πηκτής με το διάλυμα 

ενεργότητας (50 mM Tris-HCl, pH 8,6). Την επόμενη μέρα η πηκτή βάφεται με διάλυμα 

χρωματισμού για 1h και ακολουθούν αλλαγές διαλύματος αποχρωματισμού, μέχρι η πηκτή 

συσσώρευσης να αποχρωματιστεί πλήρως. 

 

 

14. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΩΝ (SDS-PAGE) 

Η ηλεκτροφόρηση με SDS (sodium dodecyl sulfate) σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου 

(SDS-PAGE) αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο για αναγνώριση και 

διαχωρισμό πρωτεϊνών καθώς και για την εκτίμηση των ακριβών μοριακών βαρών των 

πρωτεϊνών.  

Τα δείγματα, στα οποία έχει προστεθεί SDS διάλυμα διαλυτοποίησης (τελική 

συγκέντρωση 2% SDS, 0,05Μ Tris-HCl, pH 7,6, 0,3M σακχαρόζη, 4% μερκαπτοαιθανόλη, 

0,01% μπλε της βρωμοφαινόλης), βράζουν για 2 min στους 100οC, και στην συνέχεια 

φορτώνονται και αναλύονται σε πηκτή  SDS-πολυακρυλαμιδίου (Laemmli, 1970; Hoober et 

al., 1980 ).  
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Η σύσταση της πηκτής συσσώρευσης είναι 3,2% ακρυλαμίδιο και 0,085% δις-

ακρυλαμίδιο σε ρυθμιστικό διάλυμα 125 mM Tris-HCl, pH 6,8 που περιέχει 2mM EDTA, 1M 

ουρία, 0,15% SDS, 0,2% TEMED και 0,07%  υπερθειϊκό αμμώνιο [APS, (NH4)2S2O8]. 

Η σύσταση της πηκτής διαχωρισμού είναι συνήθως 12,5% ακρυλαμίδιο και 0,33% δις-

ακρυλαμίδιο σε ρυθμιστικό διάλυμα 382 mM Tris-HCl, pH 8,8 που περιέχει 34 mM 

σακχαρόζη, 2mM EDTA, 1M ουρία, 0,15% SDS, 0,1% TEMED και 0,05% APS. 

       Το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης περιέχει 0,05 Μ Tris-HCl, pH 8,35, 0,38 M 

γλυκίνη, 2 mM EDTA, 5 mM θειοθειϊκό νάτριο και 0,15% SDS. 

Η πηκτή τοποθετείται σε πλάκα διαστάσεων 8 cm πλάτος, 7 cm μήκος και 1,5 mm 

πάχος και η ηλεκτροφόρηση λαμβάνει χώρα στους 4οC για 2 περίπου ώρες και εφαρμόζεται 

σταθερή ένταση ρεύματος 25 mA, κατά την διάρκεια διέλευσης των δειγμάτων από την πηκτή 

συσσώρευσης, και 35 mA κατά την διάρκεια διέλευσης των δειγμάτων από την πηκτή 

διαχωρισμού. 

 

 

15. ΧΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 

Αποτελεί την κλασσική μέθοδο ανίχνευσης πρωτεϊνών που αναλύονται ηλεκτροφορητικά 

σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου. Η ανίχνευση απαιτεί 0,1-1 μg πρωτείνης ανά ζώνη πρωτείνης. 

Η χρωστική αυτή χρειάζεται όξινο περιβάλλον για την δημιουργία των ηλεκτροστατικών 

έλξεων μεταξύ των μορίων της βαφής και των πρωτεϊνών και φαίνεται να αλληλεπιδρά με τις 

βασικές ομάδες. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης το πήκτωμα εμβυθίζεται σε διάλυμα χρώσης [0,25% 

Coomassie Brilliant Blue R-250 (w/v) σε 45% μεθανόλη (v/v), 9% οξικό οξύ (v/v)] για 1 ώρα 

υπό συνεχή ανακίνηση. Η πηκτή αποχρωματίζεται με συνεχείς εκπλύσεις με διάλυμα 

αποχρωματισμού [20% μεθανόλη (v/v), 7% οξικό οξύ (v/v), 3% γλυκερόλη] μέχρι το 

υπόβαθρο (background) να μειωθεί ικανοποιητικά και να γίνουν εμφανείς οι ζώνες των 

πολυπεπτιδίων. 
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16. ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή ξηραίνεται σε ειδικό ξηραντήρα (Dry-gel, 

Hoefer) στους 55οC για 2 ώρες υπό κενό, τοποθετείται πάνω σε φιλμ (Kodak X-omat AR) και 

φυλάσσεται στους -80οC (Bonner and Laskey, 1974). Το φιλμ (αυτοραδιογραφία) εμφανίζεται 

σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες, ανάλογα με την ποσότητα του ραδιενεργού υλικού των 

δειγμάτων. 

 

 

17. ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (WESTERN BLOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Η μέθοδος αυτή καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση μικρής ποσότητας 

πρωτεΐνης, με την χρήση αντισώματος έναντι της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Ένα δεύτερο 

αντίσωμα (αντι-αντίσωμα), το οποίο είναι σημασμένο με αλκαλική φωσφατάση, προσδένεται 

στο αρχικό αντίσωμα. Το ένζυμο αυτό καταλύει μια σειρά αντιδράσεων, έχοντας ως 

υπόστρωμα το συνδυασμό BCIP (5-Βρωμο-4-χλωρο-3-ινδολυλ-φωσφορικό οξύ) και NBT 

(Nitro blue Tetrazolium) και τελικά εμφανίζεται  χρώμα στις θέσεις πρόσδεσης του ενζύμου 

(McGadey, 1970; Blake et al., 1984). Ο κορεσμός των ελεύθερων ενεργών θέσεων της 

μεμβράνης, συνήθως με μία αδρανή πρωτείνη, όπως BSA ή πρωτείνη γάλακτος, είναι 

απαραίτητος για να ελαχιστοποιηθεί το υπόβαθρο (background). Συχνά είναι απαραίτητη και 

η χρήση μη ιονικού απορρυπαντικού, όπως Τween-20, που μειώνει την μη ειδική πρόσδεση. 

Μετά την ηλεκτροφόρηση, τόσο η πηκτή όσο και η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, στην 

οποία θα γίνει η μεταφορά των πρωτεϊνών, εμβαπτίζονται στο ρυθμιστικό διάλυμα 

μεταφοράς, το οποίο περιέχει 50 mM Tris-HCl, pH 8,35, 0,38 Μ γλυκίνη, 20% μεθανόλη. Για 

την πλήρη επαφή της πηκτής με την μεμβράνη χρησιμοποιείται θήκη στην οποία το σύστημα 

μεμβράνης-πηκτής περιβάλλεται από δύο φύλλα Whatman 3 MM και σπογγώδες υλικό. 

Απομακρύνονται οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες, έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη μεταφορά. Η 

θήκη βυθίζεται στο ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς σε ειδική συσκευή (Hoefer Sci. Model TE-

22) με την πλευρά της μεμβράνης προς την άνοδο (+) και εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο 

εντάσεως 390 mA για 90 περίπου λεπτά στους 4οC υπό συνεχή ανάδευση (Burnette, 1981). 

Η μεμβράνη βάφεται με υδατικό διάλυμα Ponseau red, αραιωμένο 1:500, προκειμένου 

να εντοπιστούν οι δείκτες μοριακού βάρους και να ελεγχθεί η έκταση της μεταφοράς. Στη 

συνέχεια η μεμβράνη εκπλένεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών PBS (50 mM K2HPO4, 

50 mM KH2PO4, 1,5 M NaCl, pH 7,25) για 10 min και ακολουθεί επώαση της μεμβράνης για 1 
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h ή όλη την νύχτα στους 4oC, με διάλυμα κορεσμού [5% (w/v) αποβουτυρωμένο γάλα σε 

σκόνη, 0,2% Tween-20 σε PBS] υπό συνεχή ανακίνηση (Towbin et al., 1979). Ακολουθεί  

επώαση της μεμβράνης για 2 h στους 4οC στο παραπάνω διάλυμα που έχει προστεθεί το 

αντίσωμα. Στη συνέχεια η μεμβράνη πλένεται 5 φορές επί 10 min με διάλυμα PBS, και μετά 

επωάζεται για 1.30 h σε θερμοκρασία δωματίου, με διάλυμα αντι-αντισώματος συνδεμένου 

με αλκαλική φωσφατάση σε PBS που περιέχει 1% αποβουτυρωμένο γάλα και 0,2% Tween-

20. Ακολουθεί έκπλυση 2 φορές από 5 min με διάλυμα PBS και 2 φορές επί 5 min με 

ρυθμιστικό διάλυμα ΤΝΜ (100 mM Tris-HCl, pH 9,5, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2). 

Για την εμφάνιση του χρώματος, η μεμβράνη επωάζεται για 1-2 min με 30 ml διαλύματος 

TNM που περιέχει 5 mg BCIP (100 mg/ml σε H2O) και 10 mg ΝΒΤ (100 mg/ml σε 70% 

διμεθυλοφορμαμίδιο, DMF). Η αντίδραση σταματά αμέσως μόλις ο χρωματισμός φθάσει στο 

επιθυμητό επίπεδο με εμβύθιση της μεμβράνης σε 20 mM EDTA για 5 min. Η μεμβράνη 

στεγνώνει πάνω σε διηθητικό χαρτί στον αέρα και φυλάσσεται σε μέρος σκοτεινό. 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προσφορά του Καθηγητή Dr. K. 

Kloppstech, Hannover University, Germany (anti-LHCII και anti-LSU), του Καθηγητή I. Ohad, 

Jerusalem University, Israel (anti-D1), του Καθηγητή Dr. W. Ruediger, Munich University, 

Germany (anti-β-subunit of CF1) και του Καθηγητή T. Griffiths, Bristol University, UK (anti-

POR). 

 

 

18. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΩΝ 

Ο προσδιορισμός των χλωροφυλλών (Chl) και της πρωτοχλωροφύλλης (PChl) σε 

ολόκληρα φύλλα, έγινε σε δείγμα από τέσσερα φυτά φασολιού τα οποία ζυγίζονται, αφού 

προηγουμένως απομακρυνθεί η υγρασία με τη βοήθεια διηθητικού χαρτιού. Τα φύλλα 

λειοτριβούνται σε γουδί με τετραπλάσιο όγκο 100% ακετόνης (w/v). Η λειοτρίβηση 

συνεχίζεται  με διάλυμα 80% ακετόνης σε νερό μέχρι να εκχυλισθεί όλη η χλωροφύλλη από 

τα φύλλα (Akoyunoglou et al., 1966). Μετά από κάθε λειοτρίβηση το εκχύλισμα διηθείται. Στη 

συνέχεια ο ηθμός λειοτριβείται και αυτός με 80% ακετόνη, ώστε να εκχυλισθούν όλες οι 

χρωστικές που συγκρατούνται σε αυτόν. Το νέο εκχύλισμα, αφού διηθηθεί, αναμιγνύεται με 

το προηγούμενο διάλυμα. Αν χρειασθεί λειοτριβείται και ο δεύτερος ηθμός. Η συγκέντρωση 

της χλωροφύλλης προσδιορίζεται φωτομετρικά με φασματοφωτόμετρο Hitachi και 

υπολογίζεται από τους τύπους  (ΜacKinney, 1941): 
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 Chl a (μg/ml) = 12,7 x (O.D663 - O.D700) – 2,69 x (O.D645 - O.D700) 

 Chl b (μg/ml) = 22,9 x (O.D645 - O.D700) – 4,68 x (O.D663 - O.D700) 

Η εκτίμηση της μη φωτομετατραπείσας πρωτοχλωροφύλλης γίνεται βάσει του τύπου 

(Anderson and Boardman, 1964): 

PChl (μg/ml) = 29,6 x (O.D624 - O.D700) – 6,76 x (O.D645 - O.D700) – 4 x (O.D663 - O.D700) 

         Η συγκέντρωση των χλωροφυλλών στα θυλακοειδή προσδιορίζεται σε διάλυμα τελικής 

συγκέντρωσης 80% (v/v) σε ακετόνη, μετά από φυγοκέντρηση για 5 min στα 1,500 g. Οι 

υπολογισμοί γίνονται όπως παραπάνω. 

 

 

19. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της πρωτείνης των διαφόρων δειγμάτων έγινε 

σύμφωνα με την μέθοδο Lowry (Lowry et al., 1951) και Bradford (1976). Η μέθοδος Bradford 

χρησιμοποιήθηκε στις περιπτώσεις που τα δείγματα είναι πολύ αραιά και η ποσότητα που 

διαθέτουμε για τον προσδιορισμό πρωτείνης είναι περιορισμένη, όπως τα εκχυλιζόμενα 

δείγματα από την SDS-PAGE. 

 

 

20. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ DOC-TCA 

Η μέθοδος αυτή (Peterson, 1977) χρησιμοποιείται για την κατακρήμνιση πρωτεϊνών για 

να ακολουθήσει είτε προσδιορισμός της πρωτείνης πολύ αραιών δειγμάτων, ή  

ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των πρωτεϊνών δειγμάτων, που περιέχουν υψηλή 

συγκέντρωση αλάτων, εφόσον τα άλατα ως γνωστό παρεμβάλλονται στην SDS-PAGE 

αλλοιώνοντας την εικόνα του ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού. Η μέθοδος DOC-TCA παρέχει 

ποσοτική κατακρήμνιση των πρωτεϊνών ακόμη και σε πολύ αραιά δείγματα (1 μg πρωτείνης 

ανά ml). Ο συνήθης τρόπος κατακρήμνισης με TCA δεν παρέχει ποσοτικά αποτελέσματα σε 

τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις πρωτείνης. 
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        Αρχικά αραιώνεται το δείγμα σε τελικό όγκο 500 μΙ. Προσθέτουμε 50 μΙ διαλύματος 

0,15% DOC και αναδεύουμε έντονα. Μετά από παραμονή για 10 min στον πάγο 

προσθέτουμε 50 μΙ παγωμένου διαλύματος 72% TCA αναδεύουμε έντονα και το δείγμα 

παραμένει στον πάγο για ακόμη 10 min. Τα δείγματα φυγοκεντρούνται σε μικροφυγόκεντρο 

για 30 min στα 12.000 rpm στους 4οC. Τα ιζήματα διαλυτοποιούνται με διάλυμα 

διαλυτοποίησης δείγματος για SDS-PAGE, ενώ το pH διορθώνεται με την προσθήκη ενός 

κόκκου Trizma base. 

Όταν, μετά την κατακρήμνιση των πρωτεϊνών, ακολουθεί προσδιορισμός της πρωτείνης 

του δείγματος με βάση την μέθοδο Lowry, προστίθενται αρχικά στο κάθε δείγμα 100 μl 1Ν 

ΝaΟΗ, στην συνέχεια αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για 30 min και τέλος ακολουθεί η 

προσθήκη των αντιδραστηρίων όπως περιγράφει η μέθοδος. 

 

 

21. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ RNA 

Για την απομόνωση ολικού RNA, φύλλα φασολιού νωπού βάρους περίπου 0,5 g 

κόβονται και φυλάσσονται στους -70οC. Στη συνέχεια, λειοτριβούνται σε προψυγμένο γουδί 

με την παρουσία μικρής ποσότητας άμμου και υγρού αζώτου. Tο κάθε δείγμα εκχυλίζεται με 

3 ml διαλύματος TSE (200 mM Tris-HCl, pH 8,5, 250 mM NaCl, 50 mM EGTA) που περιέχει 

4,8% p-αμινοσαλικυλικό και 0,8% τρι-ισοπροπυλ-ναφθαλένο θειϊκό (Na+) (Sophianopoulou 

and Scazzochio, 1989). Τα επόμενα στάδια γίνονται σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

ομογενοποίηση  επιτυγχάνεται με 1,5 ml εξισορροπημένης φαινόλης και με έντονη ανάδευση 

για δέκα φορές από 30 sec. Στη συνέχεια προσθέτουμε 1,5 ml μίγματος χλωροφορμίου/ 

ισοαμυλικής αλκοόλης σε αναλογία 24:1 (ν/ν) και αναμιγνύουμε έντονα. Μετά τον 

διαχωρισμό φάσεων με φυγοκέντρηση στα 9.200 g για 10 min στους ~15οC, η υδατική φάση 

συλλέγεται και επαναλαμβάνεται το στάδιο απομάκρυνσης των πρωτεϊνών με προσθήκη 

περίπου 1 ml εξισορροπημένης φαινόλης και ίσου όγκου μίγματος χλωροφορμίου/ 

ισοαμυλικής αλκοόλης. Τα μόρια του RNA καθιζάνουν με την προσθήκη LiCl στην υδατική 

φάση, σε τελική συγκέντρωση 2 Μ και την παραμονή των δειγμάτων στους 4οC όλη τη 

νύχτα.  

Την επόμενη μέρα, μετά από φυγοκέντρηση στα 8.200 g για 15 min στους 4οC, 

συλλέγεται στο ίζημα το mRNA και το rRNA, ενώ το υπερκείμενο απομακρύνεται (tRNA, 

DNA). Στη συνέχεια το ίζημα εκπλένεται δύο φορές με ~2 ml διαλύματος 3 Μ οξικού νατρίου, 

pH 5,2, και επανασυλλέγεται μετά από φυγοκέντρηση στα 9.200 g για 10 min σε 
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θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθούν άλλες δύο εκπλύσεις με ~4 ml ψυχρής 70% αιθανόλης 

και συλλογή του ιζήματος μετά από φυγοκέντρηση στα 9.200 g για 10 min στους 4οC. Το 

ίζημα  στεγνώνει και αμέσως μετά διαλύεται σε μικρό όγκο νερού (~150 μΙ). 

Στη συνέχεια μετράται η απορρόφηση στα 260 και 280 nm σε διπλά δείγματα, και η 

συγκέντρωση RNA των δειγμάτων υπολογίζεται από τον τύπο: 

O.D260 x 40 = μg ολικού RNA / ml 

Η καθαρότητα των δειγμάτων προσδιορίζεται από τον λόγο O.D260/O.D280. ‘Oταν ο 

λόγος  είναι 1,8-2, τότε τα δείγματα είναι καθαρά χωρίς πρόσμιξη πρωτεϊνών. Ακολουθεί 

μετουσίωση του RNA (10-20 μg) κατά την επώαση των δειγμάτων στους 50οC για 1 ώρα, σε 

διάλυμα 50% DMSO, 1 Μ γλυοξάλης και 10 mΜ διαλύματος φωσφορικών (Na), pH 6,2. Το 

DMSO αποδιατάσσει το RNA, ενώ η γλυοξάλη προσδένεται στις ομάδες γουανιδίνης του 

RNA, εμποδίζοντας την επανένωσή του. 

Τα γυάλινα σκεύη και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται κατά την απομόνωση και την 

επεξεργασία των RNAς αποστειρώνονται για την καταστροφή των RNασών, είτε με υγρή 

αποστείρωση για  15 min στους 120οC,  είτε με ξηρή αποστείρωση για 2 ώρες  στους 120οC. 

Επίσης, όλα τα διαλύματα πριν αποστειρωθούν αναδεύονται όλη τη νύχτα με DEPC 

[C6H10O5, 0,03% (v/v)] για την καταστροφή των RΝασών, εκτός των διαλυμάτων φαινόλης 

και χλωροφορμίου-ισοαμυλικής αλκοόλης, που τα ίδια αναστέλλουν την δράση τoυς. 

 

 

22. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ RNA ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

 Σε 24 μΙ μετουσιωμένου δείγματος RNA, προσθέτουμε 4 μΙ ρυθμιστικού διαλύματος 

επιφόρτωσης [50% γλυκερόλη (ν/ν), 10 mM διαλύματος φωσφορικού νατρίου, pH 6,2 και 

0,05% μπλε της βρωμοφαινόλης].  

Τα δείγματα αναλύονται ηλεκτροφορητικά σε πηκτή αγαρόζης [1,2% (w/v) σε 10 mM 

φωσφορικού νατρίου, pH 6,2]. Το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης αποτελείται από 10 

mM διαλύματος φωσφορικού νατρίου, pH 6,2. Η ηλεκτροφόρηση λαμβάνει χώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου για 5-5,5 ώρες και σε σταθερή τάση 70-90 mV, με συνεχή 

ανακύκλωση του ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

αύξηση του pH που συνεπάγεται απομάκρυνση της γλυοξάλης. Τα μόρια του RNA κινούνται 
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προς την άνοδο (+), λόγω του αρνητικού τους φορτίου και διαχωρίζονται βάσει του μοριακού 

τους βάρους. 

 

 

23. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ RNA ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (NORTHERN BLOT) 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή αγαρόζης τοποθετείται στη συσκευή 

μεταφοράς, πάνω σε διηθητικό χαρτί που τα άκρα του εμβυθίζονται σε ρυθμιστικό διάλυμα 

μεταφοράς 20xSSPE (0,3 M NaCl, 0,2 M NaH2PO4, 0,02 M EDTA, pH 7,0). Στη συνέχεια 

επάνω στην πηκτή τοποθετείται μία νάυλον μεμβράνη (0,45 μm, Pall), και αφαιρούνται 

προσεκτικά οι φυσαλίδες. Επάνω από την μεμβράνη τοποθετούνται φύλλα διηθητικού 

χαρτιού εμποτισμένα με το διάλυμα μεταφοράς, και από πάνω στεγνές χαρτοπετσέτες. 

Χρησιμοποιούμε πάραφιλμ για να απομονώσουμε την περιοχή που δεν καλύπτεται από την 

πηκτή αγαρόζης έτσι ώστε να περιοριστεί η μεταφορά του διαλύματος μόνο δια μέσου της 

πηκτής, συμπαρασύροντας και τα μόρια του RNA. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς 

(περίπου 16 ώρες), η μεμβράνη τοποθετείται στους 80οC για 30 min για την ακινητοποίηση 

του RNA, αφού προηγουμένως σημειωθούν τα πηγαδάκια (wells). 

Η μεμβράνη βάφεται για 10 min με βαφή μπλε του μεθυλενίου [0,03% μπλε του 

μεθυλενίου (w/v), 0,3 Μ οξικού νατρίου, σε ddH2ODEPC]. Ο αποχρωματισμός της 

επιτυγχάνεται με διαδοχικές εκπλύσεις με αποστειρωμένο νερό. Η εκτίμηση της ποσότητας 

του ολικού RNA που φορτώνεται σε κάθε διαδρομή, γίνεται βάσει του 16S ριβοσωμικού 

RNA, μετά από σάρωση της ζώνης που αντιστοιχεί σε αυτό. Βάσει των τιμών που 

προσδιορίζονται, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις των τιμών του mRNA της LHCII που 

προκύπτουν από τον υβριδισμό. Ο πλήρης αποχρωματισμός της μεμβράνης που προηγείται 

της διαδικασίας υβριδοποίησης, γίνεται με έκπλυση με διάλυμα 1xSSPE, 1% SDS. 

 

 

24. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ cDNA ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

24.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ cDNA 

Τα cDNAs, μετά την αποδιάταξή τους σε θερμοκρασία βρασμού για 10 min, 

ιχνηθετήθηκαν με [a-32Ρ]dCTP, χρησιμοποιώντας σειρά αντιδραστηρίων και ενζύμου 
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(random primer labelling kit) που παρασκευάζονται από την  Amersham (Megaprime DNA 

labelling system). 

Η ιχνηθέτηση βασίζεται στην ικανότητα του “Klenow” τμήματος της DNA πολυμεράσης Ι 

να καταλύει την αντιγραφή του DΝΑ, ξεκινώντας από εξανουκλεοτίδιο με τυχαία αλληλουχία 

(primers) που προστίθεται στο μίγμα της αντίδρασης. 

Για την εσήμανση του cDNA, σε 25 ng cDNA σε όγκο 22 μΙ [Lhcb 1 cDNA  από μπιζέλι 

(690 ζεύγη βάσεων, PstI κομμάτι], προσθέτουμε 5 μΙ διαλύματος εκκινητών (primers, 

εξανουκλεοτίδια με τυχαία αλληλουχία και BSA) και με θέρμανση στους ~100οC για 5 min 

επιτυγχάνεται η αποδιάταξη του cDNA. Αμέσως μετά το μίγμα τοποθετείται σε θερμοκρασία 

δωματίου και προσθέτουμε γρήγορα 4 μΙ από τα διαλύματα των dATP, dTTP  και dGTP, 5 μΙ 

διαλύματος αντίδρασης (ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl, pH 7,5, MgCl2, 2-μερκαπτοαιθανόλη), 

2 μΙ ενζύμου (1unit/μΙ “Klenow” τμήμα της DNA πολυμεράσης Ι σε 50 mM φωσφορικό κάλιο 

pH 6,5, 10 mM 2-μερκαπτοαιθανόλη, 50% γλυκερόλη) και 4 μΙ ραδιενεργού [a-32P]-dCTP 

(3.000 Ci/mmol, Amersham). Το μίγμα επωάζεται στους 37οC για 10 min και η αντίδραση 

σταματά με την προσθήκη EDTA (τελική συγκέντρωση 20 mM). 

 

24.2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για τον καθαρισμό του ιχνηθετημένου cDNA από τα μη ενσωματωμένα ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια, χρησιμοποιήθηκε στήλη Sephadex G-50.  To υλικό της στήλης στοιβάζεται σε 

αποστειρωμένη πιπέττα Pasteur, στο άκρο της οποίας έχει τοποθετηθεί μικρή ποσότητα 

υαλοβάμβακα. Η στήλη εκπλένται με διάλυμα ΤΕ (10 mM Tris-HCl, pH ~7,7, 1 mM EDTA), 

και παραμένει στο διάλυμα αυτό μέχρι την προσθήκη του ιχνηθέτη στη στήλη. 

Ο ιχνηθέτης αραιώνεται με διάλυμα ΤΕ σε τελικό όγκο 100 μΙ, και τοποθετείται στην 

κορυφή της στήλης. Η έκλουση του ιχνηθέτη επιτυγχάνεται με συνεχή προσθήκη ΤΕ 

διαλύματος. Τα κλάσματα συλλέγονται ανά 200 μΙ, και μετράται η ραδιενέργεια του κάθε 

κλάσματος. Με αυτό τον τρόπο διακρίνονται δύο κορυφές, με την πρώτη κορυφή να 

αντιστοιχεί στον ραδιενεργά σημασμένο ιχνηθέτη, και την δεύτερη στα μη προσδεμένα 

ραδιενεργά νουκλεοτίδια. 
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25. ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Πριν την διαδικασία προϋβριδοποίησης η μεμβράνη, επωάζεται για λίγα λεπτά με 50 

mM Tris-HCl, pH 8 σε θερμοκρασία βρασμού για να απομακρυνθεί η γλυοξάλη και να 

επιτραπεί η συμμετοχή των γουανιδινών στην αντίδραση υβριδισμού. Στη συνέχεια, η 

μεμβράνη επωάζεται με το μίγμα προϋβριδισμού [50% φορμαμίδιο, 5xSSPE, 10xDenharts 

(1% Ficoll, 1% polyvinyl-pyrollidon, 1% BSA), 0,25 mg/ml DNA από σπέρμα σολωμού και 

0,1% SDS]. To DNA από σπέρμα σολωμού προστίθεται στην μεμβράνη τελευταίο και αφού 

αποδιαταχθεί, με την επώασή του στους 100οC για 10 min. Η προϋβριδοποίηση διαρκεί 

τουλάχιστον 2 ώρες (μέγιστη διάρκεια 24 ώρες) στους 40οC με συνεχή ανακίνηση. 

Στην συνέχεια το διάλυμα προϋβριδισμού απορρίπτεται και προστίθεται το μίγμα 

υβριδοποίησης [50% φορμαμίδιο, 5xSSPE, 5xDenharts, 0,1 mg/ml DNA από σπέρμα 

σολωμού, 0,1% SDS και 20% αποδιαταγμένου ιχνηθέτη (v/v)] (Prombona and 

Subramanian,1989). Η διαδικασία της υβριδοποίησης διαρκεί όλο το βράδυ (16-18 ώρες) 

στους 39οC, με συνεχή ανακίνηση. Την επόμενη μέρα ακολουθεί δύο φορές έκπλυση των 

μεμβρανών σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα 2xSSPE, 0.1% SDS και άλλες τέσσερις 

φορές με το ίδιο διάλυμα για 15 min στους 50οC (Sambrook et al., 1989). 

Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω σε διηθητικό χαρτί ίδιων διαστάσεων, διαβρέχεται με το 

διάλυμα έκπλυσης και τυλίγεται με διαφανή μεμβράνη. Η μεμβράνη τοποθετείται μαζί με X-

ray φιλμ (σε intensifying screen) για αυτοραδιογραφία στους -70οC. 

 

 

26. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για την αξιολόγηση των παρατηρούμενων μεταβολών, οι πηκτές μετά από 

αποχρωματισμό, τα φιλμ αυτοραδιογραφίας και οι μεμβράνες νιτροκυτταρίνης σαρώνονται 

από ειδικό σαρωτή (EPSON GT-8000) και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται με 

ειδικό πρόγραμμα (Scanpack ΙΙ της εταιρείας Biometra) σε περιβάλλον windows 

εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (486 DX στα 66 Hz). 

Οι τιμές που προκύπτουν είναι σχετικές και αντιπροσωπεύουν το ολοκλήρωμα της 

περιοχής που αντιστοιχεί στην υπό μελέτη ζώνη. Τα αποτελέσματα εκφράζονται είτε ως 

ποσοστά μιας τιμής ενός προτύπου δείγματος, είτε ως σχετικές τιμές. 
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1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ   

1.1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Η πρωτεολυτική ενεργότητα των διαφόρων δειγμάτων ως προς την ενδογενή ή /και 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, προσδιορίστηκε με ανοσοαποτύπωση και σάρωση των 

ανοσοκηλίδων της LHCII αποπρωτείνης που υπάρχει στο εκάστοτε δείγμα πριν (0οC) και 

μετά από επώαση στους 37οC.  

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της LHCII αποπρωτείνης στα ανοσοαποτυπώματα 

(blots) πρώτα διερευνήθηκε η γραμμική περιοχή χρώσης ως προς την ποσότητα της LHCII 

αποπρωτείνης που φορτώνεται στην πηκτή ηλεκτροφόρησης. Σε όλες τις χρωματομετρικές 

μεθόδους υπάρχει μία γραμμική περιοχή, όπου η χρώση αυξάνει αναλογικά με τη ποσότητα 

της εξεταζόμενης ένωσης. Πέρα από την περιοχή αυτή φτάνουμε σε πλατώ, όπου δεν 

υπάρχει πλέον γραμμική αναλογία χρώσης. Στο Σχήμα 9 φαίνεται η γραμμική περιοχή των 

μετρήσεών μας. Αυξανόμενες ποσότητες εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης φορτώθηκαν σε 

διαδοχικές διαδρομές σε πηκτή ακρυλαμιδίου, και μετά την ανοσοαποτύπωση ακολούθησε 

σάρωση των ανοσοκηλίδων. Είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της 

ποσότητας της LHCII αποπρωτείνης που φορτώνεται στην πηκτή ακρυλαμιδίου και του 

επιπέδου της χρώσης της ανοσοκηλίδας για ποσότητες μέχρι 1 μg. Το Σχήμα 9Α δείχνει μία 

αντιπροσωπευτική νιτροκυτταρίνη και το Σχήμα 9Β την γραφική παράσταση  των τιμών της 

έντασης της ανοσοκηλίδας που ελήφθησαν μετά τη σάρωσή τους, ως προς την αυξανόμενη 

ποσότητα εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης. Η μέθοδός μας επομένως επιτρέπει 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων για ποσότητες μέχρι και 1 μg LHCII αποπρωτείνης σε 

κάθε διαδρομή της πηκτής. 

Στα πειράματα που είχαν σαν στόχο την μελέτη της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε φυτά 

που αναπτύσσονται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, όπου άλλα φυτά έχουν και άλλα 

στερούνται ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης, η έκφραση της πρωτεολυτικής ενεργότητας 

των διαφορετικών δειγμάτων έγινε βάσει της ταχύτητας αποδόμησης της ενδογενούς και /ή 



  

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης (ειδική ενεργότητα: μg υποστρώματος LHCII που 

αποδομούνται ανά mg πρωτείνης δείγματος ανά min). Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του 

Σχήματος 9, σε κάθε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης φορτώνοντο 0,2-1,0 μg απομονωμένης 

LHCII αποπρωτείνης (γραμμική περιοχή), παράλληλα με το υπό μελέτη δείγμα, ώστε με 

βάση την εκτιμώμενη ποσότητα LHCII αποπρωτείνης να υπολογίζεται η άγνωστη ποσότητα 

ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης των διαφόρων δειγμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε 

να συγκρίνουμε ανόμοια δείγματα, που περιέχουν διαφορετικές ποσότητες τόσο 

υποστρώματος (θυλακοειδή απομονωμένα από φυτά με διαφορετική διάρκεια έκθεσης στο 

φως) όσο και πρωτείνης δείγματος. 
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ΣΧΗΜΑ 9. Ποσοτικοποίηση της LHCII αποπρωτείνης βάσει της μεθόδου της 

ανοσοαποτύπωσης.       Α. Αντιπροσωπευτική νιτροκυτταρίνη με αυξανόμενες 

ποσότητες εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης (0-2 μg). Β. Γραφική παράσταση της 

έντασης της ανοσοκηλίδας ως προς την αυξανόμενη ποσότητα εξωγενούς LHCII 

αποπρωτείνης μετά από σάρωση των ανοσοκηλίδων. 



  

Τα αποτελέσματά μας, επίσης, έχουν εκφρασθεί και ως απόλυτη τιμή του ποσού της 

εξωγενώς προστιθέμενης LHCII αποπρωτείνης (μg) που αποδομείται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα κατ’ ουσίαν εκφράζουν 

και πάλι την ειδική ενεργότητα των δειγμάτων, καθ’ όσον σε κάθε δείγμα διατηρήσαμε 

σταθερές αναλογίες αντιδρώντων και χρόνο επώασης. 

 

1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Στην συνέχεια, για να βεβαιωθούμε ότι η μείωση της ανοσοχρώσης στην περιοχή της 

LHCII αποπρωτείνης, που παρατηρείται στα δείγματά μας, οφείλεται αποκλειστικά σε 

πρωτεολυτική δράση των δειγμάτων και όχι στην αυτοαποδόμηση της εξωγενούς LHCII 

αποπρωτείνης, που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα, επωάσαμε στους 37οC εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη απουσία και παρουσία 2mM MgCl2. Στο Σχήμα 10 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που πήραμε μετά από ανάλυση Western Blot των δειγμάτων πριν (0ο) και 

μετά από επώαση στους 37οC. Όπως φαίνεται το εξωγενές υπόστρωμα της LHCII 

αποπρωτείνης δεν αποδομείται αφ' εαυτού. 

ΣΧΗΜΑ 10. Έλεγχος πιθανής αυτοαποδόμησης της εξωγενούς LHCII αποπρωτεΐνης 

με ανάλυση Western blot. Εξωγενής LHCII αποπρωτείνη απομονώθηκε σύμφωνα με 

την μέθοδο των Burke et al. (1978). H απολιπίδωση του LHCII έγινε με 

επανειλλημένες εκπλύσεις με 80% (v/v) ακετόνη (τελική συγκέντρωση). 6μg 

εξωγενούς LHCII πρωτεΐνης αναμίχθηκαν με 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 σε τελικό όγκο 

30 μl (0,5% ΤΧ-100) και επωάστηκαν για 4 ώρες στους  37οC απουσία (1) και 

παρουσία (2) 2mM MgCl2 στο μέσο επώασης. 3μg LHCII αποπρωτεΐνης κάθε 

δείγματος αναλύθηκαν με SDS-PAGE και ακολούθησε Western blot ανάλυση. 
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1.3. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ 

Η ενεργότητα ενός ενζύμου εξαρτάται τόσο από την συγκέντρωσή του στο μέσο 

επώασης, όσο και από την συγκέντρωση του υποστρώματος. Για να προσδιοριστούν οι 

ακριβείς αναλογίες, που ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν στο μίγμα προσδιορισμού της 

πρωτεολυτικής ενεργότητας των διαφόρων υπό μελέτη δειγμάτων, σε σταθερό όγκο 

μίγματος και σταθερή ποσότητα εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης, προστέθηκαν αυξανόμενες 

ποσότητες πρωτείνης διαλυτοποιημένων μεμβρανών. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα 

φαίνονται στο Σχήμα 11, όπου ειδικότερα ως δείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί μεμβράνες 

προελασματοειδών σωματίων (PLBs), που απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 8 

ημερών οι οποίες δεν περιέχουν ενδογενές LHCII. Στο σχήμα αυτό απεικονίζεται το ποσό της 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης που αποδομείται συναρτήσει του ποσού της πρωτείνης των 

PLBs στο μέσο επώασης. Η αποδόμηση αυξάνει γραμμικά μέχρι περίπου τα 40 μg PLB 

πρωτείνης (συγκέντρωση στο μέσο επώασης 1,14 μg/μl), σε αναλογία PLB πρωτείνης προς 

LHCII ίση με 8 (w/w).  Από το σημείο αυτό και μετά φτάνουμε σε πλατώ. 
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ΣΧΗΜΑ 11. Εξάρτηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας από την συγκέντρωση της 

πρωτείνης του δείγματος στο μέσο επώασης. PLBs απομονώθηκαν με διαφορική 

φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 8 ημερών και στη συνέχεια 

διαλυτοποιήθηκαν σε ΤΧ-100. Σε 5 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης προστέθηκαν 

αυξανόμενες ποσότητες πρωτείνης των διαλυτοποιημένων μεμβρανών σε σταθερό 

όγκο μέσου επώασης ίσο με 35 μΙ (0,5% ΤΧ-100). Η πρωτεολυτική ενεργότητα των 

δειγμάτων προσδιορίστηκε μετά από επώασή τους για 45 min στους 37oC. 



  

 

Η εξάρτηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας από την συγκέντρωση της εξωγενούς LHCII 

αποπρωτείνης στο μέσο επώασης, φαίνεται στο Σχήμα 12. Στα πειράματα αυτά 

χρησιμοποιήσαμε πρωτογενή θυλακοειδή που απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά 

φασολιού 6 ημερών τα οποία παρέμειναν στο σκοτάδι για 48 ώρες μετά από μία αναλαμπή 

φωτός. Αυτό έγινε για να έχουμε δείγματα με ενεργοποιημένη πρωτεάση (Σελίδα 85). Σε 

σταθερή ποσότητα πρωτείνης πρωτογενών θυλακοειδών και σε σταθερό όγκο μέσου 

επώασης, προστέθηκαν αυξανόμενα ποσά εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης. Η 

πρωτεολυτική ενεργότητα του δείγματος βρέθηκε να αυξάνει μέχρι τα 20 μg προστιθέμενης 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης (συγκέντρωση στο μέσο επώασης 0,4 μg/μl), και σε 

αναλογία πρωτείνης δείγματος προς εξωγενή LHCII ίση με 2 (w/w). 
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ΣΧΗΜΑ 12. Εξάρτηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας από την συγκέντρωση της 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης στο μέσο επώασης. Πρωτογενή θυλακοειδή 

απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών 

που μετά από μία αναλαμπή φωτός παρέμειναν στο σκοτάδι για 48 h. Σε 40 μg 

πρωτείνης μη διαλυτοποιημέων πρωτογενών θυλακοειδών προστέθηκαν 

αυξανόμενες ποσότητες εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε σταθερό όγκο μέσου 

επώασης ίσο με 48 μΙ (0,25% ΤΧ-100). Η πρωτεολυτική ενεργότητα προσδιορίστηκε 

μετά από επώασή τους για 15 min στους 37oC. 



  

Βασισμένοι στα παραπάνω αποτελέσματα και για να συγκρίνουμε την κινητική 

αποδόμησης της LHCII αποπρωτείνης δειγμάτων, που απομονώνονται από φυτά φασολιού 

που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια διαφοροποίησης (ωχροπλάστες, πρωτο-

χλωροπλάστες και χλωροπλάστες), επιλέξαμε σε όλα τα μίγματα επώασης για τον 

προσδιορισμό της πρωτεολυτικής ενεργότητας η συγκέντρωση της ολικής πρωτείνης 

(δείγματος + εξωγενούς LHCII) να είναι 1 μg/μΙ, η αναλογία πρωτείνης δείγματος προς την 

εξωγενή LHCII να είναι ίση με 5, ενώ η ποσότητα της LHCII αποπρωτείνης που φορτώνεται 

σε κάθε διαδρομή, κατά την ανάλυση σε πηκτή ακρυλαμιδίου, να είναι μικρότερη από 1 μg. 

Ένας επιπλέον παράγοντας για τον καθορισμό της πρωτεολυτικής ενεργότητας των 

θυλακοειδών ως προς την LHCII αποπρωτείνη, είναι η διαλυτοποίησή τους στο μη ιονικό 

απορρυπαντικό Triton X-100 (TX-100). Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η 

διαλυτοποίηση αυξάνει την πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών (Anastassiou and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Επομένως, κρίθηκε απαραίτητος ο προσδιορισμός της 

βέλτιστης συγκέντρωσης του απορρυπαντικού στο μέσο επώασης. Χρησιμοποιήθηκαν 

δείγματα θυλακοειδών διαλυτοποιημένα σε 1% ΤΧ-100, τα οποία επωάστηκαν στους 37οC 

παρουσία αυξανόμενης ποσότητας ΤΧ-100 στο μέσο επώασης (Σχήμα 13). Βρέθηκε ότι η 

πρωτεολυτική ενεργότητα φτάνει στο μέγιστο της τιμής της, όταν η συγκέντρωση του ΤΧ-100 

στο μέσο επώασης είναι 0,5% (w/v) και η αναλογία ΤΧ-100 προς πρωτείνη δείγματος είναι 

ίση με 5 (w/w). Πέρα από αυτό το σημείο φτάνουμε σε πλατώ. Βάσει των παραπάνω 

αποτελεσμάτων, επιλέξαμε η αναλογία ΤΧ-100 προς πρωτείνη διαλυτοποιημένου δείγματος 

στο μέσο επώασης να είναι ίση με 5 (w/w). 
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ΣΧΗΜΑ 13. Θυλακοειδή διαχωρίστηκαν από άθικτους χλωροπλάστες που 

απομονώθηκαν από φυτά ηλικίας 10 ημερών (6 ημέρες σκοτάδι + 4 ημέρες φως) και 

στη συνέχεια διαλυτοποιήθηκαν σε ΤΧ-100. Διαλυτοποιημένα θυλακοειδή (1 μg/μΙ) 

επωάστηκαν με αυξανόμενες ποσότητες ΤΧ-100 στο μέσο επώασης για 3 h στους 

37οC. 

Επειδή στην μελέτη μας θα χρησιμοποιούσαμε τόσο διαλυτοποιημένα όσο και 

εναιωρήματα μη διαλυτοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών, διερευνήσαμε επιπλέον την 

εξάρτηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας από την συγκέντρωση της πρωτείνης δείγματος 

διαλυτοποιημένων και μη θυλακοειδών (Σχήμα 14). Στα διαλυτοποιημένα θυλακοειδή 

παρατηρούμε ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς ενδογενή LHCII αποπρωτείνη φτάνει 

την μέγιστη τιμή της σε συγκέντρωση πρωτείνης 1 μg/μΙ, ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις 

πρωτείνης στο μέσο επώασης παρατηρείται μείωση της ενεργότητας, πιθανόν λόγω της 

παράλληλης μείωσης του λόγου ΤΧ-100/πρωτείνη (w/w), αφού η συγκέντρωση του ΤΧ-100 

στο μέσο επώασης διατηρείται σταθερή και ίση με 0,5% (w/v). Στα μη διαλυτοποιημένα 

δείγματα θυλακοειδών η ενεργότητα ως προς ενδογενή LHCII αποπρωτείνη είναι χαμηλή και 

φτάνει την μέγιστη τιμή της σε συγκέντρωση πρωτείνης θυλακοειδών ίση με 2 μg/μl. Βάσει 

των παραπάνω αποτελεσμάτων επιλέξαμε η συγκέντρωση της πρωτείνης όλων των 

δειγμάτων στο μέσο επώασης να είναι ίση με 1 μg/μl. 
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ΣΧΗΜΑ 14. Θυλακοειδή διαχωρίστηκαν από άθικτους χλωροπλάστες που 

απομονώθηκαν από φυτά ηλικίας 10 ημερών. Αυξανόμενες συγκεντρώσεις 

διαλυτοποιημένων και μη θυλακοειδών επωάστηκαν σε σταθερό όγκο μέσου 

επώασης. Στα διαλυτοποιημένα θυλακοειδή η συγκέντρωση του ΤΧ-100 στο μέσο 

επώασης ήταν ίση με 0,5%. Η πρωτεολυτική ενεργότητα των αδιάλυτων και 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών προσδιορίστηκε μετά από επώασή τους για 1 h 

στους 37oC. 

 

2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ 

2.1. Η ΠΡΩΤΕΑΣΗ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΩΝ 

ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ 

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τόσο τα θυλακοειδή όσο και το στρώμα που 

απομονώνονται από άθικτους χλωροπλάστες φασολιού, παρουσιάζουν πρωτεολυτική 

ενεργότητα προς εξωγενές υπόστρωμα αζωκολλαγόνου (Anastassiou and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1995a), αλλά και προς την ενδογενή ή εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, 

(Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πολλών 
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γνωστών πρωτεασών που έχουν εντοπιστεί στα διάφορα διαμερίσματα του χλωροπλάστη 

(Adam, 1996), θελήσαμε να εντοπίσουμε την υπό μελέτη πρωτεάση, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να την συσχετίσουμε με τυχόν γνωστές πρωτεάσες. Επίσης, γνωρίζοντας το 

διαμέρισμα στο οποίο εντοπίζεται ένα ένζυμο μπορούμε να συσχετίσουμε την δράση του με 

τις διάφορες φυσικές λειτουργίες του χλωροπλάστη. 

Άθικτοι ωχρoπλάστες (Ι) απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά φασολιού ηλικίας 11 

ημερών και προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη.  Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα 15,  η  ενεργότητα  αυτή  εντοπίζεται  κυρίως στο 
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ΣΧΗΜΑ 15. Εντοπισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας ως προς εξωγενή 

LHCII αποπρωτείνη σε άθικτους ωχροπλάστες που απομονώθηκαν από φυτά 

φασολιού ηλικίας 11 ημερών. Μετά την απομόνωση άθικτων ωχροπλαστών και των 

υποχλωροπλαστιδιακών τους κλασμάτων προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική 

ενεργότητα των μη διαλυτοποιημένων δειγμάτων. Το μίγμα επώασης περιείχε 120 μg 

πρωτείνης κάθε δείγματος και 20 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 

140 μΙ και τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 ίση με 0,25% (w/v). Η πρωτεολυτική 

ενεργότητα προσδιορίστηκε από την LHCII αποπρωτείνη που παραμένει μετά από 

επώαση για 1h στους 37οC. 
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μεμβρανικό κλάσμα των ωχρoπλαστών (Μ; προελασματοειδές σωμάτιο, προθυλακοειδή, 

φάκελος) και λιγότερο στο κλάσμα του στρώματος (S). Διαχωρίζοντας περαιτέρω το 

μεμβρανικό κλάσμα σε προελασματοειδή σωμάτια (PLBs) και σε προθυλακοειδή (PTs), 

βρέθηκε ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

κατανέμεται εξίσου στα PLBs και στα ΡΤs (Σχήμα 15). Επομένως φαίνεται ότι η πρωτεάση 

εντοπίζεται γενικότερα στο μεμβρανικό δίκτυο των χλωροπλαστών. 

Ανάλογα, ώριμοι άθικτοι χλωροπλάστες που απομονώνονται από φυτά φασολιού 

ηλικίας 10 ημερών, παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την ενδογενή LHCII 

αποπρωτείνη. Περαιτέρω διαχωρισμός των χλωροπλαστών σε θυλακοειδή και στρώμα, 

έδειξε ότι και σε αυτή την περίπτωση η ενεργότητα εντοπίζεται κυρίως στο μεμβρανικό 

κλάσμα (θυλακοειδή και φάκελος) και λιγότερο στο κλάσμα του στρώματος (Σχήμα 16). 
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ΣΧΗΜΑ 16. Εντοπισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε άθικτους χλωροπλάστες 
που απομονώθηκαν από φυτά φασολιού ηλικίας 10 ημερών (6 ημέρες σκοτάδι + 4 

ημέρες φως). Μετά την απομόνωση άθικτων χλωροπλαστών (Ι) και των 

υποχλωροπλαστιδιακών τους κλασμάτων (θυλακοειδή και στρώμα, Τ και S, 

αντίστοιχα) προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική τους ενεργότητα. Τα μίγματα επώασης 

περιείχαν διαλυτοποιημένη πρωτείνη είτε χλωροπλαστών, είτε θυλακοειδών ή ολική 

λυοφιλιωμένη πρωτείνη στρώματος (πρωτείνη στρώματος + εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη) σε τελική συγκέντρωση στο μέσο επώασης ίση με 6,6 μg/μΙ  [1% ΤΧ-

100 (w/v)]. Η αναλογία πρωτείνης στρώματος προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

ήταν ίση με 5 (w/w). Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε ως 

προς την ενδογενή ή εξωγενή τους LHCII αποπρωτείνη μετά από επώαση για 3 h 
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οστους 37 C. Δείγματα χλωροπλαστών, θυλακοειδών και στρώματος που περιείχαν 

10, 5 και 10 μg πρωτείνης, αντίστοιχα, φορτώθηκαν και αναλύθηκαν με SDS-PAGE. 

Οι τιμές αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SD (n=3). 

Το επόμενο ερώτημα, που τέθηκε, ήταν αν και ο φάκελος έχει πρωτεολυτική ενεργότητα 

ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Για το λόγο αυτό απομονώσαμε άθικτους 

χλωροπλάστες από φυτά φασολιού 10 ημερών και τους διαχωρίσαμε σε κλάσματα 

θυλακοειδών, στρώματος και  φακέλου (Σχήμα 17). Τα δείγματα των θυλακοειδών και του 

φακέλου διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100 και η ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε 

ως προς την ενδογενή ή εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, αντίστοιχα. Όπως παρατηρούμε στο 

Σχήμα 17 και στο κλάσμα του φακέλου εντοπίζεται ένα μικρό ποσοστό πρωτεολυτικής 

ενεργότητας, πολύ μικρότερο όμως από εκείνο που ανιχνεύεται στα θυλακοειδή. 
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ΣΧΗΜΑ 17. Κατανομή της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε άθικτους χλωροπλάστες 

που απομονώθηκαν από φυτά φασολιού ηλικίας 10 ημερών. Απομονωμένοι άθικτοι 

χλωροπλάστες διαχωρίστηκαν σε κλάσματα θυλακοειδών (Τ), στρώματος (S) και 

φακέλου (Ε). Τα δείγματα των θυλακοειδών και του φακέλου διαλυτοποιήθηκαν σε 

1% ΤΧ-100. Τα μίγματα επώασης περιείχαν πρωτείνη διαλυτοποιημένων μεμβρανών 

είτε φακέλων, είτε θυλακοειδών ή πρωτείνη στρώματος σε συγκέντρωση ίση με 0,35 

μg/μΙ  [1% ΤΧ-100 (w/v)]. Η αναλογία πρωτείνης δείγματος προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη ήταν ίση με 1,5 (w/w). Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων 

προσδιορίστηκε ως προς την ενδογενή (δείγμα θυλακοειδών) ή εξωγενή (δείγμα 

στρώματος και φακέλου) LHCII αποπρωτείνη μετά από επώαση για 3 h στους 37
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πρωτείνης, αντίστοιχα, φορτώθηκαν και αναλύθηκαν με SDS-PAGE. Οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SD (n=3). 

  

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και με δείγματα θυλακοειδών ή στρώματος που 

διαχωρίστηκαν από άθικτους χλωροπλάστες που απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά 

μπιζελιού ηλικίας 12 ημερών. Όσον αφορά την πρωτεάση βρέθηκε ότι στις συγκεκριμένες 

συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε, τόσο τα θυλακοειδή όσο και το στρώμα του μπιζελιού 

έχουν ενεργότητα, πολύ μικρότερη όμως από αυτή του φασολιού (Σχήμα 18). Και σε αυτή 

την περίπτωση η ενεργότητα εντοπίζεται κυρίως στο κλάσμα των θυλακοειδών. 
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ΣΧΗΜΑ 18. Εντοπισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε άθικτους χλωροπλάστες 
που απομονώθηκαν από φυτά μπιζελιού ηλικίας 12 ημερών. Απομονωμένοι άθικτοι 

χλωροπλάστες διαχωρίστηκαν σε κλάσματα θυλακοειδών (Τ), στρώματος (S). Τα 

θυλακοειδή διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Τα μίγματα επώασης περιείχαν 

διαλυτοποιημένη πρωτείνη θυλακοειδών ή ολική πρωτείνη στρώματος (πρωτείνη 

δείγματος + εξωγενή LHCII αποπρωτείνη) σε συγκέντρωση ίση με 1 μg/μΙ  [0,5% ΤΧ-

100 (w/v)]. Η αναλογία πρωτείνης στρώματος προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

ήταν ίση με 5 (w/w). Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε ως 

προς την ενδογενή ή εξωγενή τους LHCII αποπρωτείνη μετά από επώαση για 0,5, 1, 

2 και 4 h στους 37οC.  



  

2.2. Η ΠΡΩΤΕΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΩΝ 

ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Το επόμενο ερώτημα, που τέθηκε, ήταν αν η πρωτεάση είναι διαμεμβρανική πρωτείνη, ή 

αν απλώς προσδένεται περιφερειακά στις μεμβράνες των θυλακοειδών και αν ναι προς ποια 

κατεύθυνση (προς την πλευρά του στρώματος, ή προς τον εσωτερικό χώρο των 

θυλακοειδών). Θυλακοειδή που απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες φασολιού 

ηλικίας 10 ημερών εκπλύθηκαν με διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος (50 mM Tricine-NaOH, 

pH 7,3) και ακολούθησε διαλυτοποίηση των μεμβρανών. Το έκπλυμα συλλέχθηκε και 

προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την ενδογενή LHCII αποπρωτείνη των 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών πριν και μετά την έκπλυση, καθώς και η ενεργότητα του 

εκπλύματος ως προς την εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 19, η 

έκπλυση των θυλακοειδών με διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος απομακρύνει μερικώς την 

πρωτεολυτική ενεργότητα. 
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ΣΧΗΜΑ 19. Απομάκρυνση πρωτεολυτικής ενεργότητας από θυλακοειδή φασολιού 

κατά την έκπλυσή τους με διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος. Θυλακοειδή που 

απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100 πριν 

ή μετά την έκπλυσή τους με διάλυμα 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3. Το έκπλυμα 

συλλέχθηκε και υπέστει λυοφιλίωση. Τα μίγματα επώασης περιείχαν 

διαλυτοποιημένη πρωτείνη θυλακοειδών ή ολική πρωτείνη εκπλύματος θυλακοειδών 
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(πρωτείνη δείγματος + εξωγενή LHCII αποπρωτείνη) σε συγκέντρωση ίση με 1 μg/μΙ  

[0,5% ΤΧ-100 (w/v)]. Η αναλογία πρωτείνης στρώματος προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη ήταν ίση με 5 (w/w). Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων 

προσδιορίστηκε ως προς την ενδογενή ή εξωγενή τους LHCII αποπρωτείνη μετά από 

επώαση για 0,5, 1, 2 και 4 h στους 37οC.  

 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την έκπλυση 2 Μ NaBr, ως διάλυμα υψηλής 

αλατότητας, που απομακρύνει από τις μεμβράνες υδρόφοβες πρωτείνες προσδεμένες 

περιφερειακά και όχι τις διαμεμβρανικές πρωτείνες. Στο Σχήμα 20 φαίνεται το αποτέλεσμα.  

Θυλακοειδή φασολιού, που εκπλένονται με 2 Μ NaBr και στη συνέχεια υπόκεινται σε 

διαλυτοποίηση, δεν παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την ενδογενή τους 

LHCII αποπρωτείνη, ενώ αντίθετα το έκπλυμά τους μετά από απομάκρυνση των αλάτων 

παρουσιάζει πολύ έντονη πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς εξωγενώς προστιθέμενη LHCII 

αποπρωτείνη. Το ότι διαλυτοποιημένα θυλακοειδή μετά από έκπλυσή τους με NaBr δεν 

παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι στον υδάτινο χώρο των θυλακοειδών δεν εντοπίζεται κάποια 

πρωτεολυτική ενεργότητα. 

ΣΧΗΜΑ 20. Η επίδραση της έκπλυσης των θυλακοειδών με διάλυμα NaBr στην 

πρωτεολυτική τους ενεργότητα. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική 

φυγοκέντρηση από φυτά φασολιού 10 ημερών. Μετά την έκπλυση με NaBr, οι 

μεμβράνες των θυλακοειδών διαλυτοποιήθηκαν σε ΤΧ-100, ενώ το έκπλυμα υπέστει 

διαπίδυση και λυοφιλίωση. Τα μίγματα επώασης περιείχαν διαλυτοποιημένη 

πρωτείνη θυλακοειδών πριν (T) ή μετά την έκπλυση (NaBr-T), ή ολική πρωτείνη 

εκπλύματος θυλακοειδών (NaBr-W) (πρωτείνη δείγματος + εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη) σε συγκέντρωση ίση με 1 μg/μΙ  [0,5% ΤΧ-100 (w/v)]. Η αναλογία 

πρωτείνης εκπλύματος προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη ήταν ίση με 6 (w/w). Η 

πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε ως προς την ενδογενή 
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(θυλακοειδή) ή εξωγενή (έκπλυμα) LHCII αποπρωτείνη μετά από επώαση για 0,5, 1, 

2 και 4 h στους 37οC.  

 

Ανάλογα, έκπλυση των θυλακοειδών μπιζελιού με διάλυμα 2 Μ NaBr 

απομακρύνει την πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών, το έκπλυμα όμως 

παρουσιάζει πολύ μικρότερη ενεργότητα από αυτή του φασολιού (Σχήμα 21). 

 

ΣΧΗΜΑ 21. Επίδραση της έκπλυσης θυλακοειδών μπιζελιού με διάλυμα 2 Μ 

NaBr στην πρωτεολυτική τους ενεργότητα. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική 

φυγοκέντρηση από φυτά 12 ημερών. Μετά την έκπλυση με NaBr, οι μεμβράνες των 

θυλακοειδών διαλυτοποιήθηκαν σε ΤΧ-100, ενώ το έκπλυμα υπέστει διαπίδυση και 

λυοφιλίωση. Τα μίγματα επώασης περιείχαν διαλυτοποιημένη πρωτείνη θυλακοειδών 

πριν (T) ή μετά την έκπλυση (NaBr-T), ή ολική πρωτείνη εκπλύματος θυλακοειδών 

(NaBr-W). Οι συνθήκες στο μέσο επώασης των δειγμάτων διατηρήθηκαν ίδιες με 

αυτές του Σχήματος 20. Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε 

ως προς την ενδογενή (θυλακοειδή) ή εξωγενή (έκπλυμα) LHCII αποπρωτείνη μετά 

από επώαση για 0,5, 1, 2 και 4 h στους 37οC.  

2.3. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΤΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα, που 

εντοπίζεται στο στρώμα άθικτων χλωροπλαστών μειώνεται δραστικά όταν η λύση 

των χλωροπλαστών γίνει παρουσία Mg2+ (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 

1995b). Βασισμένοι σε αυτά τα αποτελέσματα, μελετήσαμε την εξάρτηση της 

πρόσδεσης της πρωτεάσης στα θυλακοειδή από την συγκέντρωση ιόντων Mg2+ και 

πώς το Mg2+ επηρεάζει την κατανομή της πρωτεολυτικής ενεργότητας μεταξύ 
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2+στρώματος και θυλακοειδών, εφόσον το Mg  είναι το κύριο κατιόν της διάχυτης 

ηλεκτρικής στοιβάδας που παράκειται της μεμβράνης των θυλακοειδών (Nakatani et 

al., 1979). 

Άθικτοι χλωροπλάστες απομονώθηκαν από φυτά φασολιού ηλικίας 10 ημερών 

και στην συνέχεια υπέστησαν λύση  παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων MgCl2 

στο μέσο λύσης. Τα θυλακοειδή στο συγκεκριμένο πείραμα δεν υπέστησαν όπως 

συνήθως έκπλυση με Tricine-NaOH, pH 7,3, για να μην έχουμε απώλειες στην 

πρωτεολυτική τους ενεργότητα. Στην συνέχεια τα θυλακοειδή διαλυτοποιήθηκαν σε 

1% ΤΧ-100 και προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς την 

ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, καθώς και η ενεργότητα του στρώματος ως προς την 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Βρέθηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης MgCl2 στο 

μέσο λύσης μέχρι και 2 mM προκαλεί μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας του 

στρώματος και παράλληλη αύξηση της ενεργότητας των θυλακοειδών (Σχήμα 22). Σε 

μεγαλύτερη όμως συγκέντρωση Mg2+ (7,5 mM) στο μέσο λύσης παρατηρήθηκε 

αναστροφή του φαινομένου.  
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ΣΧΗΜΑ 22. Θυλακοειδή (Τ) και στρώμα (S) απομονώθηκαν μετά από λύση άθικτων 

χλωροπλαστών απουσία και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων ΜgCl2. 190μg 



  

πρωτείνης διαλυτοποιημένων  θυλακοειδών σε 1%TX-100 αναμίχθηκαν με 50 mM Tris-HCl, 

pH 8,6 σε τελικό όγκο 80 μl (τελικά 0,25% Triton X-100). 60 μg πρωτείνης λυοφιλιωμένου 

στρώματος αναμίχθηκαν με 12 μg εξωγενούς LHC-II και 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 με 1% 

Triton X-100 σε τελικό όγκο 68 μl (τελικά 1% Triton X-100). Η πρωτεολυτική ενεργότητα 

των θυλακοειδών και του στρώματος προσδιορίστηκε κατά την επώαση των δειγμάτων για 3 

ώρες στους 37oC. Δείγματα θυλακοειδών και στρώματος που περιείχαν 7μg και 10μg 

πρωτείνης αντίστοιχα, φορτώθηκαν και αναλύθηκαν σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 12,5%. 

 

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή 

εξαρτάται από την ιοντική ισχύ του στρώματος. Το  φαινόμενο όμως αυτό θα 

μπορούσε να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα ύπαρξης δύο πρωτεασών από τις οποίες 

αυτή που εντοπίζεται στα θυλακοειδή ενεργοποιείται από την παρουσία MgCl2, ενώ 

αυτή που εντοπίζεται στο στρώμα αναστέλλεται παρουσία MgCl . 2

 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
30

40

50

60

70 
T
S

Α
Π
Ο
Δ
Ο
Μ
Η
Μ
Ε
Ν
Η 

LH
C

II (
%

)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ MgCl2 ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΩΑΣΗΣ (mM)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 23. Προσδιορισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας θυλακοειδών και 

στρώματος ως προς ενδογενή και εξωγενή LHCII αποπρωτεΐνη, αντίστοιχα, 

παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων MgCl2 στο μέσο επώασης. Θυλακοειδή 

απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά φασολιού ηλικίας 

9 ημερών (6 ημέρες σκοτάδι + 3 ημέρες φως). Στρώμα απομονώθηκε από άθικτους 
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χλωροπλάστες φυτών φασολιού ηλικίας 10 ημερών (6 ημέρες σκοτάδι + 4 ημέρες 

φως) απουσία κατιόντων στο μέσο λύσης. 100 μg πρωτείνης διαλυτοποιημένων 

θυλακοειδών επωάστηκαν απουσία και παρουσία 0,05, 0,1, 0,5, 1 και 2 mM ΜgCl2 

σε τελικό όγκο 100 μΙ στους 37οC για 1 h. 120 μg πρωτεΐνης λυοφιλιωμένου 

στρώματος αναμίχθηκαν με 24 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης και επωάστηκαν 

απουσία και παρουσία 0,5, 1, και 2 mM MgCl2 σε τελικό όγκο 200 μΙ στους 37οC για 

4 h. 

 

Προσθήκη MgCl2 σε συγκεντρώσεις μέχρι 2 mM στο μέσο επώασης θυλακοειδών 

πράγματι αυξάνει την πρωτεολυτική ενεργότητά τους (κατά περίπου 56% παρουσία 0.5 mM 

MgCl2), προκαλεί όμως μικρές μόνο μεταβολές στην ενεργότητα του στρώματος (κατά 

περίπου 7 και 44% παρουσία 2 και 8 mM, αντίστοιχα) (Σχήμα 23). Οι παραπάνω μεταβολές 

της πρωτεολυτικής ενεργότητας δειγμάτων θυλακοειδών και στρώματος που παρατηρούνται 

κατά την προσθήκη ιόντων Mg2+ στο μέσο επώασης, είναι σαφώς μικρότερες από αυτές που 

προκύπτουν στα αντίστοιχα δείγματα κατά την λύση των χλωροπλαστών παρουσία 2 mM 

MgCl2  (περίπου  135%  αύξηση  της  ενεργότητας   των  θυλακοειδών  και  71%  πτώση  της 

ενεργότητας του στρώματος). Επομένως, η μεταβολή της πρωτεολυτικής ενεργότητας 

δειγμάτων θυλακοειδών και στρώματος, που παρατηρείται κατά την λύση των 

χλωροπλαστών παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων MgCl2, πρέπει να οφείλεται στην 

περιφερειακή πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή, που εξαρτάται από τη συγκέντρωση 

του Mg2+ στο στρώμα. Έτσι, αυξανόμενες συγκεντρώσεις Mg2+ μέχρι και 2mM οδηγούν σε 

πρόσδεση της πρωτεάσης στην περιφέρεια των θυλακοειδών. 

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις MgCl2 (7,5 mM) στο μέσο λύσης επαναφέρουν την 

πρωτεολυτική ενεργότητα στα δείγματα του στρώματος και των θυλακοειδών περίπου στο 

επίπεδο που βρίσκονταν, όταν η λύση γίνονταν απουσία MgCl2, πράγμα που αφ’ ενός μας 

θυμίζει την πρόσδεση και απομάκρυνση του περιφερειακά συνδεμένου στα θυλακοειδή του 

στρώματος CF1 τμήματος της ATPάσης (Jagendorf and Smith, 1962; McCarty and Racker, 

1966; Howell and Moudrianakis, 1967; Telfer et al., 1980), αλλά και την δράση του NaBr 

(2Μ) στην απομάκρυνση της περιφερειακά συνδεμένης πρωτεάσης. Επομένως, το 

φαινόμενο αυτό πιθανότατα οφείλεται σε πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή 

παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων MgCl2, με αποτέλεσμα την μείωση της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας του στρώματος. 



  

Τα αποτελέσματά μας αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρωτεάση της LHCII 

αποπρωτείνης εντοπίζεται στα θυλακοειδή, όπου βρίσκεται περιφερειακά προσδεμένη σε 

αυτά προς την πλευρά του στρώματος και ότι η σύνδεσή της με τα θυλακοειδή εξαρτάται από 

την κατιονική ισχύ του στρώματος. 

 

 

3. ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ 

3.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

Το επόμενο ερώτημα, που τέθηκε, ήταν εάν η πρωτεολυτική αυτή δράση έναντι της 

LHCII αποπρωτείνης εκφράζεται σε όλα τα στάδια διαφοροποίησης του χλωροπλάστη και 

εάν εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο των φυτών. Για να δοθεί απάντηση στο 

παραπάνω ερώτημα απομονώθηκαν PLBs από διάφορα στάδια ανάπτυξης χλωρωτικών 

φυτών και προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη (Σχήμα 24). Παρατηρούμε ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα αυξάνει παράλληλα 

με την ανάπτυξη του φυτού. Το μέγιστο της πρωτεολυτικής δράσης βρίσκεται σε φυτά ηλικίας 

10 ημερών, και στην συνέχεια η ενεργότητα μειώνεται λίγο, πιθανόν λόγω του φαινομένου 

της γήρανσης. Επομένως η υπό μελέτη πρωτεολυτική ενεργότητα, δεν επάγεται σε συνθήκες 

γήρανσης, αλλά εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη του φυτού. 
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ΣΧΗΜΑ 24. Επίδραση της ηλικίας του φυτού στην πρωτεολυτική ενεργότητα των 

PLBs που απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 

6, 8, 10 και 12 ημερών. 120 μg διαλυτοποιημένης PLB πρωτείνης αναμίχθηκαν με 20 

μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 140 μΙ (0,5% ΤΧ-100) 

επωάστηκαν για 1 h στους 37oC.  

* Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μg LHCII αποπρωτείνης που αποδομείται από 

0,12 mg πρωτείνης δείγματος PLB κατά την επώασή του στους 37οC επί 1 h (κατ’ 

ουσίαν εκφράζουν την ειδική πρωτεολυτική  ενεργότητα: μg LHCII/mg πρωτείνης 

.min, Σελίδα 68) 

 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του ρυθμού βιοσύνθεσης είτε καθ’ εαυτού 

του ενζύμου, είτε ενός παράγοντα ο οποίος ενεργοποιεί την πρωτεολυτική δράση του 

ενζύμου, ή σε πιθανή αυξημένη πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή κατά την 

ανάπτυξη. Δηλαδή, είναι πιθανόν η πρωτεολυτική ενεργότητα ολόκληρων των 

πλαστιδίων να παραμένει σταθερή κατά την ανάπτυξη του φυτού και αυτό που 

αλλάζει με την ηλικία να είναι ένας παράγοντας πρόσδεσης της πρωτεάσης από το 

στρώμα στα θυλακοειδή, εφόσον όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, η 

πρωτεολυτική ενεργότητα κατανέμεται μεταξύ θυλακοειδών και στρώματος ανάλογα 

με την ιοντική  ισχύ του στρώματος. 

Για να αποσαφηνίσουμε την υπόθεση αυτή, απομονώσαμε άθικτους 

ωχροπλάστες από χλωρωτικά φυτά κατά την ανάπτυξή τους. Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 2, η πρωτεολυτική ενεργότητα των άθικτων ωχροπλαστών είναι χαμηλή σε 

φυτά ηλικίας 7 ημερών, αυξάνει σε φυτά ηλικίας 10 ημερών και μειώνεται ελαφρά σε 

φυτά ηλικίας 11 ημερών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Εντοπισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας ως προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη σε άθικτους ωχροπλάστες που απομονώθηκαν από φυτά φασολιού 

ηλικίας 7, 10 και 11 ημερών (d). Οι τιμές αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SE (n=3). 

 

Αποδομημένη LHCII                    

μg mg-1 πρωτείνης min-1

Δείγμα 

7d 10d 11d 

Άθικτα πλαστίδια 0,99 ± 0,10 2,39 ± 0,12 1,67 ± 0,14 

Ολικές μεμβράνες 1,23 ± 0,07 2,77 ± 0,10 2,43 ± 0,13 

Στρώμα 0,69 ± 0,14 0,84 ± 0,07 0,83 ± 0,08 

 

Μετά την απομόνωση άθικτων ωχροπλαστών και των υποχλωροπλαστιδιακών τους 

κλασμάτων προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική ενεργότητα των μη διαλυτοποιημένων 

δειγμάτων. Το μίγμα επώασης περιείχε 120 μg πρωτείνης κάθε δείγματος και 20 μg 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 140 μΙ και τελική συγκέντρωση ΤΧ-

100 ίση με 0,25% (w/v). Η πρωτεολυτική ενεργότητα προσδιορίστηκε από την LHCII 

αποπρωτείνη που παραμένει μετά από επώαση για 1h στους 37οC. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και στο μεμβρανικό κλάσμα των 

ωχροπλαστών (προελασματοειδή σωμάτια, προθυλακοειδή, φάκελος), ενώ στο 

στρώμα η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την εξωγενή LHCII αποπρωτείνη είναι 

χαμηλή και παραμένει σχεδόν σταθερή, καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης του φυτού. 

Επομένως, η αύξηση που παρατηρούμε στην πρωτεολυτική ενεργότητα κατά την 

ανάπτυξη των φυτών, δεν φαίνεται να οφείλεται σε μεταβολή της ικανότητας 

πρόσδεσης της πρωτεάσης στα θυλακειδή, αλλά μάλλον στην de novo σύνθεση του 

ενζύμου ή κάποιου παράγοντα ενεργοποίησης. 

 

 



  

3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ) 

Στο Σχήμα 25 φαίνεται η εξάρτηση από το φως της πρωτεολυτικής ενεργότητας των 

PLBs και των πρωτογενών θυλακοειδών ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Δείγματα 

θυλακοειδών απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά 6 ημερών, που είτε παρέμειναν στο 

σκοτάδι, ή εκτέθηκαν σε μία αναλαμπή φωτός και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι, 

ή εκτέθηκαν σε περιοδικό φωτισμό  (2 λεπτά φως κάθε 98 λεπτά σκοτάδι). Όπως φαίνεται, η 

προέκθεση των φυτών σε μία αναλαμπή φωτός έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

πρωτεολυτικής ενεργότητας και μάλιστα σε επίπεδο ανάλογο με αυτό, που παρατηρείται σε 

φυτά που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού (2’ φως κάθε 98’ σκοτάδι). 

Είναι φανερό ότι και στις συνθήκες αυτές, η πρωτεολυτική ενεργότητα αυξάνει 

παράλληλα με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και ότι επιπλέον η πρωτεάση ενεργοποιείται 

από την έκθεση των χλωρωτικών φυτών σε αναλαμπή φωτός. 
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ΣΧΗΜΑ 25. Πρωτεόλυση της εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης από μη 

διαλυτοποιημένα θυλακοειδή απομονωμένα με διαφορική φυγοκέντρηση από φυτά 

σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Χλωρωτικά φυτά 6 ημερών παρέμειναν στο σκοτάδι 

(ν) ή εκτέθηκαν σε μία αναλαμπή φωτός και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι 

(λ) ή εκτέθηκαν σε κύκλους περιοδικού φωτισμού (2 min φως κάθε 98 min σκοτάδι) 

(σ). Σε 40 μg πρωτείνης των παραπάνω δειγμάτων προστέθηκαν 8 μg εξωγενούς 

6d

D
2min WL+D
ImL

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (h)

ΑΠ
Ο
ΔΟ
Μ
Η
Μ
ΕΝ
Η 

LH
C

II 
(μ

g)



  

 
CIV

LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο ίσο με 48 μΙ (0,05% ΤΧ-100) και ακολούθησε 

επώαση για 30 min στους 37oC. 

3.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

Το επόμενο βήμα ήταν ο έλεγχος της πρωτεολυτικής ενεργότητας χλωρωτικών φυτών 

που εκθέτονται σε συνεχή φωτισμό για διάφορα χρονικά διαστήματα. Τα θυλακοειδή των 

φυτών αυτών περιέχουν διαφορετικές ποσότητες ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης, και για 

αυτό ο έλεγχος της πρωτεολυτικής ενεργότητας έγινε με πολλούς τρόπους (Πίνακας 3). 

Αρχικά εξετάστηκε η ενεργότητα μη διαλυτοποιημένων θυλακοειδών ως προς την 

ενδογενή LHCII αποπρωτείνη. Σε αυτές τις συνθήκες παρατηρούμε ότι η ενεργότητα 

αυξάνεται σε θυλακοειδή φυτών που εκτέθηκαν 25 ώρες σε συνεχή φωτισμό και στην 

συνέχεια μειώνεται, όπως φαίνεται από την ποσότητα της LHCII αποπρωτείνης που 

αποδομείται ως προς την υπάρχουσα αρχική ποσότητα στο δείγμα. Σε μία δεύτερη 

προσέγγιση του ίδιου ερωτήματος, προσθέσαμε εξωγενή απολιπιδωμένη LHCII 

αποπρωτείνη σε μη διαλυτοποιημένα θυλακοειδή και υπολογίσαμε την αποδόμηση της 

συνολικής LHCII αποπρωτείνης (εξωγενούς και ενδογενούς). Όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 3, η ενεργότητα και σε αυτή την περίπτωση αυξήθηκε μέχρι τις 25 ώρες έκθεσης στο 

συνεχή φωτισμό και στη συνέχεια μειώθηκε, αν και η μείωση στην περίπτωση αυτή ήταν 

λιγότερο έντονη. Αυτό φαίνεται να δείχνει ότι η ενεργότητα ως προς την εξωγενή και 

απολιπιδωμένη LHCII αποπρωτείνη είναι μεγαλύτερη. 

Για να συγκρίνουμε δείγματα που περιέχουν διαφορετική ποσότητα ενδογενούς LHCII 

αποπρωτείνης, υπολογίσαμε τον ρυθμό αποδόμησης, αφαιρώντας από την πρωτείνη των 

θυλακοειδών την ενδογενή ποσότητα της LHCII αποπρωτείνης και τον εκφράσαμε σαν 

ποσοστό της LHCII αποπρωτείνης, που αποδομείται ανά mg πρωτείνης θυλακοειδών και 

ανά λεπτό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πράγματι η εξωγενής LHCII αποπρωτείνη 

αποδομείται πιο εύκολα, και ότι η μείωση στην φαινόμενη ενεργότητα ως προς την συνολική 

LHCII, οφείλεται κυρίως στη μειωμένη αποδόμηση της ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης. 

Το παραπάνω συμπέρασμα υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν σε 

αντίστοιχα δείγματα θυλακοειδών διαλυτοποιημένων σε 1% ΤΧ-100. Παρατηρούμε ότι κατά 

την διαλυτοποίηση των θυλακοειδών η πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς την ενδογενή 

LHCII αποπρωτείνη αυξάνει κατακόρυφα (Πίνακας 3). Ανάλογη αύξηση παρατηρείται και 

στον ρυθμό αποδόμησης της συνολικής LHCII αποπρωτείνης (ενδογενούς και εξωγενούς). 

Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι η μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας που 
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παρατηρείται σε μη διαλυτοποιημένα θυλακοειδή φυτών, που εκθέτονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε συνεχή  φωτισμό,  πιθανόν να οφείλεται  σε  προστασία του υποστρώματος από 

την Chl, δηλαδή σε αδυναμία προσέγγισης του υποστρώματος από την πρωτεάση, λόγω της 

πρόσδεσής του με την χλωροφύλλη. 

Παράλληλα με την διάρκεια έκθεσης στο  φως αυξάνεται τόσο η συσσώρευση της LHCII 

αποπρωτείνης όσο και της χλωροφύλλης. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, η αναλογία 

πρωτείνης των θυλακοειδών προς την ολική LHCII αποπρωτείνη (w/w) σταδιακά μειώνεται, 

εφόσον κατά την διάρκεια έκθεσης στο συνεχή φωτισμό αυξάνεται η ποσότητα LHCII 

αποπρωτείνης, που συσσωρεύεται στα θυλακοειδή. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να 

προκαλέσει  και την μείωση του ρυθμού  αποδόμησης  της LHCII  αποπρωτείνης  (Σχήμα 11)  

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Πρωτεολυτική ενεργότητα θυλακοειδών απομονωμένων από χλωρωτικά φυτά 6 ημερών μετά από έκθεσή τους σε CL. 

 

Έκθεση σε CL Ενδογενής LHCII Εξωγενής 

LHCII 

Ενδο + εξω 

LHCII 

Πρωτείνη 

θυλακοειδών : LHCII 

(w/w) 

% 

Aποδομημένη LHCII 

 Παρούσα Αποδομημέ

νη 

Προστιθέμενη Αποδομημένη  Ενδο Ενδο+εξ

ω 

h μg  mg-1 πρωτείνης min-1

Μη 

διαλυτοποιημένα 

 

5 0,38 0,01 8  1,17 104,0 (4,7) 2,21 11,74 

10 0,96 0,33 8  5,16   40,7 (4,4) 29,35 49,17 

25 8,25 5,75 8 10,46    3,8 (1,9) 73,17 67,58 

50 15,00 5,00 8  9,60    1,7 (1,1) 44,44 55,65 

95 24,00 2,90 8  8,90    0,7 (0,5) 25,17 57,94 



 

 

CVII

Διαλυτοποιημένα 

25 8,25 7,24 8 15,20   3,8 (1,9) 92,13 98,20 

50 15,00 15,00 8 20,50  1,7 (1,1) 133,33 118,84 

95 24,00 24,00 8 31,00  0,7 (0,5) 208,33 201,82 

 

Ο έλεγχος της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών έγινε με ή χωρίς προσθήκη 8 μg εξωγενούς (Εξω) LHCII 

αποπρωτείνης σε 40 μg πρωτείνης θυλακοειδών και επώαση των δειγμάτων για 30 min στους 37οC. Στην περίπτωση μη 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών η τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 ήταν 0,05%, ενώ για τα διαλυτοποιημένα ήταν 0,5%. Ο τελικός 

όγκος του μέσου επώασης ήταν 48 μΙ. Οι τιμές που δίνονται για την αναλογία πρωτείνης του θυλακοειδούς προς την LHCII 

αποπρωτείνη βασίζονται στην υπάρχουσα ενδογενή (Ενδο) LHCII αποπρωτείνη. Οι τιμές στην παρένθεση βασίζονται στην ολική 

υπάρχουσα LHCII αποπρωτείνη (ενδογενή+εξωγενή). Ο υπολογισμός του ρυθμού αποδόμησης έγινε μετά από αφαίρεση της 

ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης από την πρωτείνη των θυλακοειδών. 

 

 

 

 





και επομένως να εξηγήσει την μείωση της πρωτεολυτκής ενεργότητας που παρατηρείται στα 

αδιάλυτα θυλακοειδή φυτών που απομονώνονται μετά από πολύωρη έκθεσή τους στο 

συνεχή φωτισμό (Πίνακας 3). Παρόλα αυτά, εφ΄όσον σε ίδιες αναλογίες η μείωση στον ρυθμό 

αποδόμησης παρατηρείται μόνο στα μη διαλυτοποιημένα δείγματα, συμπεραίνουμε ότι η 

μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην προστασία του υποστρώματος από την χλωροφύλλη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Η επίδραση της προσθήκης ώριμων θυλακοειδών πλούσιων σε Chl που 

απομονώνονται από φυτά συνεχούς φωτισμού, στην πρωτεολυτική ενεργότητα 

πρωτογενών θυλακοειδών που στερούνται Chl και απομονώνονται από φυτά που 

εκθέτονται σε μία αναλαμπή φωτός και παραμένουν  στη συνέχεια στο σκοτάδι. 

                                                                                                                                           

Δείγμα Ενδογενής 

LHCII 

Εξωγενής 

LHCII 

Ενδο + Εξω 

LHCII 

Αποδομημέν

η LHCII 

 Μg 

Πρωτογεν

ή 

- 6,0  6,0  6,0 

Ώριμα 14,8 - 14,8  5,4 

Πρωτογεν

ή + Ώριμα 

14,8 6,0 20,8 12,5 

 

Πρωτογενή θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά 

φυτά ηλικίας 6 ημερών που εκτέθηκαν σε μία αναλαμπή φωτός και στην συνέχεια 

παρέμειναν στο σκοτάδι για 50 h. Ώριμα θυλακοειδή απομονώθηκαν από χλωρωτικά 

φυτά ηλικίας 6 ημερών που εκτέθηκαν για 72 h σε συνεχή φωτισμό. Σε 30 μg 

πρωτείνης μη διαλυτοποιημένων πρωτογενών θυλακοειδών προστέθηκαν άλλα 30 

μg πρωτείνης ώριμων διαλυτοποιημένων θυλακοειδών και 6 μg εξωγενούς LHCII 

αποπρωτείνης σε τελικό όγκο επώασης 66 μΙ. Η τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 στο 

μέσο επώασης ήταν 0,5% (w/v). Παράλληλα έγινε έλεγχος της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας δειγμάτων που περιείχαν αποκλειστικά  είτε πρωτογενή θυλακοειδή ή 

ώριμα θυλακοειδή ως προς εξωγενή και ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, αντίστοιχα, 
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διατηρώντας της συνθήκες επώασης που περιγράφηκαν παραπάνω. Η 

πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε μετά από επώαση για 30 

min στους 37οC. 

 

Για να δούμε πώς επιδρά η παρουσία της χλωροφύλλης στην πρωτεολυτική 

ενεργότητα,  εξετάσαμε στη συνέχεια αν η υψηλή πρωτεολυτική ενεργότητα, που ανιχνεύεται 

στα πρωτογενή θυλακοειδή (Σχήμα 25), που σχεδόν στερούνται Chl, μεταβάλλεται και πώς, 

με την παρουσία ώριμων πράσινων θυλακοειδών πλούσιων σε Chl (Πίνακας 4). Παράλληλα 

προσδιορίστηκε και η πρωτεολυτική ενεργότητα δείγματος που περιείχε πρωτογενή 

θυλακοειδή και εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, καθώς και δείγματος που περιείχε 

αποκλειστικά διαλυτοποιημένα θυλακοειδή. Σε όλα τα μίγματα προσδιορισμού 

πρωτεολυτικής ενεργότητας οι αναλογίες και οι συγκεντρώσεις στο μέσο επώασης 

διατηρήθηκαν οι ίδιες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, η πρωτεολυτική ενεργότητα του 

μίγματος είναι ίση με την ενεργότητα των επιμέρους δειγμάτων. Αυτό επομένως οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πράγματι η δράση της χλωροφύλλης είναι έμμεση και επιτυγχάνεται μέσω 

της πρόσδεσής της με το υπόστρωμα. 

Όπως ήδη περιγράφηκε στον Πίνακα 3, μεγάλη διαφορά παρατηρείται στην 

πρωτεολυτική ενεργότηται διαλυτοποιημένων ή μη δειγμάτων θυλακοειδών συνεχούς 

φωτισμού. Η διαφορά αυτή δεν παρατηρείται σε δείγματα πρωτογενών θυλακοειδών 

και προελασματοειδών σωματίων. Στον Πίνακα 5 φαίνονται αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών, τα οποία εκτέθηκαν σε 

διαφορετικές συνθήκες φωτισμού για 50 h. O ρυθμός αποδόμησης εκφράζεται είτε ως 

μg είτε ως ποσοστό της LHCII αποπρωτείνης που αποδομείται ανά mg πρωτείνης 

δείγματος ανά min. Ο πρώτος τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων βοηθά την 

σύγκριση ρυθμών αποδόμησης δειγμάτων που δεν περιέχουν ενδογενή LHCII 

αποπρωτείνη, όπου δηλαδή στο μίγμα επώασης προσθέτουμε ίση ποσότητα 

εξωγενούς υποστρώματος, ενώ ο δεύτερος τρόπος διευκολύνει την σύγκριση 

δειγμάτων που περιέχουν προστιθέμενη εξωγενή LHCII αποπρωτείνη με αυτά που 

περιέχουν τόσο εξωγενή όσο και ενδογενή LHCII αποπρωτείνη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη Chl και 

η σύνδεσή της με το υπόστρωμα (LHCII αποπρωτείνη) αποτρέπει την πρωτεόλυση 

του συμπλόκου, οδηγώντας το στην σταθεροποίησή του.  
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3.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τα θυλακοειδή φυτών που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού με μεγάλο 

διάστημα σκοτόφασης (2 λεπτά φως κάθε 98 λεπτά σκοτάδι), στερούνται LHCII 

αποπρωτείνης, χλωροφύλλης b και γράνα, ενώ περιέχουν το 14% περίπου της 

χλωροφύλλης a του ώριμου φύλλου (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970; 

Akoyunoglou 1977; Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1979). Αντιθέτως, τα 

θυλακοειδή που απομονώνονται από φυτά που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού 

με μικρής διάρκειας σκοτόφαση, περιέχουν LHCII αποπρωτείνη καθώς και μεγαλύτερες 

φωτοσυνθετικές μονάδες (Tzinas et al., 1987). Επειδή τα φυτά περιοδικού φωτισμού έχουν 

περιορισμένη συσσώρευση χλωροφύλλης, είναι ιδανικά για να ελέγξουμε εάν η πρωτεάση 

που  εντοπίζεται  στα  θυλακοειδή  ευθύνεται  για  την έλλειψη  LHCII  αποπρωτείνης σε φυτά 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Πρωτεολυτική αποδόμηση της ενδογενούς (Ενδο) και εξωγενούς (Εξω) LHCII αποπρωτείνης από θυλακοειδή που 

απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά 6 ημερών που είτε παρέμειναν στο σκοτάδι (ΣΚ) για 50 h χωρίς ή αφού εκτεθούν σε μία 

αναλαμπή φωτός, ή εκτέθηκαν σε κύκλους περιοδικού φωτισμού (32 LDC, 2’ φως κάθε 98’ σκοτάδι), ή τέλος εκτέθηκαν σε συνεχή 

φωτισμό (CL) για 50 h. 

Δείγμα Ενδο LHCII Εξω LHCII Ενδο + Εξω LHCII Αποδομημένη LHCII 

 Παρούσα Αποδομημέ

νη 

Παρούσα Αποδομημένη μg % 

 μg mg-1 πρωτείνης min-1

50 h Σκοτάδι  

Μη 

διαλυτοποιημένα 

           - - 8 4.9 4,08 51,04 

Διαλυτοποιημένα - - 8 4.6 3,83 47,92 

2 min φως + 50 h 

ΣΚ 

 

Μη 

διαλυτοποιημένα 

- - 8 7.5 6,25  

78,12 
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Διαλυτοποιημένα - - 8  6.4 5,33 66,67 

32 LDC  

Μη 

διαλυτοποιημένα  

- - 8 7.8 6,50 81,25 

Διαλυτοποιημένα - - 8  5.5 4,58 57,29 

50 h CL  

Μη 

διαλυτοποιημένα 

15 5 8  9.6 12,80 55,65 

Διαλυτοποιημένα 15 15 8 20.5 27,33  118,84 

Η πρωτεολυτική ενεργότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε με προσθήκη 8 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε 40 μg 

πρωτείνης θυλακοειδών σε τελικό όγκο 48 μΙ και με επώαση των δειγμάτων για 30 min στους 37ο

 

 

C. Στην περίπτωση μη 

διαλυτοποιημένων δειγμάτων η τελική συγκέντρωση ΤΧ-100 στο μέσο επώασης ήταν 0,05%, ενώ για τα διαλυτοποιημένα ήταν 

0,5%. Για τα δείγματα συνεχούς φωτισμού (CL) φορτώθηκαν 2 μg ολικής πρωτείνης, ενώ για τα υπόλοιπα δείγματα φορτώθηκαν 5 

μg ολικής πρωτείνης. Ο υπολογισμός στα δείγματα CL του ρυθμού αποδόμησης ως προς ενδογενή + εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

έγινε μετά από αφαίρεση της ενδογενούς LHCII αποπρωτείνης από την πρωτείνη των θυλακοειδών.



περιοδικού φωτισμού. Επίσης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η χλωροφύλλη δεν μπορεί να 

παρεμποδίσει την πρωτεολυτική ενεργότητα, με αποτέλεσμα να μας δίνεται η δυνατότητα 

διάκρισης της επίδρασης του αναπτυξιακού σταδίου του φυτού από αυτής της χλωροφύλλης. 

Χρησιμοποιώντας διαφορική φυγοκέντρηση, απομονώθηκαν πρωτογενή θυλακοειδή 

από χλωρωτικά φυτά, που είτε εκτέθηκαν στον ίδιο αριθμό αναλαμπών με διαφορετικής 

διάρκειας σκοτόφαση (ίδια συσσώρευση χλωροφύλλης, διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης), ή 

εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε αριθμό αναλαμπών διαφορετικής σκοτόφασης 

(ίδιο στάδιο ανάπτυξης, διαφορετική συσσώρευση χλωροφύλλης) και μελετήθηκε η 

πρωτεολυτικής τους ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 26. Διαλυτοποιημένα πρωτογενή θυλακοειδή (120 μg) που απομονώθηκαν 

με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών μετά από έκθεση 

είτε σε 18 (2’ φως κάθε 23’ σκοτάδι; 2’ φως κάθε 83’ σκοτάδι), είτε σε 59 κύκλους 

περιοδικού φωτισμού (2’ φως κάθε 23’ σκοτάδι), αναμίχθηκαν με 20 μg εξωγενούς 

LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 140 μΙ (0,5% ΤΧ-100). Τα μίγματα επώασης 

παρέμειναν στους 37οC για 15, 30 και 60 min. 

 

Στο Σχήμα 26 και στον Πίνακα 6 φαίνονται η πρωτεολυτική ενεργότητα πρωτογενών 

θυλακοειδών που απομονώθηκαν από χλωρωτικά φυτά που εκτέθηκαν σε 18 κύκλους 

περιοδικού φωτισμού με μικρής ή μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση (2’ φως κάθε 23’ σκοτάδι; 2’ 
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φως κάθε 83’ σκοτάδι), ή σε 59 κύκλους περιοδικού φωτισμού με μικρής διάρκειας 

σκοτόφαση (2’ φως κάθε 23’ σκοτάδι). Η πρωτεολυτική ενεργότητα σε φυτά που εκτέθηκαν 

στον ίδιο αριθμό κύκλων περιοδικού φωτισμού είναι υψηλότερη σε εκείνα που εκτέθηκαν σε 

κύκλους με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση, σε σύγκριση με αυτά που είχαν μικρής διάρκειας 

σκοτόφαση. Επομένως, σε ίδια συσσώρρευση Chl (ίδιος αριθμός αναλαμπών) (Πίνακας 6), 

τα θυλακοειδή αποδομούν μικρές ποσότητες εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης όταν 

απομονώνονται από φυτά περιοδικού φωτισμού με μικρής διάρκειας σκοτόφαση, αλλά 

παρουσιάζουν αυξημένη πρωτεολυτική ενεργότητα όταν απομονώνονται από φυτά με 

μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση. Αντίθετα, τόσο στο Σχήμα 26 όσο και στον Πίνακα 6 φαίνεται 

ότι η αποδόμηση της εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης είναι παρόμοια σε θυλακοειδή φυτών 

που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα (24 ώρες), 

ανεξάρτητα από τον αριθμό αναλαμπών που έχουν δεχτεί στην συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και επομένως ανεξάρτητα από την ποσότητα της Chl που έχει συσσωρευθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύγκριση της πρωτεολυτικής ενεργότητας των πρωτογενών 

θυλακοειδών που απομονώνονται από φυτά περιοδικού φωτισμού που έχουν είτε 

ίδια συσσώρευση Chl ή βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης. 

 

Διάρκεια 
έκθεσης 

Αριθμός κύκλων Αποδομημένη 

LHCII 

Chl a Chl b 

h  % μg μg g-1 φρέσκου 

βάρους 

7 18                  

(2’φως,23’σκοτάδι) 

8 1,6 142 21 

24 18                  

(2’φως,83’σκοτάδι) 

38 7,6 187 7 

24 59                  

(2’φως,23’σκοτάδι) 

33 6,7 463 89 

 

Χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών εκτέθηκαν σε περιοδικό φωτισμό με μικρής ή 

μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση. Πρωτογενή θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική 

φυγοκέντρηση, εκπλύθηκαν δύο φορές με 50 mΜ Τricine-NaOH, pH 7,3 και 



  

διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Διαλυτοποιημένα πρωτογενή θυλακοειδή (120 μg) 

αναμίχθηκαν με 20 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 140 μΙ (0,5% 

ΤΧ-100, 40 mM Tris-HCl, pH 8,6). Η αποδομημένη LHCII αποπρωτείνη 

προσδιορίστηκε μετά από επώαση των δειγμάτων για 30 min στους 37οC. Σε κάθε 

διαδρομή φορτώθηκαν 10 μg ολικής πρωτείνης δείγματος (πρωτογενών θυλακοειδών 

+ εξωγενούς LHCII). 

 

Στο Σχήμα 27 φαίνεται η επίδραση της διάρκειας της σκοτόφασης κύκλων 

περιοδικού φωτισμού στην πρωτεολυτική ενεργότητα διαλυτοποιημένων και μη 

θυλακοειδών. Όλα τα δείγματα είτε πριν είτε μετά την διαλυτοποίηση παρουσιάζουν 

πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την ενδογενή και εξωγενή LHCII αποπρωτείνη 

αντίστοιχα, η οποία αυξάνει παράλληλα με την αύξηση της διάρκειας της 

σκοτόφασης. 
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ΣΧΗΜΑ 27. Επίδραση της διάρκειας της σκοτόφασης στην πρωτεολυτική ενεργότητα 

πρωτογενών θυλακοειδών ως προς ενδογενή (Α) ή ως προς εξωγενή (Β) LHCII 

αποπρωτείνη. Α) Νιτροκυτταρίνη στην οποία φορτώθηκαν 50 μg πρωτείνης μη 

διαλυτοποιημένων πρωτογενών θυλακοειδών απομονωμένων από φυτά που 

εκτέθηκαν σε 20 κύκλους περιοδικού φωτισμού (LDC): 2 min φως κάθε 28 min 

σκοτάδι (1, 2); 2 min φως κάθε 48 min σκοτάδι (3, 4); 2 min φως κάθε 68 min σκοτάδι 

(5, 6); ή 2 min φως κάθε 98 min σκοτάδι (7, 8). Το πρώτο δείγμα κάθε ζεύγους 

αντιστοιχεί στα δείγματα πριν την επώαση ενώ το δεύτερο σε αυτά μετά από επώαση 

για 90 min στους 37οC. Β) 120 μg πρωτείνης διαλυτοποιημένων δειγμάτων 

πρωτογενών θυλακοειδών αναμίχθηκαν με 20 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε 

τελικό όγκο 140 μΙ (0,5% ΤΧ-100). Τα μίγματα επώασης παρέμειναν στους 37οC για 

30 (ν) και για 60 (λ) min.  

 

Στο Σχήμα 27A φαίνεται μια νιτροκυτταρίνη από πηκτή ακρυλαμιδίου στην οποία 

φορτώσαμε μεγάλη ποσότητα πρωτείνης (50 μg) μη διαλυτοποιημένων πρωτογενών 

θυλακοειδών, έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί η μικρή ποσότητα ενδογενούς LHCII 

αποπρωτείνης που έχει συσσωρευθεί. Όπως είναι εμφανές, η ποσότητα της LHCII 
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αποπρωτείνης είναι υψηλότερη στα φυτά με μικρής διάρκειας σκοτεινή περίοδο και μειώνεται 

καθώς η διάρκεια της σκοτεινής περιόδου αυξάνει. Επιπλέον, η αποδόμηση της εξωγενούς 

LHCII αποπρωτείνης από διαλυτοποιημένα σε 1% ΤΧ-100 πρωτογενή θυλακοειδή αυξάνει 

καθώς αυξάνει και η διάρκεια της σκοτόφασης (Σχήμα 27Β). 

Παράλληλα με την αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας, η οποία παρατηρείται καθώς 

η σκοτόφαση στον περιοδικό φωτισμό μεγαλώνει, βρέθηκε ότι αυξάνει επίσης και ο 

σχηματισμός νέων φωτοσυνθετικών μονάδων, όπως φαίνεται από την συσσώρευση της D1 

πρωτείνης του κέντρου αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ (Σχήμα 28). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 28, το επίπεδο της D1 πρωτείνης που συσσωρεύεται σε φυτά που εκθέτονται σε 20 

κύκλους περιοδικού φωτισμού, αυξάνει παράλληλα με την διάρκεια της σκοτόφασης. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι συγκρίσιμα με αυτά που αφορούν στην πρωτεολυτική ενεργότητα. 
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ΣΧΗΜΑ 28. Επίδραση της διάρκειας της σκοτόφασης στην συσσώρευση της D1 

πρωτείνης στα πρωτογενή θυλακοειδή χλωρωτικών φυτών μετά από έκθεσή τους σε 

20 κύκλους περιοδικού φωτισμού. Σε κάθε διαδρομή φορτώθηκαν 100 μg πρωτείνης 

αδιάλυτων πρωτογενών θυλακοειδών.   

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ανικανότητα των φυτών περιοδικού 

φωτισμού με μεγάλης διάρκεια σκοτόφαση να συσσωρεύσουν LHCII, σε σύγκριση με τα φυτά 

που εκθέτονται σε μικρής διάρκεια σκοτόφαση, οφείλεται στην αυξημένη πρωτεολυτική τους 

ενεργότητα. Για παρόμοια επίπεδα χλωροφύλλης, ο χρόνος που προσφέρεται για την 

συσσώρευση της πρωτεάσης είναι μεγαλύτερος στα φυτά περιοδικού φωτισμού με μεγάλης 
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διάρκειας σκοτόφαση και επομένως η νεοσυντιθέμενη LHCII αποπρωτείνη, εφόσον στις 

συνθήκες αυτές η συσσώρευση Chl είναι περιορισμένη, δεν μπορεί να σωθεί και 

αποδομείται. Αντίθετα, στα φυτά περιοδικού φωτισμού με μικρής διάρκειας σκοτόφαση, ο 

χρόνος που απαιτείται για παρόμοιο επίπεδο συσσώρευσης χλωροφύλλης είναι μικρότερος 

και η συσσώρευση της πρωτεάσης είναι περιορισμένη. 

Είναι φανερό επομένως ότι το επίπεδο της πρωτεάσης ελέγχεται από το αναπτυξιακό 

στάδιο του χλωροπλάστη, ότι η παρεμπόδιση της συσσώρευσης του LHCII στον περιοδικό 

φωτισμό οφείλεται στην αυξημένη πρωτεολυτική ενεργότητα και ότι ο μηχανισμός με τον 

οποίο το φυτό προστατατεύει την LHCII αποπρωτείνη από την πρωτεάση και επιτρέπει την 

συσσώρευσή της σε φυτά συνεχούς φωτισμού, είναι ο σχηματισμός των χλωροφυλλο-

πρωτεϊνικών συμπλόκων.    

 

4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ 

Όπως ήδη αναφέραμε, χλωρωτικά φυτά που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού 

φωτισμού δεν συσσωρεύουν LHCII στα θυλακοειδή τους. Αντίθετα, χορήγηση 

χλωραμφαινικόλης στα φυτά αυτά προκαλεί σταθεροποίηση του LHCII στα πρωτογενή 

θυλακοειδή τους (Τzinas and Argyroudi-Akoyunoglou, 1988). Αυτό απεδόθη σε παρεμπόδιση 

της σύνθεσης της D1  πρωτείνης του κέντρου αντίδρασης του PSII (Argyroudi-Akoyunoglou 

et al., 1982; Akoyunoglou, 1985), με αποτέλεσμα την διάθεση της Chl που θα συνδέονταν με 

αυτή, για την σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης (Tzinas et al., 1987). Για να 

διακρίνουμε αν το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε αναστολή της de novo σύνθεσης της 

πρωτεάσης, καθώς και εάν η πρωτεάση κωδικοποιείται στον χλωροπλάστη ή στον πυρήνα, 

επιδράσαμε in vivo με αναστολείς σύνθεσης πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται είτε στο 

πλαστίδιο (χλωραμφαινικόλη, CAP) είτε στον πυρήνα (κυκλοεξιμίδιο, CHI). 

Στο Σχήμα 29 φαίνεται η ποσότητα της LHCII αποπρωτείνης που ανοσοανιχεύεται σε 

πρωτογενή θυλακοειδή που απομονώνονται από φυτά που τους έχουμε χορηγήσει ή όχι CAP 

ή CHI. Η ποσότητα LHCII αποπρωτείνης που συσσωρεύεται στα θυλακοειδή σε σύγκριση με 

το δείγμα μάρτυρα, είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που στα φυτά έχει χορηγηθεί CAP και 

μικρότερη όταν στα φυτά έχει χορηγηθεί CHI. Επίσης, στη δεύτερη περίπτωση εντοπίζονται 

δύο ακόμη ζώνες που αναγνωρίζονται από το αντίσωμα έναντι της LHCII αποπρωτείνης, μία 

υψηλού μοριακού βάρους (περίπου 70 kDa) και μία μικρού μοριακού βάρους (περίπου 10 

kDa). 

 



  

 

ΣΧΗΜΑ 29. Επίδραση της χορήγησης CAP ή CHI στην συσσώρευση LHCII αποπρωτείνης σε 
πρωτογενή θυλακοειδή χλωρωτικών φυτών που εκτέθηκαν σε 25 κύκλους περιοδικού 
φωτισμού (2’ φως κάθε 98’ σκοτάδι). Για την ανοσοανίχνευση της LHCII αποπρωτείνης σε 
δείγματα που έχει χορηγηθεί CAP ή CHI ή στο δείγμα μάρτυρα (Control), φορτώθηκαν 25 μg 
αδιάλυτης πρωτείνης πρωτογενών θυλακοειδών απομονωμένων με διαφορική φυγοκέντρηση. 

 

Στον Πίνακα 7 βλέπουμε τις ποσότητες τόσο της LHCII όσο και της D1 πρωτείνης 

που ανοσοανιχνεύονται στα πρωτογενή θυλακοειδή σε δείγματα μάρτυρες, καθώς και σε 

δείγματα στα οποία έχουμε χορηγήσει CAP ή CHI. Όπως ήταν αναμενόμενο τα φυτά στα 

οποία έχουμε χορηγήσει CAP, συσσωρεύουν μικρότερη ποσότητα D1 πρωτείνης από το 

δείγμα μάρτυρα, εφόσον η πρωτείνη αυτή κωδικοποιείται στον χλωροπλάστη των φυτών. 

Αντίθετα, η ποσότητα της LHCII αποπρωτείνης που συσσωρεύεται στα φυτά αυτά είναι 

μεγαλύτερη από αυτή που ανιχνεύεται στα δείγματα μάρτυρες. Επιπλέον, στα φυτά που 

έχουμε χορηγήσει CΗΙ, συσσωρεύεται μικρότερη ποσότητα LHCII αποπρωτείνης από το 

δείγμα μάρτυρα, εφόσον η πρωτείνη αυτή κωδικοποιείται στον πυρήνα των φυτικών 

κυττάρων. Η αναστολή της πρωτεολυτικής ενεργότητας που παρατηρείται ως προς την 

ενδογενή LHCII αποπρωτείνη των δειγμάτων, είναι εντονότερη όταν χρησιμοποιούμε CHI, 

ενώ παρουσία CAP η αναστολή είναι πιο ήπια. 

CXX
 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Η επίδραση της χορήγησης CAP ή CHI στην σύνθεση της D1 και της LHCII 

αποπρωτείνης, στην συσσώρευση Chl καθώς και στην πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς την 

ενδογενή LHCII αποπρωτείνη αδιάλυτων πρωτογενών θυλακοειδών που απομονώθηκαν από 

χλωρωτικά φυτά 6 ημερών μετά από έκθεσή τους σε 25 κύκλους περιοδικού φωτισμού. 

 

Δείγμα D1* LHCII* Αποδομημέν

η LHCII 

Chl Chl a/b 

 Παρούσαστα θυλακοειδή % (μg/gF W)  

Μάρτυρας 3944 5490 96 220,0 12,25 

+ CAP 1141 7603 60 137,0   5,34 

+ CHI - 2912 42   26,3   2,13 

 

Χλωρωτικά φυτά 6 ημερών εμβαπτίστηκαν σε διαλύματα CAP και CHI πριν και κατά την 

διάρκεια έκθεσής τους σε περιοδικό φωτισμό (2’ φως κάθε 98’ σκοτάδι). Στη συνέχεια 

απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση τα πρωτογενή θυλακοειδή από τα αντίστοιχα 

δείγματα και προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς την ενδογενή τους 

LHCII αποπρωτείνη μετά από επώαση των δειγμάτων  στους 37οC για 30 min. Σε κάθε 

διαδρομή φορτώθηκαν 25 μg πρωτείνης των δειγμάτων. 

 *Περιοχή κάτω από την καμπύλη σε σχετικές μονάδες, όπως προκύπτουν από την σάρωση 

της αντίστοιχης ανοσοκηλίδας 

ΣΧΗΜΑ 30. Επίδραση της χορήγησης CAP ή CHI στην πρωτεολυτική ενεργότητα 

πρωτογενών θυλακοειδών ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Σε 40 μg πρωτογενών 

θυλακοειδών που απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά στα 

οποία είχε χορηγηθεί CAP ή CHI ή μόνο ρυθμιστικό διάλυμα (Control), προστέθηκαν 8 μg 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 48 μΙ (0.05% TX-100). Τα δείγματα 

επωάστηκαν στους 37οC για 0, 15 και 30 min (1, 2 και 3, αντίστοιχα). 

 
CXXI



  

 
CXXII

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και όταν προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική 

ενεργότητα των δειγμάτων ως προς εξωγενώς προστιθέμενη LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 30). 

Και οι δύο αναστολείς πρωτεϊνοσύνθεσης βρέθηκε να αναστέλλουν την πρωτεολυτική 

ενεργότητα, όμως στην περίπτωση της CAP η αναστολή φαίνεται να ισχύει και για το πρώτο 

πρωτεολυτικό προϊόν (21 kDa), ενώ στην περίπτωση του CHI το προϊόν αυτό αποδομείται 

ταχύτατα. 

Η παρατηρούμενη αναστολή υποδεικνύει την πιθανή εμπλοκή πρωτεολυτικού 

συμπλόκου, του οποίου οι υπομονάδες συντίθενται και στους δύο χώρους, όπως στην 

περίπτωση της Clp πρωτεάσης (Maurizi et al., 1990; Gottesman et al, 1990), ή την ύπαρξη 

ενός παράγοντα ενεργοποίησης που συντίθεται σε διαφορετικό χώρο από αυτόν της 

πρωτεάσης. 

 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ 

 

5.1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε μια προσπάθεια μελέτης της εξειδίκευσης της πρωτεάσης, ελέγχθηκε η 

πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών ως προς διάφορες πλαστιδιακές και μη 

πρωτείνες. Για την συγκεκριμένη μελέτη, πρωτογενή θυλακοειδή επωάστηκαν στους 37οC 

μέχρι 30 min, είτε χωρίς καμία προσθήκη (ανίχνευση της ενδογενούς POR και της β-

υπομονάδας του CF1), ή παρουσία εξωγενώς προστιθέμενων πρωτεϊνών (LHCII, BSA και 

λακτοπεροξειδάσης) ή στρώματος (ανίχνευση της LSU) (Σχήμα 31). 

Βρέθηκε ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες αποδομείται έντονα εκτός της LHCII  και η 

POR (οξειδοαναγωγάση της πρωτοχλωροφυλλίδης), λιγότερο έντονα η λακτοπεροξειδάση 

και η β-υπομονάδα της CF1, ενώ η BSA και η LSU (μεγάλη υπομονάδα της καρβοξυλάσης 

της 1,5-διφωσφορικής ριβουλόζης) δεν αποδομούνται. 

Επομένως η πρωτεάση των θυλακοειδών φαίνεται να αποτελεί έναν ρυθμιστικό 

μηχανισμό που έχει σαν βασικό στόχο πρωτείνες που προσδένονται με τετραπυρρόλιο 

(χλωροφύλλη ή πρωτοχλωροφύλλη). 
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ΣΧΗΜΑ 31. Πρωτογενή θυλακοειδή (40 μg πρωτείνης) που απομονώθηκαν με διαφορική 

φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά 6 ημερών μετά από έκθεσή τους σε περιοδικό φωτισμό 

(2’ φως κάθε 98’ σκοτάδι) και σε 16 αναλαμπές συνολικά, επωάστηκαν στους 37οC είτε με 

προσθήκη 8 μg εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης (ανοσοανίχνευση με anti-LHCII), ή χωρίς 

καμία προσθήκη  (ανοσοανίχνευση με anti-β-CF1, ή anti-POR), ή με προσθήκη 8 μg BSA ή 

λακτοπεροξειδάσης (LP) (ανίχνευση με βαφή Coomassie Brilliant Blue), ή τέλος με 16 μg 

πρωτείνης στρώματος που απομονώθηκε από άθικτους ωχροπλάστες 10 ημερών 

(ανοσοανίχνευση με anti-LSU). Όλα τα μίγματα επώασης είχαν τελικό όγκο 48 μΙ και τελική 

συγκέντρωση ΤΧ-100 0,05% (w/v).  

 

5.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΣΘΕΝΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα ιόντα παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκφραση της 

πρωτεολυτικής ενεργότητας είτε αναστέλλοντας, είτε ενεργοποιώντας την ενζυμική 

δραστικότητα. Σε διαλυτοποιημένα θυλακοειδή προστέθηκαν αυξανόμενες συγκεντρώσεις 

δισθενών ιόντων στο μέσο επώασης και ακολούθησε  επώαση στους 37οC. Παρατηρήθηκε 

ότι για μικρές συγκεντρώσεις έως 2 mM τα ιόντα Mg2+ 2+  και Ca αυξάνουν την πρωτεολυτική 

ενεργότητα, μάλιστα παρουσία 0.5 mM Mg2+ 2+  ή Ca  στο μέσο επώασης προκαλείται αύξηση 

της ενεργότητας κατά 56 ή 39%, αντίστοιχα (Σχήμα 32Α). Το Ni2+ δεν έχει καμία επίδραση 
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(Σχήμα 32Β), ενώ τα ιόντα Cu2+, Zn2+ και Cd2+ (Σχήμα 32Β, 32Γ) αναστέλλουν αντίστοιχα 

λιγότερο ή περισσότερο έντονα την πρωτεολυτική ενεργότητα. Μάλιστα, η αναστολή της 

πρωτεολυτικής δράσης από το Cd2+ δείχνει επιπλέον ότι η πρωτεάση που εμπλέκεται στην 

αποδόμηση της LHCII  αποπρωτείνης περιέχει δραστικές  σουλφυδρυλο-ομάδες (SH),  όπως  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 32. Επίδραση της προσθήκης δισθενών ιόντων στην πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών. Σε 

διαλυτοποιημένα θυλακοειδή που απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά φυτά 6 ημερών μετά από έκθεσή 

τους για 3 ημέρες σε συνεχή φωτισμό, προσθέσαμε αυξανόμενες συγκεντρώσεις Mg2+, Ca2+ (A), Ni2+, Cu2+ (Β) Zn2+ και Cd2+ (Γ) στο 

μέσο επώασης (1 μg πρωτείνης/μΙ, 0,2% ΤΧ-100) και τα επωάσαμε στους 37οC για 1 h. 
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άλλωστε είχε φανεί και σε παλιότερη μελέτη μέσω της παρατηρούμενης αναστολής της 

ενεργότητας παρουσία p-CMB (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). 

 

5.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

Για να διερευνήσουμε την φύση της υπό μελέτη πρωτεολυτικής ενεργότητας, 

προσθέσαμε διάφορα αντιδραστήρια στο μέσο επώασης. Παρατηρούμε ότι παρουσία 

αυξημένων συγκεντρώσεων βενζαμιδίνης (ΒΑ), που είναι αναστολέας πρωτεασών τύπου 

σερίνης, αναστέλλεται η πρωτεολυτική ενεργότητα, τόσο του στρώματος όσο και των 

θυλακοειδών (Σχήμα 33). Συγκεκριμένα, παρουσία 50 mM BA στο μέσο επώασης 

αναστέλλεται η πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών και του στρώματος κατά 27% και 

74%, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 33.  Προσδιορισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας στρώματος και θυλακοειδών παρουσία 

αυξανόμενων συγκεντρώσεων βενζαμιδίνης (ΒΑ) στο μέσο επώασης. Στρώμα απομονώθηκε απουσία 

MgCl2 στο μέσο λύσης, υπέστει λυοφιλίωση και σε 120 μg πρωτεΐνης στρώματος προστέθηκαν 24 μg 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε τελικό όγκο 220 μΙ (τελικά 1% Triton X-100). 320 μg πρωτεΐνης 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών που απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες παρουσία 2 mM 

MgCl2 στο μέσο λύσης αραιώθηκαν σε τελικό όγκο 160μΙ (τελικά 0,25% Triton X-100). Τα δείγματα 

επωάστηκαν για 3 h στους 37oC. 15 και 7 μg πρωτεΐνης στρώματος (S) και θυλακοειδών (T) 

αντίστοιχα, αναλύθηκαν με SDS-PAGE και ακολούθησε ανοσοαποτύπωση. 
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Επίσης, προσθήκη BSA στο μέσο επώασης διαλυτοποιημένων θυλακοειδών αναστέλλει 

την πρωτεολυτική τους ενεργότητα (Σχήμα 34). Μάλιστα, παρουσία 100 ng/μΙ BSA και σε 

αναλογία πρωτείνης θυλακοειδών προς πρωτείνη BSA ίση με 10 (w/w) παρατηρείται 

αναστολή της ενεργότητας κατά 74%.  
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ΣΧΗΜΑ 34. Προσδιορισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας θυλακοειδών 

παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων BSA στο μέσο επώασης. Θυλακοειδή 

απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες φυτών φασολιού ηλικίας 10 ημερών, 

διαλυτοποιήθηκαν και σε 100 μg πρωτεΐνης θυλακοειδών προστέθηκαν αυξανόμενες 

ποσότητες BSA. H συγκέντρωση της πρωτείνης των θυλακοειδών στο μέσο 

επώασης ήταν 1 μg/μΙ και του ΤΧ-100 0,5% (w/v). Τα δείγματα επωάστηκαν για 3 h 

στους 37oC. 

 

Ένας επιπλέον παράγοντας, που δρα ανασταλτικά στην πρωτεολυτική ενεργότητα των 

θυλακοειδών είναι το ασκορβικό οξύ (δρα ως αντιοξειδωτικό) (Σχήμα 35). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 35, παρουσία 0,25 mM ασκορβικού οξέως στο μέσο επώασης εναιωρήματος μη 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών αναστέλλεται η πρωτεολυτική τους ενεργότητα κατά 60%. 

Επομένως, ο αναστολέας πρωτεασών τύπου σερίνης ΒΑ, αναστέλλει την πρωτεολυτική 

ενεργότητα του στρώματος και των θυλακοειδών, ενώ η ενεργότητα των θυλακοειδών 
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αναστέλλεται επίσης από την BSA και το ασκορβικό οξύ, υποδεικνύοντας το τελευταίο την 

πιθανότητα η πρωτεάση να δρα σε οξειδωτικές συνθήκες. 
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ΣΧΗΜΑ 35. Προσδιορισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας θυλακοειδών παρουσία 

αυξανόμενων συγκεντρώσεων ασκορβικού οξέος στο μέσο επώασης. Θυλακοειδή 

απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φυτά φασολιού ηλικίας 7 ημερών. 

Σε μη διαλυτοποιημένα θυλακοειδή προστέθηκαν αυξανόμενες ποσότητες 

ασκορβικού οξέως. H συγκέντρωση της πρωτείνης των θυλακοειδών στο μέσο 

επώασης ήταν 1 μg/μΙ, ενώ το pH ήταν σταθερό (8,2 – 8,5). Τα δείγματα επωάστηκαν 

για 30 min στους 37oC. 

 

5.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

 

Για τον έλεγχο της θερμοευαισθησίας της πρωτεάσης χρησιμοποιήθηκε δείγμα 

εκπλύματος NaBr. Παρατηρείται ότι μόνο μετά από προεπώαση για 5 λεπτά στους 90οC 

χάνεται πλήρως η πρωτεολυτική ενεργότητα, ενώ στους 60οC το δείγμα διατηρεί το 70% 

περίπου της πρωτεολυτικής του ενεργότητας (Σχήμα 36). 

Ένα επιπλέον αποτέλεσμα που ενισχύει την άποψη ότι η πρωτεάση είναι σταθερή σε 

υψηλές θερμοκρασίες είναι ότι θυλακοειδή μετά από επώαση για 4 ημέρες στους 56οC 
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διατηρούν την ενεργότητά τους, αν και χάνεται τουλάχιστον το 1/3 του πρωτεϊνικού τους 

περιεχομένου (Σχήμα 37, Πίνακας 8). Ανάλυση του δείγματος σε πηκτή ακρυλαμιδίου 

γραμμικής κλίσης (10-20%) και βαφή με χρωστική Coomassie brilliant blue του πρωτεϊνικού 

τους περιεχομένου δεν εμφανίζει άλλες πρωτείνες, εκτός από μία ζώνη η οποία βρίσκεται 

στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού, καθώς και μία επιπλέον διάχυτη ζώνη που διακρίνεται 

στο μέτωπο του δείγματος (Σχήμα 37). 
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ΣΧΗΜΑ 36. Έλεγχος της θερμοανθεκτικότητας της πρωτεάσης. Δείγμα εκπλύματος NaBr 

(66 μg σε 65,5 μΙ μίγματος επώασης; 0,32% TX-100) υπέστη προεπώαση στους 0, 30, 60 και 

90οC για 5 λεπτά, στην συνέχεια προστέθηκε εξωγενής LHCII αποπρωτείνη (12,5 μg σε 22 μΙ 

1% ΤΧ-100) και ακολούθησε επώαση των δειγμάτων για 15 min στους 37οC. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Επίδραση της παραμονής θυλακοειδών στους 56οC για 4 ημέρες (d) στην 

πρωτεϊνική τους συγκέντρωση και στην πρωτεολυτική τους ενεργότητα. 
 

Δείγμα  Πρωτείνη                                          Ρυθμός αποδόμησης   

μg LHCII/mg.min  μg/μΙ 

 Χωρίς Doc-TCA Με Doc-TCA  

Θυλακοειδή 3,666 3,542 11,3 

Θυλακοειδή             

4 d στους 56

2,666 1,734  4,6 
οC 
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Προσδιορίστηκε η συγκέντρωση πρωτείνης με ή χωρίς καταβύθιση των πρωτεϊνών με Doc-TCA, σε 

δείγματα θυλακοειδών πριν και μετά από επώαση στους 56οC επί 4 ημέρες. Για τον προσδιορισμό του 

ρυθμού αποδόμησης των δειγμάτων, θυλακοειδή πριν από την θέρμανση επωάστηκαν σε τελική 

συγκέντρωση πρωτείνης ίση με 1 μg/μΙ, ενώ θυλακοειδή μετά την θέρμανση επωάστηκαν παρουσία 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης σε αναλογία πρωτείνης δείγματος προς εξωγενές υπόστρωμα ίση με 

4 και σε τελική συγκέντρωση ολικής πρωτείνης ίση με 1 μg/μΙ. Η συγκέντρωση ΤΧ-100 των μέσων 

επώασης ήταν ίση με 0,05% (w/v) και η επώση στους 37οC διήρκεσε 30 min. 

 
ΣΧΗΜΑ 37. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα φασολιού ηλικίας 9 ημερών 

και στη συνέχεια επωάστηκαν στους 56οC επί 4 ημέρες σε συγκέντρωση Chl ίση με 500 μg/mΙ.  Προσδιορίστηκε 

η συγκέντρωση πρωτείνης σε δείγματα πριν και μετά από την επώαση στους 56οC και 100 μg πρωτείνης κάθε 

δείγματος αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά σε πηκτή γραμμικής κλίσης πολυακρυλαμιδίου (10-20%). 

Ακολούθησε βαφή των πρωτεϊνών με Coomassie brilliant blue. 

 

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και όταν εκθέσουμε τόσο αδιάλυτα όσο και 

διαλυτοποιημένα σε 1% ΤΧ-100 θυλακοειδή, που απομονώνονται από φύλλα φασολιού, σε 

υψηλής έντασης φωτισμό (HL; 5.000 μmol/m2.sec) (Σχήμα 38). Παρατηρούμε ότι τα 

δείγματα που είναι διαλυτοποιημένα αποδομούνται πιο γρήγορα, καθώς και αυτά που 

εκθέτονται σε HL, ενώ η ταχύτερη αποδόμηση επιτυγχάνεται με συνδυασμό διαλυτοποίησης 

και έκθεσης σε HL. Παρουσία 40 mM βενζαμιδίνης (ΒΑ) στο μέσο επώασης κατά την 

διάρκεια της έκθεσης σε HL, μειώνεται ο ρυθμός αποδόμησης των πρωτεϊνών των 

θυλακοειδών. Παράλληλα, στις συνθήκες που περιγράψαμε, καταστρέφεται και η Chl του 
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δείγματος, η καταστροφή της μάλιστα, είναι εντονότερη όταν τα θυλακοειδή είναι 

διαλυτοποιημένα (Πίνακας 9). 

 

ΣΧΗΜΑ 38. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα φασολιού. 500 μg Chl 

αραιώθηκαν σε 1 ml 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 (Tricine), ή 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 – 1% TX-100 (TX-

100) και είτε παρέμειναν στους 56οC, είτε εκτέθηκαν σε υψηλής έντασης φωτισμό (5.000 μmol/m2.sec; HL) 

στους 22οC επί 24 και 42 h. Παράλληλα, δείγμα αραιώθηκε σε 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 – 1% TX-100 παρουσία 

50 mM βενζαμιδίνης (ΒΑ). Δείγματα απομακρύνθηκαν πριν και μετά τους παραπάνω χειρισμούς και 150 μg 

πρωτείνης κάθε δείγματος αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (12,5%). Ακολούθησε 

βαφή των πρωτεϊνών με Coomassie brilliant blue. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Επίδραση της έκθεσης αδιάλυτων και διαλυτοποιημένων θυλακοειδών σε υψηλής έντασης 

φωτισμό (HL) παρουσία και απουσία ΑΤΡ, στην καταστροφή της Chl του δείγματος 

 

Συγκέντρωση Chl δείγματος Δείγμα 

0 h 3 h 5 h 22 h 

                            μg Chl/ml 

Μη διαλυτοποιημένα 600 482 321 226 

Μη διαλυτοποιημένα + 

ATP 

600 466 342 253 

Διαλυτοποιημένα 686 514 411   72 

Διαλυτοποιημένα + 

ΑΤΡ 

686 489 380   25 

 

Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα μπιζελιού ηλικίας 12 ημερών. ΑΤΡ 

προστέθηκε σε εναιώρημα θυλακοειδών είτε σε 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 (600 μg Chl/ml), ή σε  50 mM Tris-

HCl, pH 8,6 - 1% TX-100 (686 μg Chl/ml) σε τελική συγκέντρωση ίση με 5 mM. Στη συνέχεια δείγματα 

εκτέθηκαν σε HL (5.000 μmol/m2 ο.sec) στους 22 C απουσία και παρουσία ΑΤΡ. Κατά την διάρκεια της έκθεσης 

προσδιορίστηκε η συγκέντρωση Chl του κάθε δείγματος. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 39. Θυλακοειδή απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες από φύλλα μπιζελιού ηλικίας 12 ημερών. 

Θυλακοειδή αραιώθηκαν σε διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 8,6 - 1% TX-100 σε συγκέντρωση πρωτείνης ίση με 

2 μg/μΙ και 0,5% TX-100 και εκτέθηκαν σε υψηλής έντασης φωτισμό (5.000 μmol/m2 ο.sec; HL) στους 22 C επί 

20 h. Δείγματα απομακρύνθηκαν πριν (C) και μετά την έκθεση στο φως (HL), αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά σε 

πηκτή πολυακρυλαμιδίου (12,5%) και ακολούθησε ανοσοανίχνευση με anti-β-CF1, anti-LHCII και anti-LSU. 
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Ανάλυση δείγματος διαλυτοποιημένων θυλακοειδών, που εκθέτονται σε HL στους 

22οC για 22 h, σε πηκτή ακρυλαμιδίου 12,5% και ανοσοανίχνευση πρωτεϊνών των 

θυλακοειδών με την χρήση διαφόρων αντισωμάτων (anti-β-CF1, anti-LHCII, anti-LSU),  

φανερώνει ότι στην ζώνη που εντοπίζεται στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού ανιχνεύονται 

όλες οι πρωτείνες των οποίων τα αντισώματα χρησιμοποιήσαμε, ανεξάρτητα από το μοριακό 

τους βάρος (Σχήμα 39). Αντίθετα, δεν εντοπίζονται στις αναμενόμενες περιοχές, βάσει του 

χρησιμοποιούμενου δείγματος-μάρτυρα (θυλακοειδή πριν την επώαση). 

Επομένως γίνεται φανερό ότι οι συνθήκες υψηλού φωτισμού οδηγούν στον 

σχηματισμό συσσωματωμάτων μεγάλου μοριακού βάρους που προέρχονται από τις 

αποδομημένες πρωτείνες, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η διέλευση των πρωτεϊνών μέσω 

της πηκτής. 

  

5.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ SDS ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

Σε δείγμα εκπλύματος NaBr προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική του ενεργότητα ως προς 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων του ιονικού 

απορρυπαντικού SDS (Σχήμα 40). Παρατηρούμε ότι η ενεργότητα του δείγματος διατηρείται 

σε χαμηλές συγκεντρώσεις SDS (0,2% στο μέσο επώασης) και σε αναλογία SDS προς 

πρωτείνη δείγματος ίση με 2,4 (w/w), διατηρεί το 37% της δραστικότητάς του.  
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ΣΧΗΜΑ 40. Επίδραση της συγκέντρωσης του SDS στην πρωτεολυτική ενεργότητα. Σε δείγμα 

εκπλύματος NaBr (50 μg) προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική του ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη (10 μg) παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων SDS, σε τελικό όγκο μέσου επώασης ίσο με 60 μΙ 

και μετά από επώαση των δειγμάτων επί 10 min στους 37oC. 
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6. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΡ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ  
6.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΧ-100 ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ 

ΑΘΙΚΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 

 

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε τον ρόλο του ΑΤΡ και του φωτός στην 

πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς εξωγενή και ενδογενή LHCII αποπρωτείνη,  

απομονώθηκαν θυλακοειδή και στρώμα από άθικτους χλωροπλάστες φυτών φασολιού, η 

λύση των οποίων έγινε απουσία κατιόντων. Ακολούθησε διαλυτοποίηση των θυλακοειδών, 

έκθεσή τους ή μη σε μέτριας και υψηλής έντασης φωτισμό (L και HL, αντίστοιχα) παρουσία 

και απουσία Mg-ATP, και τέλος μεταφορά των δειγμάτων στο σκοτάδι και επώαση στους 

37οC. Η πρωτεολυτική ενεργότητα των διαλυτοποιημένων θυλακοειδών βρέθηκε να αυξάνει 

μετά από προέκθεση των δειγμάτων σε υψηλής έντασης φωτισμό (HL) (Σχήμα 41Α). Η 

παρουσία Mg-ΑΤΡ (5mM τελική συγκέντρωση και των δύο) στο μέσο επώασης των 

θυλακοειδών κατά την έκθεσή τους σε φως οδήγησε σε επιπλέον αύξηση της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας των δειγμάτων θυλακοειδών. Αυτό δεν παρατηρήθηκε στα θυλακοειδή που 

παρέμειναν στο σκοτάδι πριν την επώασή τους στους 37οC (Σχήμα 41Β). Αντίθετα, προσθήκη 

στο μέσο επώασης NaF (σε τελική συγκέντρωση 10 mM) παράλληλα με το Mg-ΑΤΡ, 

βρέθηκε να αναιρεί την ενεργοποιητική δράση του ΑΤΡ στα δείγματα που εκθέτονται σε φως 

(L, HL) (Σχήμα 41Γ).  Η αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών, είναι  

ανάλογη της διάρκειας της προέκθεσης στο φως (Σχήμα 42). 

 

Στο Σχήμα 43 συγκρίνεται η ενεργοποίηση της πρωτεολυτικής δράσης, που 

παρατηρείται σε δείγματα διαλυτοποιημένων θυλακοειδών με δείγματα στρώματος μετά την 

προέκθεσή τους σε υψηλής έντασης φωτισμό παρουσία και απουσία Mg-ΑΤΡ. Παρατηρούμε 

ότι η ενεργοποίηση της πρωτεολυτικής δράσης των θυλακοειδών από το φως είναι πολύ 

εντονότερη από εκείνη που παρατηρείται στο στρώμα. Επιπλέον, η παρουσία του Mg-ATP 

δεν φαίνεται να επηρεάζει την ενεργότητα του στρώματος. 

Αντίστοιχη σειρά πειραμάτων έγινε και σε έκπλυμα NaBr. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 

44, η πρωτεολυτική ενεργότητα του δείγματος εκπλύματος NaBr που εξετάστηκε δεν 

επηρεάζεται από την προέκθεση σε υψηλής έντασης φωτισμό απουσία ή παρουσία Mg-ΑΤΡ. 

Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επίδραση του φωτός και του Mg-ATP 

κατευθύνονται στην αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης που συμβαίνει στα θυλακοειδή, 

πιθανόν λόγω της ύπαρξης κάποιου παράγοντα ενεργοποίησης της πρωτεάσης αποκλειστικά 

στις μεμβράνες των θυλακοειδών.
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ΣΧΗΜΑ 41. Επίδραση του φωτός και του ΑΤΡ στην πρωτεολυτική ενεργότητα θυλακοειδών. Θυλακοειδή απομονώθηκαν από 

άθικτους χλωροπλάστες φυτών φασολιού ηλικίας 10 ημερών και διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Δείγματα θυλακοειδών είτε 

παρέμειναν στο σκοτάδι (D) για 30 min στους 0οC, ή εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε φως εντάσεως 500 μmoΙ/m2.sec (L) 

ή 5.000 μmoΙ/m2.sec (ΗL). Στη συνέχεια όλα τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC. H προεπώαση και επώαση 

των δειγμάτων έγινε είτε απουσία Mg-ATP (Α), είτε παρουσία Mg-ATP (5 mM) (Β), ή παρουσία Mg-ATP (5 mM) και ΝaF (10 mM) (Γ) 

και σε συγκέντρωση πρωτείνης θυλακοειδών στο μέσο επώασης ίση με 1 μg/μΙ και  0,1% ΤΧ-100 (w/v).
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ΣΧΗΜΑ 42. Επίδραση της διάρκειας έκθεσης σε υψηλής έντασης φωτισμό σην 

πρωτεολυτική ενεργότητα θυλακοειδών. Θυλακοειδή απομονώθηκαν από άθικτους 

χλωροπλάστες φυτών φασολιού ηλικίας 10 ημερών και διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-

100. Δείγματα θυλακοειδών είτε παρέμειναν στο σκοτάδι (D) για 30 min στους 0οC, ή 

εκτέθηκαν για 30 ή 60 min σε φως εντάσεως 5.000 μmoΙ/m2.sec (ΗL). Στη συνέχεια 

όλα τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC. Η συγκέντρωση 

πρωτείνης θυλακοειδών στο μέσο επώασης ήταν 1 μg/μΙ και του ΤΧ-100 0,1% (w/v). 

Η % ενεργοποίηση προσδιορίστηκε ως προς την ενεργότητα των θυλακοειδών που 

παρέμειναν στο σκοτάδι (D). 
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ΣΧΗΜΑ 43. Θυλακοειδή και στρώμα απομονώθηκαν μετά από λύση άθικτων 

χλωροπλαστών και τα θυλακοειδή διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Δείγματα 

θυλακοειδών (Τ) και στρώματος (S) είτε παρέμειναν στο σκοτάδι (D) για 30 min στους 

0οC, ή εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε φως εντάσεως 5.000 μmoΙ/m2.sec 

(ΗL), απουσία και παρουσία Mg-ATP (5 mM). Στη συνέχεια όλα τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC. Η συγκέντρωση πρωτείνης θυλακοειδών 

και στρώματος (συμπεριλαμβανομένης της εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης) στο 

μέσο επώασης ήταν ίση με 1 μg/μΙ και του ΤΧ-100 0,1% (w/v). Η % ενεργοποίηση 

προσδιορίστηκε ως προς την ενεργότητα του κάθε αντίστοιχου δείγματος στο σκοτάδι 

(D). 
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ΣΧΗΜΑ 44. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση και στη 

συνέχεια εκπλύθηκαν με 2 Μ NaBr. Τα εκπλύματα συλλέχθηκαν, υπέστησαν 

διαπίδυση και λυοφιλίωση. Δείγματα εκπλύματος θυλακοειδών είτε παρέμειναν στο 

σκοτάδι (D) για 30 min στους 0οC, ή εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε φως 

εντάσεως 5.000 μmoΙ/m2.sec (ΗL), απουσία και παρουσία Mg-ATP. Στη συνέχεια όλα 

τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC. Η συγκέντρωση πρωτείνης 

των δειγμάτων εκπλύματος θυλακοειδών (συμπεριλαμβανομένης της εξωγενούς 

LHCII αποπρωτείνης) στο μέσο επώασης ήταν ίση με 1 μg/μΙ και του ΤΧ-100 0,1% 

(w/v). Μετά το τέλος της προεπώασης (1) και μετά από 15 min επώασης στους 37οC 

(2) απομακρύνθηκαν δείγματα, αραιώθηκαν με ίσο όγκο διαλύματος διαλυτοποίησης, 

αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά και ακολούθησε ανοσοαποτύπωση. 

Το εύρημα ότι το HL και το Mg-ATP αυξάνει την πρωτεόλυση της LHCII αποπρωτείνης 

μόνο στα θυλακοειδή και όχι στο έκπλυμά τους, μπορεί ακόμη να οφείλεται σε ενεργοποίηση 

κάποιας διαμεμβρανικής πρωτεάσης ή πρωτεάσης του εσωτερικού χώρου των θυλακοειδών. 

Για να εξετάσουμε την υπόθεση αυτή, χρησιμοποιήσαμε θυλακοειδή μετά από έκπλυση με 

NaBr. Στην συνέχεια τα θυλακοειδή διαλυτοποιήθηκαν και προσδιορίστηκε η πρωτεολυτική 

ενεργότητα των δειγμάτων ως προς την ενδογενή τους LHCII αποπρωτείνη. Κανένα από τα 

δείγματα δεν παρουσιάζει πρωτεολυτική ενεργότητα, που να εξαρτάται από την παρουσία 

Mg-ATP ή HL (Σχήμα 45). Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις συνθήκες που 

μελετήσαμε δεν δρα κάποια διαμεμβρανική πρωτεάση ή κάποια που εντοπίζεται στον 

υδάτινο χώρο των θυλακοειδών και που έχει σαν υπόστρωμα την LHCII αποπρωτείνη. 
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ΣΧΗΜΑ 45. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση και στη 

συνέχεια εκπλύθηκαν με 2 Μ NaBr. Τα πλυμένα θυλακοειδή εκπλύθηκαν με 50 mM 

Tricine-NaOH, pH 7.3 και στη συνέχεια διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Τα 

διαλυτοποιημένα δείγματα είτε παρέμειναν στο σκοτάδι (D) για 30 min στους 0οC, ή 

εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε φως εντάσεως 5.000 μmoΙ/m2.sec (ΗL), 

απουσία και παρουσία Mg-ATP. Στη συνέχεια όλα τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο 

σκοτάδι και στους 37οC. Η συγκέντρωση πρωτείνης θυλακοειδών στο μέσο επώασης 

ήταν ίση με 1 μg/μΙ και του ΤΧ-100 0,1% (w/v). Στην αρχή της διαδικασίας (0), μετά το 

τέλος της προεπώασης (0ο) και μετά από 30 και 60 min επώασης στους 37οC (1 και 

2, αντίστοιχα) απομακρύνθηκαν δείγματα, αραιώθηκαν με ίσο όγκο SDS-διαλύματος 

διαλυτοποίησης, αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά και ακολούθησε ανοσοαποτύπωση.  

 

6.2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΤΧ-100 ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗ 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παραπάνω ενότητας θελήσαμε στη συνέχεια να 

ελέγξουμε εάν η παρουσία Mg-ΑΤΡ έστω και στα δείγματα διαλυτοποιημένων σε ΤΧ-100 

θυλακοειδών οδηγεί ή όχι σε φωσφορυλίωση της LHCII αποπρωτείνης, της πρωτεάσης ή 

κάποιου παράγοντα ενεργοποίησής της. Επειδή δε, η έκταση της φωσφορυλίωσης των 

πρωτεϊνών του θυλακοειδούς από φυτά φασολιού είναι κατά πολύ χαμηλότερη εκείνης του 

μπιζελιού, χρησιμοποιήσαμε θυλακοειδή από άθικτους χλωροπλάστες που απομονώθηκαν 

από φύλλα μπιζελιού (ηλικίας 12 ημερών). Στην συνέχεια τα θυλακοειδή διαλυτοποιήθηκαν 

με ΤΧ-100 και εκτέθηκαν σε συνθήκες φωσφορυλίωσης (20 min στους 22οC στα 500 

μmol/m2.sec παρουσία 5mM Mg2+ και 0.4 mM ATP). Παράλληλα φωσφορυλιώθηκαν και μη 
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διαλυτοποιημένα θυλακοειδή στις ίδιες συνθήκες. Στο Σχήμα 46 φαίνεται ότι στο δείγμα 

μάρτυρα παίρνουμε την αναμενόμενη εικόνα (φωσφορυλιώνονται οι πρωτείνες CP43, D2, 

D1, LHCII και psbH). Αντίθετα, στο δείγμα των διαλυτοποιημένων σε ΤΧ-100 θυλακοειδών 

φωσφορυλιώνονται δύο ζώνες, μία μοριακού βάρους 55 kDa και μία επιπλέον στην αρχή της 

πηκτής διαχωρισμού (πολύ υψηλό μοριακό βάρος), ενώ δεν εντοπίζεται καμία ζώνη σε 

μοριακό βάρος 25 kDa, όπου διαχωρίζεται η LHCII αποπρωτείνη, και επομένως τα 

αποτελέσματά μας στα διαλυτοποιημένα θυλακοειδή δεν μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές 

του υποστρώματος (φωσφορυλίωση /αποφωσφορυλίωση). 

ΣΧΗΜΑ 46. Θυλακοειδή απομονώθηκαν από άθικτους χλωροπλάστες 

μπιζελιού ηλικίας 12 ημερών και διαλυτοποιήθηκαν σε 1% ΤΧ-100. Τα 

διαλυτοποιημένα θυλακοειδή (+ ΤΧ-100) εκτέθηκαν σε φως εντάσεως 500 

μmoΙ/m2 ο
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.sec για 20 min στους 22 C παρουσία Mg-ATP, 32P-γ-ATP και NaF. 

Παράλληλα δείγμα μη διαλυτοποιημένων θυλακοειδών (- ΤΧ-100) που απομονώθηκε 

με διαφορική φυγοκέντρηση υπέστει την ίδια κατεργασία και χρησιμοποιήθηκε ως 

μάρτυρας. Η συγκέντρωση Chl των δειγμάτων στο μέσο επώασης ήταν 350 μg/μΙ, 

ενώ το διαλυτοποιημένο δείγμα περιείχε ΤΧ-100 σε τελική συγκέντρωση 0,5% (w/v). 

Μετά το τέλος του φωτισμού προστέθηκε στα δείγματα ίσος όγκος διαλύματος 

διαλυτοποίησης και ακολούθησε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων και 

αυτοραδιογραφία. 
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6.3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗ ΤΗΣ 

Για να δούμε αν η φωσφορυλιωμένη μορφή της LHCII αποπρωτείνης είναι καλύτερο 

ή χειρότερο υπόστρωμα για την πρωτεάση, επιπλέον φωσφορυλιώσαμε απομονωμένα 

θυλακοειδή (μη διαλυτοποιημένα θυλακοειδή). Απομονώσαμε λοιπόν θυλακοειδή από φύλλα 

φασολιού με διαφορική φυγοκέντρηση, ακολούθησε φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών μη 

διαλυτοποιημένων θυλακοειδών για 20 min στους 22οC και τέλος επώαση των δειγμάτων στο 

σκοτάδι και στους 37οC. Παράλληλα, δείγματα παρέμειναν στο σκοτάδι και στο φως απουσία 

Mg-ATP. Στον Πίνακα 10 φαίνεται η επίδραση του φωτός και της φωσφορυλίωσης των 

πρωτεϊνών στην πρωτεολυτική ενεργότητα. Στα δείγματα που εκτέθηκαν στο φως (500 

μmol/m2.sec; L) απουσία Mg-ATP η πρωτεόλυση αυξήθηκε ως προς το αντίστοιχο δείγμα 

που παρέμεινε στο σκοτάδι (D). Αντίθετα, σε δείγματα που εκτέθηκαν στο φως σε συνθήκες 

φωσφορυλίωσης (L+ATP+NaF) η πρωτεόλυση μειώθηκε. Επομένως προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η φωσφορυλιωμένη μορφή της LHCII αποπρωτείνης αποδομείται 

δυσκολότερα από ότι η αποφωσφορυλιωμένη μορφή της.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Επίδραση της φωσφορυλίωσης της LHCII αποπρωτείνης στην πρωτεολυτική ενεργότητα των 

θυλακοειδών. 

 

Δείγμα Aποδομημένη LHCII (%) 

Σοτάδι (D)   9,8 

Φως (L) 25,5 

Φωσφορυλιωμένα θυλακοειδή (L+ATP+NaF)   7,6 

 

Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φυτά φασολιού ηλικίας 9 ημερών και στην 

συνέχεια είτε παρέμειναν στο σκοτάδι (D) για 20 min στους 22οC, ή εκτέθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε 

φως εντάσεως 500 μmol/m2.sec απουσία και παρουσία Mg-ATP και NaF (L και L+ATP+NaF, αντίστοιχα). Στη 

συνέχεια όλα τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC επί 2 h. 

 

Σαν μια επιπλέον απόδειξη της σταθεροποίησης της φωσφορυλιωμένης LHCII 

αποπρωτείνης χρησιμοποιήσαμε μη διαλυτοποιημένα θυλακοειδή μπιζελιού επεξεργασμένα 

με FSBA, που δρα κυρίως σαν αναστολέας της κινάσης της LHCII αποπρωτείνης (Farchaus 

et al., 1985). Μετά από φωσφορυλίωση των θυλακοειδών στο φως παρουσία Mg-ATP και 

NaF, βρέθηκε ότι θυλακοειδή κατεργασμένα με FSBA δείχνουν αυξημένη αποδόμηση ως 

προς το πλήρως φωσφορυλιωμένο δείγμα, όπως περιμέναμε (Σχήμα 47). Όμως, θυλακοειδή 

επεξεργασμένα με MeOH (διαλύτη του FSBA) έδειξαν παρόμοια αποδόμηση, γεγονός που 



  

δεν επιτρέπει να αποδοθεί η αυξημένη πρωτεόλυση σε αποφωσφορυλίωση του 

υποστρώματος. 
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ΣΧΗΜΑ 47. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα μπιζελιού και στην συνέχεια 

παρουσία Mg-ATP και NaF εκτέθηκαν για 20 min στους 22οC σε φως (500 μmoΙ/m2.sec) πριν (L) ή μετά από 

κατεργασία των θυλακοειδών με FSBA (L + FSBA) ή MeOH (L + MeOH). Στη συνέχεια όλα τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι και στους 37οC. Η συγκέντρωση Chl των δειγμάτων ήταν 400 μg/μΙ.  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η επίδραση του φωτός και του Mg-ATP 

στην αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης σε διαλυτοποιημένα θυλακοειδή πιθανότατα 

οφείλεται σε κάποιον παράγοντα ενεργοποίησης της πρωτεάσης, που εντοπίζεται στις 

μεμβράνες των θυλακοειδών και όχι σε κάποια πρωτεάση είτε διαμεμβρανική είτε του 

υδάτινου χώρου των θυλακοειδών, ή σε μεταβολές του υποστρώματος (φωσφορυλίωση 

/αποφωσφορυλίωση). Επίσης, φαίνεται ότι η φωσφορυλιωμένη μορφή της LHCII 

αποπρωτείνης αποδομείται δυσκολότερα από ότι η αποφωσφορυλιωμένη μορφή της.  
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7. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΒΑΞΗ /ΑΠΟΣΤΟΙΒΑΞΗ ΤΩΝ 

ΓΡΑΝΑ 

Στην μελέτη μας αυτή χρησιμοποιήθηκαν τόσο φύλλα φασολιού (Phaseolus vulgaris) 

όσο και μπιζελιού (Pisum sativum), μια που στα θυλακοειδή του μπιζελιού το φαινόμενο της 

στοίβαξης /αποστοίβαξης των γράνα είναι πιο έντονο. 

Έχοντας υπόψη ότι τα θυλακοειδή έχουν περιφερειακά συνδεμένη πρωτεάση και ότι 

κατεργασία των θυλακοειδών με διάλυμα θρυψίνης προκαλεί αποστοίβαξη των γράνα (Mullet 

and Arntzen, 1980; Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1983), θελήσαμε να δούμε αν 

η προσθήκη ενός αναστολέα της πρωτεολυτικής ενεργότητας μπορεί να προκαλέσει 

στοίβαξη των γράνα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε βενζαμιδίνη (ΒΑ), που όπως 

έχουμε ήδη δει αναστέλλει την ενεργότητα των θυλακοειδών και του στρώματος (Σχήμα 33). 

H εκτίμηση της αποστοίβαξης γίνεται από το ποσοστό των ελαφρών υποχλωρο-

πλαστιδιακών κλασμάτων, που διαχωρίζονται από ομογενοποίημα θραυσμένων σε French 

press χλωροπλαστών, μετά από διαφορική φυγοκέντρηση. Αποστοίβαξη των γράνα 

παρατηρείται κατά την εναιώρηση χλωροπλαστών σε διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος, ενώ 

αντίθετα, έντονη στοίβαξη των γράνα παρατηρείται παρουσία διαλύματος υψηλής ιοντικής 

ισχύος.  

Προσθήκη 40 mM BA στο διάλυμα χαμηλής αλατότητας, ανακόπτει την αποστοίβαξη των 

γράνα (Πίνακας 11Α) (μειώνοντας δραστικά το ποσοστό των ελαφρών κλασμάτων), 

υποδεικνύοντας την πιθανή εμπλοκή της αποδόμησης της LHCII αποπρωτείνης στην 

διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται διάλυμα υψηλής αλατότητας, η 

προσθήκη της ΒΑ δεν επηρεάζει επιπλέον το φαινόμενο της στοίβαξης των γράνα (Πίνακας 

11Β). 

Για να διαπιστώσουμε εάν πράγματι στο φαινόμενο αποστοίβαξης των γράνα εμπλέκεται 

η πρωτεόλυση της LHCII αποπρωτείνης, εκπλύναμε χλωροπλάστες μπιζελιού και φασολιού 

με NaBr και στη συνέχεια μελετήσαμε την συμπεριφορά τους σε συνθήκες στοίβαξης και 

αποστοίβαξης (Πίνακας 12 και 13). Παρατηρούμε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που 

μελετήσαμε (μπιζέλι - φασόλι; συνθήκες αποστοίβαξης - στοίβαξης), η απομάκρυνση της 

πρωτεάσης από τα θυλακοειδή μειώνει μερικώς την ικανότητα αποστοίβαξης. Η στοίβαξη 

που παρατηρείται σε θυλακοειδή μετά την έκπλυσή τους με 2 Μ NaBr, δεν είναι τόσο έντονη 

όσο αυτή που παρατηρείται κατά την προσθήκη ΒΑ στο μέσο εναιώρησης των 

χλωροπλαστών.  
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Συγκρίνοντας τον Πίνακα 12Α και τον Πίνακα 13, γίνεται φανερό ότι η επίδραση της 

έκπλυσης με NaBr είναι εντονότερη στο φασόλι απ’ ότι στο μπιζέλι, πράγμα αναμενόμενο 

εφόσον το μπιζέλι παρουσιάζει μικρότερη πρωτεολυτική ενεργότητα 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Η επίδραση της βενζαμιδίνης (ΒΑ) στην διαδικασία αποστοίβαξης (Α) 

και στοίβαξης (Β) των γράνα, σε απομονωμένους χλωροπλάστες μπιζελιού. 

 

Α.Συνθήκεςαποστοίβαξης Β. Συνθήκες στοίβαξης 

- ΒΑ + BA - ΒΑ + BA 

 

Κλάσμα 

Chl   

(%) 

A/b Chl   

(%) 

A/b Chl   

(%) 

A/b Chl   

(%) 

A/b 

1Κ 5 2,8 35 2,7 13 2,4 15 2,4 

10Κ 7 2,8 56 2,8 54 2,4 56 2,4 

50Κ 53 2,8 7 2,7 28 3,2 25 2,9 

240Κ 35 2,6 2 3,0 5 4,6 4 3,4 

1 + 10K 12  91 67 71 

50+240

K 

88  9 33 29 

 

Χλωροπλάστες απομονώθηκαν από φύλλα μπιζελιού με ομογενοποίηση 4 gr φρέσκων 
φύλλων με 40 ml διαλύματος ομογενοποίησης (0,3 M sucrose – 0,05 M phosphate – 0,01 M 
KCl, pH 7,2). Ακολούθησε έκπλυση και το ίζημα των χλωροπλαστών διαλύθηκε είτε σε 50 
mM Tricine-NaOH, pH 7,3 (συνθήκες αποστοίβαξης), ή σε 50 mM phosphate – 0,15 M KCl, 
pH 7,2 (συνθήκες στοίβαξης), απουσία ή παρουσία 40 mM βενζαμιδίνης (ΒΑ). Τα 
εναιωρήματα αραιώθηκαν μέχρι τελικής συγκέντρωσης 400 μg Chl/ml, και πέρασαν από 
French press σε 400psi. Τα υποχλωροπλαστιδιακά κλάσματα διαχωρίστηκαν με διαφορική 
φυγοκέντρηση των ομογενοποιημάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Η επίδραση της απομάκρυνσης της πρωτεάσης από τα θυλακοειδή 

στην διαδικασία αποστοίβαξης (Α) και στοίβαξης (Β) των γράνα σε φυτά μπιζελιού. 

 

Α. Συνθήκες αποστοίβαξης Β. Συνθήκες στοίβαξης 

Μπιζέλι Πλυμένομπιζέλι Μπιζέλι Πλυμένο μπιζέλι 

 

Κλάσμα 

Chl 

(%) 

Chl 

a/b 

Chl 

(%) 

Chl a/b Chl 

(%) 

Chl 

a/b 

Chl 

(%) 

Chl a/b 

1Κ  5 2,7  9 2,8 5,5 2,8 8,5 3,1 

10Κ 11 2,9 12 2,9 45 2,7 50 2,8 

50Κ 64 3,0 56 2,9 43 3,5 35 3,5 

240Κ 20 2,9 23 2,9 6,5 4,8 6,5 5,1 

1 + 10Κ 16  21  50,5 58,5  

50 + 240Κ 84  79  49,5 41,5  

 

Χλωροπλάστες απομονώθηκαν από φύλλα μπιζελιού με ομογενοποίηση 4 gr φρέσκων 
φύλλων με 40 ml διαλύματος ομογενοποίησης. Στη συνέχεια το ίζημα των θυλακοειδών πριν 
ή μετά την  έκπλυση με 2 M ΝaBr (200 μg Chl/ml) αραιώθηκε σε 50 mM Tricine-NaOH, pH 
7,3 (συνθήκες αποστοίβαξης) ή σε 50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3 – 2 mM MgCl2 (συνθήκες 
στοίβαξης). Τα εναιωρήματα αραιώθηκαν μέχρι τελικής συγκέντρωσης 400 μg Chl/ml, και 
πέρασαν από French press σε 400psi. Τα υποχλωροπλαστιδιακά κλάσματα διαχωρίστηκαν 
με διαφορική φυγοκέντρηση των ομογενοποιημάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Η επίδραση της απομάκρυνσης της πρωτεάσης από τα θυλακοειδή 

στην διαδικασία αποστοίβαξης των γράνα σε φυτά φασολιού. 

 

Φασόλι Πλυμένο φασόλι Κλάσμα 

Chl 

(%) 

Chl a/b Chl (%) Chl a/b 

1Κ   2,8 3,0    2,3 3,0 

10Κ 21,2 2,8 34,0 2,9 

50Κ 46,3 3,0 47,5 3,0 

240Κ  29,7 3,2 16,2 3,3 

1 + 10Κ 24  36,3  

50 + 240Κ 76   63,7  

 

Χλωροπλάστες απομονώθηκαν από φύλλα φασολιού με ομογενοποίηση 4 gr φρέσκων 
φύλλων με 40 ml διαλύματος ομογενοποίησης. Στη συνέχεια το ίζημα των θυλακοειδών πριν 
ή μετά την  έκπλυση με 2 M ΝaBr (100 μg Chl/ml) αραιώθηκε σε 50 mM Tricine-NaOH, pH 
7,3. Τα εναιωρήματα αραιώθηκαν μέχρι τελικής συγκέντρωσης 400 μg Chl/ml, και πέρασαν 
από French press σε 400psi. Τα υποχλωροπλαστιδιακά κλάσματα διαχωρίστηκαν με 
διαφορική φυγοκέντρηση των ομογενοποιημάτων. 

 

Επομένως η αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης πιθανόν να εμπλέκεται στα αρχικά 

στάδια της αποστοίβαξης, ενώ η επίδραση της ΒΑ στην στοίβαξη των γράνα δεν πρέπει να 

συνδέεται αποκλειστικά με την πρωτεολυτική ενεργότητα των θυλακοειδών έναντι της LHCII 

αποπρωτείνης. 

 



  

 

8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Cd2+ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ  

2+8.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Cd  ΣΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ ΚΑΙ LHCII 

ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

Όπως είδαμε στο Σχήμα 32Γ, η προσθήκη ιόντων Cd2+ στο μέσο επώασης των 

θυλακοειδών μειώνει δραστικά την πρωτεολυτική ενεργότητά τους. Προσπαθώντας να 

εξετάσουμε εάν τα αποτελέσματα που προκύπτουν in vitro αντικατοπτρίζουν την in vivo 

κατάσταση του συστήματος, χορηγήσαμε σε χλωρωτικά φυτά που εκτέθηκαν για διάφορα 

χρονικά διαστήματα σε κύκλους περιοδικού φωτισμού διαλύματα Cd2+, και μελετήσαμε την 

επίδραση του Cd2+ στην συσσώρευση του χλωροφυλλοπρωτεϊνικού συμπλόκου.  

2+Η χορήγηση Cd  βρέθηκε να μειώνει δραστικά την συσσώρευση της Chl κατά την 

έκθεση των χλωρωτικών φυτών σε αυξανόμενο αριθμό αναλαμπών περιοδικού φωτισμού 

(Σχήμα 48). Κυρίως μειώνεται το επίπεδο της συσσωρευμένης Chl a (Πίνακας 14), ενώ η 

ποσότητα Chl b παραμένει σχεδόν η ίδια, όπως άλλωστε και η ποσότητα PChl. Από τα 

δεδομένα του Πίνακα 14 προκύπτει ότι η φωτομετατροπή της πρωτοχλωροφύλλης στα φυτά 

περιοδικού φωτισμού μειώνεται από την χορήγηση Cd2+, μια που ο λόγος της 

εναπομένουσας μετά την αναλαμπή πρωτοχλωροφυλλίδης ως προς την υπάρχουσα 

χλωροφύλλη είναι διπλάσιος στα δείγματα στα οποία έχουμε χορηγήσει Cd2+ (ως προς το 

δείγμα μάρτυρα). 
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ΣΧΗΜΑ 48. Επίδραση της χορήγησης Cd2+ στην ικανότητα των χλωρωτικών φυτών 

φασολιού να συσσωρεύουν Chl κατά την έκθεσή τους σε κύκλους περιοδικού 

φωτισμού. Χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 ημερών κόπηκαν και εμβαπτίσθηκαν σε 

διαλύματα Cd2+ 0,5, 1 και 2 mM πριν και κατά την διάρκεια έκθεσής τους σε κύκλους 

περιοδικού φωτισμού (2 min φως κάθε 98 min σκοτάδι) και προσδιορίστηκε η Chl 

που συσσωρεύουν μετά από αυξανόμενο αριθμό αναλαμπών. Οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SE (n=3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Η επίδραση της χορήγησης Cd2+ στην συσσώρευση Chl a, Chl b και 

PChl, καθώς και στον λόγο της ανοσοανιχνεύσιμης LHCII προς την ολική ποσότητα 

Chl/g φρέσκου βάρους που συναντάμε σε φύλλα χλωρωτικών φυτών που εκθέτονται 

σε 28 κύκλους περιοδικού φωτισμού. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SE 

(n=3) 

 

Cd2+ Chl a Chl b Chl a/b PChl LHCII*/Chl 

(mM) (μg/g F W) (μg/g F W) Auc.(μg/g F W)-1

0,0 228,1±24,7 5,5 ± 0,6 41,5 11,8 5,8 

0,5 156,0±17,6 5,8 ± 0,4 26,9 12,3 5,8 

1,0 107,5±  9,4 6,1 ± 0,4 17,6   8,1 6,3 

2,0 85,7 ±   2,3 6,2 ± 0,2 13,8 10,2 - 

 

*Ανοσοανιχνεύσιμη LHCII; σχετικές μονάδες (Auc) της περιοχής κάτω από την 

κορυφή της LHCII που προκύπτει από πυκνομέτρηση των ανοσοκηλίδων. Για την 

ανοσοανίχνευση αναλύθηκαν σε κάθε διαδρομή 100 μg ολικής LDS – 

διαλυτοποιημένης πρωτείνης. 

 

Συγκρίνοντας το επίπεδο της συσσωρευμένης χλωροφύλλης σε φύλλα φυτών 

περιοδικού φωτισμού στα οποία έχουμε χορηγήσει ή όχι Cd2+, με το επίπεδο της ολικής 

πρωτείνης των φύλλων καθώς και με το ποσό της LHCII αποπρωτείνης που συσσωρεύεται 



  

στα πρωτογενή θυλακοειδή τους, παρατηρούμε ότι αν και η χορήγηση Cd2+ μειώνει δραστικά 

την συσσώρευση της Chl και επιδρά παράλληλα και αναλογικά στο επίπεδο της 

ανοσοανιχνεύσιμης LHCII αποπρωτείνης, η επίδρασή του όσον αφορά στο επίπεδο της 

ποσότητας ολικής πρωτείνης είναι ανύπαρκτη στις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήσαμε 

(Σχήμα 49). 

Γνωρίζοντας ότι η πρόσδεση της χλωροφύλλης στην LHCII αποπρωτείνη και ο 

σχηματισμός χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου 

σώζεται η πρωτείνη από την πρωτεολυτική αποδόμηση (Tzinas et al., 1987; Tziveleka and 

Argyroudi-Akoyunoglou, 1998), θελήσαμε στη συνέχεια να συγκρίνουμε την αναλογία του 

επιπέδου της ανοσοανιχνεύσιμης LHCII αποπρωτείνης με αυτό της Chl που εντοπίζεται στα 

φύλλα. Παρατηρούμε ότι η αναλογία αυτή στα φυτά που τους έχει χορηγηθεί Cd2+ είναι 

σχεδόν ίση με αυτή που υπολογίζεται στο μάρτυρα (Πίνακας 14) και επομένως το Cd2+ δεν 

φαίνεται να παρεμποδίζει την δημιουργία χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων. 
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ΣΧΗΜΑ 49. Η επίδραση του Cd2+ στο ποσό της ολικής πρωτείνης φύλλων 

διαλυτοποιημένων σε LDS (υ), στο επίπεδο της ανοσοανιχνεύσιμης LHCII 

αποπρωτείνης (λ) και στην συσσώρευση Chl (ν) σε χλωρωτικά φυτά ηλικίας 6 

ημερών που εκθέτονται σε 28 κύκλους περιοδικού φωτισμού.  
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2+8.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ IN VIVO ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Cd  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ 

Για να ελέγξουμε εάν η μείωση του επιπέδου της LHCII αποπρωτείνης κατά την 

χορήγηση Cd2+, προέρχεται από την αύξηση της πρωτεολυτικής δράσης ως προς την LHCII 

αποπρωτείνη, προσδιορίσαμε το επίπεδο της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε πρωτογενή 

θυλακοειδή που απομονώθηκαν από φυτά περιοδικού φωτισμού που τους είχε χορηγηθεί 

Cd2+ ή όχι. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 50 η χορήγηση Cd2+ έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση 

της πρωτεολυτικής ενεργότητας πρωτογενών θυλακοειδών ως προς την ενδογενή τους 

LHCII αποπρωτείνη. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και κατά την προσθήκη Cd2+ στο 

μέσο επώασης διαλυτοποιημένων θυλακοειδών. Σε συγκέντρωση μόλις 50 μΜ Cd2+ στο 

μέσο επώασης, η πρωτεόλυση αναστέλλεται περίπου κατά 78% (Σχήμα 32Γ). 
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2+ΣΧΗΜΑ 50. Επίδραση της χορήγησης Cd  στην πρωτεολυτική ενεργότητα. 

Πρωτογενή θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από χλωρωτικά 

φυτά 6 ημερών τα οποία είχαν εμβαπτισθεί σε διαλύματα Cd2+ συγκέντρωσης 0,5 και 

1 mM και είχαν εκτεθεί σε 28 κύκλους περιοδικού φωτισμού. Η πρωτεολυτική 

ενεργότητα προσδιορίστηκε ως προς την ενδογενή LHCII αποπρωτείνη των 



  

δειγμάτων σε μίγματα συγκέντρωσης 1μg πρωτείνης/μΙ και μετά από επώαση των 

δειγμάτων στους 37οC. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SE (n=3). 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι η μείωση στο επίπεδο της LHCII 

αποπρωτείνης που επάγεται από την χορήγηση Cd2+, δεν μπορεί να αποδοθεί σε 

ενεργοποίηση της πρωτεάσης της LHCII αποπρωτείνης.  

 

 
CLI

8.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Cd2+ ΣΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ mRNA ΤΟΥ Lhcb 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε το ερώτημα εάν η μείωση στο 

επίπεδο της LHCII αποπρωτείνης οφείλεται σε διαφοροποιημένη γονιδιακή έκφραση που 

επάγεται από το Cd2+. Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής απομονώθηκε ολικό RNA από 

δείγματα φυτών στα οποία είχαμε χορηγήσει ή όχι Cd2+ πριν και κατά την διάρκεια έκθεσής 

τους σε περιοδικό φωτισμό, και ακολούθησε Northern blot ανάλυση.  

 

 

 

 



  

 

 

 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

B.

2 mM Cd

0,5 mM Cd

Control

ΣΧ
Ε
ΤΙ
Κ
Η

 Π
Ο
ΣΟ

ΤΗ
ΤΑ

 L
hc

b 
 m

R
N

A
 (%

)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 51. Επίδραση της χορήγησης Cd2+ στην συσσώρευση του Lhcb mRNA. 

Χλωρωτικά φυτά 6 ημερών εμβαπτίσθηκαν σε διαλύματα Cd2+ συγκέντρωσης 0,5, 1 

και 2 mM πριν και κατά την διάρκεια έκθεσής τους σε αυξανόμενο αριθμό κύκλων 

περιοδικού φωτισμού. Από τα παραπάνω δείγματα απομονώθηκε ολικό RNA και 

ακολούθησε υβριδοποίηση με το cDNA της Lhcb. Α) Αυτοραδιογραφία που 

προέκυψε μετά από υβριδοποίηση 10 μg ολικού RNA  απομονωμένου από φύλλα 

χλωρωτικών φυτών ηλικίας 6 ημερών που εκτέθηκαν είτε σε 28 κύκλους περιοδικού 

φωτισμού απουσία (CONTROL) ή παρουσία Cd2+, είτε σε συνεχή φωτισμό για 48 h 

(GREEN), είτε παρέμειναν στο σκοτάδι για 48 h (DARK). Β) Ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν μετά από σάρωση των αυτοραδιογραφιών που 

προήλθαν από υβριδοποίηση 20 μg ολικού RNA απομονωμένου από δείγματα στα 

οποία χορηγήσαμε ή όχι Cd2+ και εκτέθηκαν σε 14, 28 και 42 κύκλους περιοδικού 

φωτισμού. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν την μέση τιμή ± SD (n=4). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται ως ποσοστά της μεγίστης τιμής (δείγμα μάρτυρας από φύλλα που 

εκτέθηκαν σε 42 κύκλους περιοδικού φωτισμού). 
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Στο Σχήμα 51Α φαίνεται μια αυτοραδιογραφία που προέκυψε μετά υβριδοποίηση της 

μεμβράνης με Lhcb1 cDNA. Παρατηρούμε ότι σε δείγματα που απομονώθηκαν από 

χλωρωτικά φυτά 6 ημερών που παρέμειναν στο σκοτάδι για 2 επιπλέον ημέρες, δεν 

ανιχνεύουμε μεταγραφήματα της LHCII (DARK). Αντίθετα, χλωρωτικά φυτά 6 ημερών που 

εκτέθηκαν σε 28 κύκλους περιοδικού φωτισμού (συνολικής διάρκειας 2 ημερών), 

παρουσιάζουν ανιχνεύσιμα επίπεδα Lhcb μεταγραφημάτων (σχεδόν το 35% του επιπέδου 

που παρατηρείται σε πράσινα φυτά που εκτέθηκαν σε συνεχή φωτισμό για 2 ημέρες, ίδιο 

στάδιο ανάπτυξης). Αντίθετα, το RNA φυτών στα οποία έχουμε χορηγήσει Cd2+, 

υβριδοποιείται ελάχιστα με το cDNA της Lhcb (Σχήμα 51Α). 

Στο Σχήμα 51Β φαίνεται η μείωση του σχετικού ποσού του mRNA της Lhcb που 

συσσωρεύεται στα φυτά με την χορήγηση αυξανόμενων συγκεντρώσεων Cd2+, καθώς και με 

την αύξηση της διάρκειας έκθεσης των φυτών στον περιοδικό φωτισμό. Και στην περίπτωση 

αυτή είναι εμφανής η μείωση στο επίπεδο σταθερής κατάστασης της Lhcb, η οποία γίνεται 

πιο έντονη με την επαναλαμβανόμενη χορήγηση Cd2+. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, μαζί με αυτά που αφορούν στην συσσώρευση της Chl, 

υποδεικνύουν την παράλληλη επίδραση του Cd2+ τόσο στην μεταγραφή του γονιδίου της 

LHCII αποπρωτείνης, όσο και στην συσσώρευση της Chl. Επιπροσθέτως μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι το Cd2+ επιδρά στην συσσώρευση της LHCII κυρίως στο μεταγραφικό 

στάδιο και όχι στο επίπεδο σταθεροποίησής της ως χλωροφυλλοπρωτεϊνικού συμπλόκου.  

 

 

9. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ 

9.1. ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗ ΠΗΚΤΗΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ 

 

Δείγματα θυλακοειδών πριν και μετά από επώαση στους 56οC αναλύθηκαν σε πηκτή 

SDS-πολυακρυλαμιδίου (10-20%) και ακολούθησε κλασμάτωση της κάθε διαδρομής. Στη 

συνέχεια εξετάστηκε η ενεργότητα του κάθε κλάσματος ως προς τεχνητό υπόστρωμα 

(αζωκολλαγόνο), και ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 52, 53). Και στα δύο 

δείγματα εντοπίστηκαν 5 κλάσματα με ενεργότητα ως προς αζωκολλαγόνο και 1 κλάσμα με 

ενεργότητα ως προς LHCII αποπρωτείνη. H ενεργότητα ως προς LHCII αποπρωτείνη, 

εντοπίστηκε στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού, υποδεικνύοντας την πιθανή  ύπαρξη μιας 

μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεάσης. 

 



  

 

ΣΧΗΜΑ 52. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα 

φασολιού ηλικίας 10 ημερών, διαλυτοποιήθηκαν σε SDS διάλυμα διαλυτοποίησης 

[αναλογία πρωτείνης/SDS=0,4 (w/w)] και αναλύθηκαν σε γραμμική κλίση πηκτής 

ακρυλαμιδίου (10-20%). Για τον προσδιορισμό της ενεργότητας σε 3 διαδρομές 

φορτώθηκαν από 350 μg πρωτείνης δείγματος και μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης 

η πηκτή κόπηκε σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Κάθε οριζόντια λωρίδα 

τεμαχίστηκε σε πολύ μικρά κομμάτια και είτε τοποθετήθηκε σε 1,5 ml διαλύματος 

αζωκολλαγόνου (5 mg/ml αzocoll σε 50 mM Tris-HCl, pH 7,8, 1 mM CaCl2) και 

επωάστηκε στους 37οC για 20 h υπό συνεχή ανάδευση (ενεργότητα ως προς 

αζωκολλαγόνο), ή τοποθετήθηκε σε 900 μΙ διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 

παρουσία εξωγενούς LHCII σε τελική συγκέντρωση 45 μg/ml και επωάστηκε στους 

37oC για 20 h (ενεργότητα ως προς την LHCII). Η κατανομή της πρωτείνης που 

φαίνεται στο διάγραμμα προήλθε από μία διαδρομή και προσδιορίστηκε από την 

ένταση της απορόφησης μετά από χρώση με Coomassie και σάρωση. 
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ΣΧΗΜΑ 53. Θυλακοειδή απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση από φύλλα 

φασολιού ηλικίας 10 ημερών. Εναιωρήθηκαν σε διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 8,6, σε 

συγκέντρωση 500 μg Chl/ml και παρέμειναν στους 56οC επί 4 ημέρες. Στη συνέχεια 

αναλύθηκαν σε γραμμική κλίση πηκτής ακρυλαμιδίου (10-20%). Σε 3 διαδρομές 

φορτώθηκαν από 350 μg πρωτείνης δείγματος και μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης 

η πηκτή κόπηκε σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Κάθε οριζόντια λωρίδα 

τεμαχίστηκε σε πολύ μικρά κομμάτια, τοποθετήθηκε σε 900 μΙ διαλύματος 10 mM 

Tris-HCl, pH 8,6 παρουσία εξωγενούς LHCII σε τελική συγκέντρωση 45 μg/ml και 

επωάστηκε στους 37οC για 20 h. Η κατανομή της πρωτείνης που φαίνεται στο 

διάγραμμα προήλθε από μία διαδρομή και προσδιορίστηκε από την ένταση της 

απορόφησης μετά από χρώση με Coomassie και σάρωση. 
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ΣΧΗΜΑ 54. Έκπλυμα NaBr απομονώθηκε από θυλακοειδή φασολιού ηλικίας 10 ημερών, 

διαλυτοποιήθηκε σε SDS διάλυμα διαλυτοποίησης [αναλογία πρωτείνης/SDS=0,4 (w/w)] και 

στη συνέχεια αναλύθηκε σε πηκτή ακρυλαμιδίου (12,5%). Σε 2 διαδρομές φορτώθηκαν από 

200 μg πρωτείνης δείγματος και μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή κόπηκε σε 

οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Κάθε οριζόντια λωρίδα τεμαχίστηκε σε πολύ μικρά 

κομμάτια και εκχυλίστηκε με 800 μΙ διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 στους 4οC υπό 

συνεχή ανάδευση για 20 h. Σε 300 μΙ εκχυλίσματος κάθε κλάσματος πηκτής προσθέσαμε 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη σε τελική συγκέντρωση 80 μg/ml και ακολούθησε επώαση 

στους 37οC για 6 h. Η κατανομή της πρωτείνης κατά μήκος της διαδρομής προσδιορίστηκε 

από την ένταση της απορρόφησης του σήματος  μετά από σάρωση της εικόνας ύστερα από 

χρώση με Coomassie. 
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Με τον ίδιο τρόπο αναλύθηκε και δείγμα εκπλύματος NaBr σε πηκτή τόσο κλίσης 

ακρυλαμιδίου 10-20%, όσο και 12,5% ακρυλαμιδίου, όπου μελετήθηκε η ενεργότητα ως προς 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Στο Σχήμα 54A φαίνεται το πρωτεϊνικό προφίλ του δείγματος 

αυτού, μετά από ηλεκτοφορητικό διαχωρισμό σε πηκτή ακρυλαμιδίου και βαφή με 

Coomassie Brilliant Blue. Και στην περίπτωση αυτή η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς 

εξωγενώς προστιθέμενη LHCII αποπρωτείνη εντοπίστηκε στην υψηλού μοριακού βάρους 

περιοχή κατά την ανάλυση στα δύο είδη πηκτής, καθώς και στην περιοχή εύρους 45-65 kDa 

κατά την ανάλυση σε πηκτή 12,5% (Σχήμα 54Β). 

Στην συνέχεια προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε περαιτέρω την πρωτεολυτική 

ενεργότητα που εντοπίζεται στην υψηλού μοριακού βάρους περιοχή. Για τον λόγο αυτό, 

συλλέξαμε το έκλουσμα των πρωτεϊνών του ενεργού ως προς την εξωγενώς προστιθέμενη 

LHCII αποπρωτείνη κλάσματος (προήλθε από έκλουση τεσσάρων διαδρομών δείγματος 

εκπλύματος NaBr), και το επαναδιαχωρίσαμε σε πηκτή ακρυλαμιδίου (12,5%). Και στην 

περίπτωση αυτή η ενεργότητα βρέθηκε να εντοπίζεται στην υψηλού μοριακού βάρους 

περιοχή (Σχήμα 55). 

 

 

ΣΧΗΜΑ 55. Νιτροκυτταρίνη στην οποία φαίνεται η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη των κλασμάτων (1-16) που προέκυψαν μετά από 

επανηλεκτροφόρηση του ενεργού κλάσματος δείγματος NaBr. Σε 4 διαδρομές φορτώθηκαν 

από 200 μg πρωτείνης δείγματος εκπλύματος NaBr και μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η 

πηκτή κόπηκε σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Οι 3 πρώτες λωρίδες που παρουσιάζουν 

πρωτεολυτική ενεργότητα τεμαχίστηκαν και η κάθε μία από αυτές τοποθετήθηκε σε 800 μΙ 

διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 στους 4οC υπό συνεχή ανάδευση. Την επόμενη μέρα 
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επαναλήφθηκε η εκχύλιση με προσθήκη ίδιου όγκου διαλύματος. Μετά το πέρας της όλης 

διαδικασίας τα εκχυλίσματα του κάθε κλάσματος ενώθηκαν και ακολούθησε δεύτερος 

ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός σε πηκτή 12,5%. Ο προσδιορισμός της πρωτεολυτικής 

ενεργότητας των κλασμάτων έγινε όπως περιγράφηκε στο Σχήμα 54. Σαν μάρτυρας (C) 

χρησιμοποιείται λωρίδα πηκτής ίδιων διαστάσεων, η οποία δεν έχει πρωτείνη. Δείγματα 

απομακρύνθηκαν πριν (1) και μετά (2) από επώαση στους 37οC επί 20 h. 

 

Στην προσπάθειά μας να διαχωρίσουμε το πιθανόν υπερμοριακό σύμπλοκο που 

εμφανίζει πρωτεολυτική δράση σε επιμέρους ενεργές υπομονάδες, δείγμα εκπλύματος NaBr 

αναμίχθηκε με 1% ΤΧ-100 σε αναλογία πρωτείνης δείγματος προς ΤΧ-100 ίση με 1 (w/w). 

Ακολούθησε ανάλυση του δείγματος σε πηκτή ακρυλαμιδίου 12,5%, όπου και πάλι βρέθηκε 

ότι το κλάσμα που παρουσιάζει υψηλή πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII 

αποπρωτείνη, εντοπίζεται στην  υψηλού μοριακού βάρους περιοχή (Σχήμα 56). 
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ΣΧΗΜΑ 56. Νιτροκυτταρίνη στην οποία φαίνεται η πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς 

εξωγενή LHCII αποπρωτείνη των κλασμάτων (1-16) που προέκυψαν μετά από 

ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό (πηκτή 12,5%) διαλυτοποιημένου σε 1% ΤΧ-100 εκπλύματος 

NaBr.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με αυτή που περιγράφηκε στο Σχήμα 54. 

Δείγματα απομακρύνθηκαν πριν (1) και μετά (2) από επώαση στους 37οC επί 20 h.  

 

Βέβαια τα παραπάνω αποτελέσματα δεν δηλώνουν ότι η πρωτεάση δεν διαχωρίζεται 

σε υπομονάδες, αλλά ότι στην περίπτωση που διαχωρίζεται οι υπομονάδες αυτές δεν είναι 

ενεργές. Για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση, συλλέξαμε το έκλουσμα των πρωτεϊνών του 

ενεργού ως προς εξωγενώς προστιθέμενης LHCII αποπρωτείνης κλάσματος (προήλθε από 

έκλουση τεσσάρων διαδρομών δείγματος θυλακοειδών που παρέμειναν στους 56οC για 4 

ημέρες), το επαναδιαχωρίσαμε σε πηκτή ακρυλαμιδίου (12,5%) και ακολούθησε βαφή της 

πηκτής με Coomassie Brilliant Blue (Σχήμα 57). Όποιες αποδιατακτικές συνθήκες και αν 

χρησιμοποιήσαμε (SDS-διάλυμα διαλυτοποίησης με 100 mM KCl, 6 M ουρία ή διπλάσιας 

συγκέντρωσης SDS-διαλύματος και επώαση για 20 min στους 37οC) δεν καταφέραμε να 

διαχωρίσουμε την μεγάλου μοριακού βάρους ζώνη σε υπομονάδες μικρότερου μοριακού 

βάρους. 
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ΣΧΗΜΑ 57. Πρωτεϊνικό προφίλ του ενεργού κλάσματος που προέκυψε μετά από 

ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό δείγματος θυλακοειδών που παρέμειναν επί 4 ημέρες στους 

56οC. Σε 3 διαδρομές φορτώθηκαν από 350 μg πρωτείνης δείγματος και μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης η πηκτή κόπηκε σε οριζόντιες λωρίδες εύρους 0,4 cm. Οι 3 πρώτες λωρίδες 

που παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα τεμαχίστηκαν και η κάθε μία από αυτές 

τοποθετήθηκε σε 800 μΙ διαλύματος 10 mM Tris-HCl, pH 8,6 στους 4οC υπό συνεχή 

ανάδευση. Την επόμενη μέρα επαναλήφθηκε η εκχύλιση με προσθήκη ίδιου όγκου 

διαλύματος. Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας τα εκχυλίσματα του κάθε κλάσματος 

ενώθηκαν και προσδιορίστηκε η πρωτείνη του εκχυλίσματος. 10 (Α) και 15 (Β) μg πρωτείνης 

εκχυλίσματος διαλυτοποιήθηκαν είτε σε SDS-διάλυμα διαλυτοποίησης με 100 mM KCl (1), 

είτε σε SDS-διάλυμα διαλυτοποίησης παρουσία 6 M ουρίας (2), είτε σε διπλάσιας 

συγκέντρωσης διαλύματος διαλυτοποίησης και επώαση για 20 min στους 37οC (3). 

Ακολούθησε ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός σε πηκτή 7% (Α) και 12,5% (Β) και βαφή με 

Coomassie.



ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Διαδικασία εμπλουτισμού της πρωτεάσης που αποδομεί την LHCII αποπρωτείνη, σε θυλακοειδή φασολιού. 

 

Ολική  Απόδοση 

Πρωτείνης Ενεργότητας

 Πρωτείνη/LHCIIα

 

(mg/mg) 

SDSβ 

(%) 

Πρωτείνη  

(mg) 

Ενεργότητα  

μg LHCII/min (%) 

Ειδική 

ενεργότηταγ 

 

μg 

LHCII/min.mg

Βαθμός 

Εμπλουτισμού

A. Θυλακοειδή 1,0 0 65,0 370,5 100 100   5,7 1 

Β. Έκπλυμα NaBr 1,0 0 3,4 115,6 5,2 31,2  34,0 6 

    Έκπλυμα NaBr 3,0 0 3,4  52,3  - -  15,4 - 

Γ. Ενεργό κλάσμα 3,0 0,66  0,24    3,4 - -   14,2 - 

Ενεργό κλάσμαδ 3,0 0  0,24    54,5 - - 227,2 - 

 Ενεργό κλάσμαε 1,0 0 0,24 120,4 0,37 32,5 501,6 88 
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α Αναλογία πρωτείνης δείγματος προς LHCII αποπρωτείνη (ενδογενή ή εξωγενή) στο μίγμα επώασης 

β Η συγκέντρωση του SDS στο μίγμα επώασης του ενεργού κλάσματος υπολογίστηκε θεωρώντας ότι η εκχύλισή του από την 

πηκτή ήταν 100% 

γ Ο προσδιορισμός της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών έγινε σε μη διαλυτοποιημένο δείγμα ως προς την 

ενδογενή του LHCII αποπρωτείνη, και όλα τα δείγματα επωάστηκαν για 15 min στους 37οC, παρουσία 0,05% ΤΧ-100 (w/v)   

δ Διόρθωση της ενεργότητας του κλάσματος βάσει της αναστολής που παρατηρείται παρουσία 0.66% SDS στο μέσο επώασης 

(Σχήμα 40) 

ε

 

 

 Υπολογισμός της ενεργότητας του κλάσματος μετά από διόρθωση βάσει της παρατηρούμενης πρωτεολυτικής ενεργότητας 

όταν η αναλογία πρωτείνης δείγματος προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη είναι ίση με 1 (mg/mg) 





Στον πίνακα 15 φαίνεται ο εμπλουτισμός σε πρωτεάση που επιτυγχάνεται στα 

διάφορα στάδια καθαρισμού δείγματος θυλακοειδών από τα οποία απομονώνουμε έκπλυμα 

NaBr και στην συνέχεια το αναλύουμε σε γραμμική κλίση πηκτής ακρυλαμιδίου 10-20%. 

 

9.2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΗΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι πρωτείνες του εκπλύματος NaBr αναλύθηκαν σε SDS πηκτή ενεργότητας (7% και 

10%)  (η πηκτή περιείχε εξωγενή LHCII αποπρωτείνη ως υπόστρωμα). Βαφή της πηκτής με 

Coomassie blue και αποχρωματισμός αυτής, έτσι ώστε να εμφανιστούν οι ζώνες όπου 

αποδομείται το υπόστρωμα, εμφάνισε και πάλι μία ζώνη στην υψηλού μοριακού βάρους 

περιοχή και στις δύο περιπτώσεις (Σχήμα 58Α, Β). Η παρουσία ή όχι μερκαπταιθανόλης στο 

SDS διάλυμα διαλυτοποίησης δεν είχε κάποια επίδραση ούτε στην ένταση της χρώσης ούτε 

στον αριθμό των ζωνών που εμφανίζονται. 
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ΣΧΗΜΑ 58. Ανίχνευση πρωτεολυτικής δράσης σε πηκτή ενεργότητας. 140 μg 

δείγματος εκπλύματος NaBr αναλύθηκαν σε πηκτή ενεργότητας 10% (Α) και 7% (Β), 

παρουσία και απουσία μερκαπταιθανόλης (MSH) στο διάλυμα διαλυτοποίησης. Μετά 

την απομάκρυνση του SDS, η πηκτή επωάστηκε με διάλυμα ενεργότητας (50 mM 

Tris-HCl, pH 8,6), βάφτηκε με Coomassie και τέλος αποχρωματίστηκε. 

 

 

Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρωτεάση που μελετήσαμε είναι μια 

υψηλού μοριακού βάρους πρωτείνη, ή ένα υπερμοριακό σύμπλοκο, το οποίο δεν μπορεί να 

διαχωριστεί κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες χρησιμοποιήσαμε.       
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Η μελέτη αυτή, αρχικά, έδειξε ότι ωχροπλάστες που απομονώνονται από χλωρωτικά 

φυτά φασολιού παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς εξωγενώς προστιθέμενη 

LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 15). Η ενεργότητα αυτή εντοπίζεται κυρίως στο μεμβρανικό 

κλάσμα των ωχροπλαστών και μάλιστα κατανέμεται εξίσου στα προελασματοειδή σωμάτια 

και στα προθυλακοειδή. Αντίθετα, η πρωτεολυτική ενεργότητα που εντοπίζεται στο στρώμα 

των ωχροπλαστών είναι χαμηλή. Ανάλογα, ώριμοι άθικτοι χλωροπλάστες παρουσιάζουν 

πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, η οποία εντοπίζεται και 

πάλι κυρίως στο κλάσμα των θυλακοειδών, ενώ ο φάκελος (envelope) ώριμων 

χλωροπλαστών περιέχει ένα μικρό ποσοστό πρωτεολυτικής ενεργότητας ως προς εξωγενή 

LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 16, 17). Έκπλυση των θυλακοειδών με ρυθμιστικό διάλυμα 

χαμηλής ιοντικής ισχύος (50 mM Tricine-NaOH, pH 7,3), απομακρύνει μερικώς την 

πρωτεολυτική ενεργότητα (Σχήμα 19), ενώ έκπλυση με διάλυμα υψηλής ιοντικής ισχύος (2 Μ 

ΝαΒr) την απομακρύνει πλήρως από τα θυλακοειδή (Σχήμα 20). Και στις δύο περιπτώσεις τα 

εκπλύματα παρουσιάζουν ενεργότητα  ως προς εξωγενή LHCII. Επομένως, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η πρωτεάση της  LHCII αποπρωτείνης είναι μια μεμβρανική πρωτείνη, η 

οποία προσδένεται περιφερειακά στα θυλακοειδή προς την πλευρά του στρώματος. 

Το αποτέλεσμά μας αυτό συμφωνεί με μελέτες της πρωτεολυτικής ενεργότητας ως προς 

την LHCII αποπρωτείνη που έγιναν στο σπανάκι (Lindahl et al., 1995; Yang et al., 1995; 

Yang et al., 1998). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι έκπλυση των θυλακοειδών μεμβρανών με 

διάλυμα υψηλής ιοντικής ισχύος (1,5 Μ NaCl) απομακρύνει πλήρως την πρωτεολυτική 

ενεργότητα από τα θυλακοειδή. Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει και στην Chlamydomonas 

(Hoober et al.,1990; Hoober and Hughes, 1992). Στην περίπτωση όμως αυτή βρέθηκε ότι, αν 

και η πρωτεάση δρα επίσης σε υδρόφοβο περιβάλλον, εντοπίζεται σε μεμβρανικό κλάσμα 

ελαφρότερο αυτού των θυλακοειδών, πιθανόν στο φάκελο. Στον ίδιο οργανισμό όμως έχει 

βρεθεί ότι η συγκρότηση της LHCII αποπρωτείνης σε χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο 

γίνεται στην μεμβράνη του φακέλου (White et al., 1996). Επομένως, θεωρώντας ότι η 

πρωτεάση δρα στην LHCII αποπρωτείνη σε συνθήκες που δεν είναι προσδεμένη με τις 

χρωστικές και δεν είναι καλά οργανωμένη, τότε, και εφόσον η συγκρότηση του LHCII 

συμπλόκου στην Chlamydomonas γίνεται στον φάκελο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο 

εντοπισμός της πρωτεάσης στον φάκελο είναι λογικός και αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη του 
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ρόλου της πρωτεάσης στην ρύθμιση της λειτουργίας του χλωροπλάστη. Από την άλλη μεριά, 

στους ανώτερους φυτικούς οργανισμούς δεν υπάρχουν ενδείξεις για μία τέτοια πορεία 

συγκρότησης του LHCII συμπλόκου. Μάλιστα, πιστεύεται ότι υπάρχει ένας παράγοντας που 

σταθεροποιεί την LHCII αποπρωτείνη κατά το πέρασμά της από το στρώμα και ότι η 

οργάνωσή της σε χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο γίνεται αρχικά στην εξωτερική πλευρά 

των θυλακοειδών των γράνα (Cline, 1986, Li et al., 1995). Τόσο από την δική μας μελέτη στο 

φασόλι όσο και από άλλων στο σπανάκι (Lindahl et al. 1995), προκύπτει ότι η πρωτεάση 

είναι περιφερειακά προσδεμένη στα θυλακοειδή προς την πλευρά του στρώματος και 

επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση η πρωτεάση 

εντοπίζεται στην περιοχή των θυλακοειδών, όπου συγκροτείται το χλωροφυλλοπρωτεϊνικό 

σύμπλοκο τoυ LHCII, έτσι ώστε σε συνθήκες περιορισμένης συσσώρευσης Chl, όπου δεν 

μπορεί να συγκροτηθεί το σύμπλοκο και επομένως να σταθεροποιηθεί η LHCII 

αποπρωτείνη, η πρωτεάση μπορεί να την αποδομήσει.  

        Επιπλέον, κατά τον έλεγχο της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών ως προς 

διάφορες πλαστιδιακές και μη πρωτείνες, βρέθηκε ότι στις συνθήκες που εξετάστηκαν 

αποδομείται έντονα εκτός της LHCII και η POR (οξειδοαναγωγάση του 

πρωτοχλωροφυλλιδίου), λιγότερο έντονα η λακτοπεροξειδάση και η β-υπομονάδα της CF1, 

ενώ η BSA και η LSU (μεγάλη υπομονάδα της καρβοξυλάσης της 1,5-διφωσφορικής 

ριβουλόζης) δεν αποδομούνται (Σχήμα 31). Μάλιστα στην περίπτωση της BSA, η παρουσία 

της στο μέσο επώασης διαλυτοποιημένων θυλακοειδών παρεμποδίζει την αποδόμηση της 

LHCII αποπρωτείνης (Σχήμα 34). Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρωτεάση 

αποτελεί έναν ρυθμιστικό μηχανισμό που έχει σαν βασικό στόχο πρωτείνες που 

προσδένονται με πορφυρινικό δακτύλιο (χλωροφύλλη ή πρωτοχλωροφύλλη). Επίσης, η 

εύρεση πρωτεολυτικής δραστικότητας και έναντι της POR αποπρωτείνης, εξηγεί μερικά και 

την ύπαρξη της πρωτεάσης στους ωχροπλάστες, σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει δηλαδή 

LHCII αποπρωτείνη. Από προηγούμενη μελέτη στο εργαστήριό μας βρέθηκε ότι σε 

πρωτογενή θυλακοειδή ωχροπλαστών φυτών που έχουν δεχτεί δίλεπτη αναλαμπή φωτός, 

αποδομείται έντονα και η ενδογενής POR αποπρωτείνη (Bei-Paraskevopoulou et al., 1995). 

Αυτό ίσως δείχνει ότι η πρωτεάση αυτή ρυθμίζει και την σταθεροποίηση της POR, αν και τα 

χαρακτηριστικά της δεν συμφωνούν με αυτά της πρωτεάσης στην οποία έχει αποδoθεί η 

αποδόμηση της POR κατά την μεταφορά των φυτών από το σκοτάδι στο φως (Reinbothe et 

al., 1995). Όσον αφορά την LHCII αποπρωτείνη, προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι ποσότητα 

Lhcb mRNA υπάρχει και στα χλωρωτικά φυτά φασολιού, η οποία μάλιστα μεταβάλλεται 

ανάλογα με την ηλικία του (Tavladoraki et al., 1989). Βασιζόμενοι σε αυτό το δεδομένο 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι το mRNA της Lhcb μεταφράζεται, το προϊόν μετάφρασης 

εισέρχεται στον ωχροπλάστη και μη μπορώντας να σταθεροποιηθεί απουσία χλωροφύλλης, 
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αποδομείται από την πρωτεάση των προθυλακοειδών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εξηγηθεί 

το γιατί φυτά που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού συσσωρεύουν ελάχιστη 

ποσότητα LHCII αποπρωτείνης (Argyroudi-Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1970; Argyroudi-

Akoyunoglou and Akoyunoglou, 1979), αν και ανιχνεύεται το mRNA της Lhcb (Viro and 

Kloppstech, 1982). 

      Ένα επιπλέον εύρημα της παρούσας μελέτης ήταν το ότι η συγκέντρωση MgCl2  (0 – 2 

mM) στο μέσο λύσης ελέγχει την κατανομή της πρωτεολυτικής ενεργότητας μεταξύ 

θυλακοειδών και στρώματος. Ο έλεγχος έγινε ως προς ιόντα Mg2+ επειδή είναι γνωστό ότι 

αποτελούν το κύριο κατιόν της διάχυτης ηλεκτρικής στοιβάδας που παράκειται της 

μεμβράνης των θυλακοειδών (Nakatani et al., 1979). Παρατηρήθηκε ότι αύξηση της 

συγκέντρωσης MgCl2 στο μέσο λύσης προκαλεί μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας του 

στρώματος ως προς την εξωγενή LHCII και παράλληλη αύξηση της ενεργότητας των 

θυλακοειδών  ως προς την ενδογενή τους LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 22). Το φαινόμενο 

αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην ύπαρξη δύο πρωτεασών, από τις οποίες αυτή που 

εντοπίζεται στα θυλακοειδή ενεργοποιείται από την παρουσία Mg2+, ενώ αυτή που 

εντοπίζεται στο στρώμα αναστέλλεται παρουσία Mg2+. Όμως τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την προσθήκη MgCl2 (μέχρι 2mM) στο μέσο επώασης, τόσο σε δείγμα 

θυλακοειδών όσο και σε δείγμα στρώματος, δεν μπορούν να στηρίξουν την υπόθεση αυτή 

(Σχήμα 23). Επομένως το φαινόμενο αυτό πιθανότατα οφείλεται σε πρόσδεση της 

πρωτεάσης στα θυλακοειδή παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων MgCl2, με αποτέλεσμα την 

μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας του στρώματος. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η σύνδεση 

ενός αριθμού πρωτεϊνών του στρώματος στις μεμβράνες των θυλακοειδών, επηρεάζεται από 

τα κατιόντα (Anderson and Ben-Bassat, 1981). Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις MgCl2 (7.5 mM) 

στο μέσο λύσης επαναφέρουν την πρωτεολυτική ενεργότητα στα δείγματα του στρώματος 

και των θυλακοειδών περίπου στο επίπεδο που βρίσκονταν όταν η λύση γίνονταν απουσία 

MgCl2, γεγονός που μας θυμίζει αφ’ ενός την πρόσδεση και απομάκρυνση του περιφερειακά 

συνδεμένου στα θυλακοειδή του στρώματος CF1 τμήματος της ATPάσης  (Jagendorf and 

Smith, 1962; McCarty and Racker, 1966; Howell and Moudrianakis, 1967; Telfer et al., 1980), 

και αφ’ ετέρου την δράση του NaBr (2 Μ) στην απομάκρυνση της περιφερειακά συνδεμένης 

πρωτεάσης. Η συγκέντρωση Mg2+ που απαιτείται για πλήρη πρόσδεση της πρωτεάσης στα 

θυλακοειδή (2 mM), ίσως είναι η απαραίτητη για την εξουδετέρωση των απωστικών 

δυνάμεων Coulomb που αναπτύσσονται μεταξύ των αρνητικών φορτίων της μεμβράνης του 

θυλακοειδούς και αυτών της επιφάνειας της πρωτεάσης στο σημείο πρόσδεσής της στην 

μεμβράνη, έτσι ώστε τελικά να επικρατήσουν οι ελκτικές δυνάμεις Van der Waals (Barber and 

Searle, 1979). Στην περίπτωση που πραγματικά η πρόσδεση της πρωτεάσης στην μεμβράνη 
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ελέγχεται από ηλεκτροστατικές δυνάμεις, αναμένεται όλα τα κατιόντα να έχουν παρόμοια 

δράση, σε διαφορετικές όμως συγκεντρώσεις, ανάλογα με το σθένος τους. 

       Ανάλογα, είναι πιθανό και ο κιρκαδικός ρυθμός που παρουσιάζει η πρωτεολυτική 

ενεργότητα των θυλακοειδών που απομονώνονται από χλωρωτικά φυτά μετά την έκθεσή 

τους σε μία αναλαμπή φωτός, να αντανακλά την πρόσδεση-αποκόλληση της πρωτεάσης στα 

θυλακοειδή, μέσω αλλαγών στην ροή και κινητοποίηση των κατιόντων (π.χ. Ca2+), που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την φωτομετατροπή του Pr σε Pfr (Tamponned and Edmunds, 1990). Το 

φυτόχρωμα θεωρείται ότι συγχρονίζει το βιολογικό ρολόι σε χλωρωτικά φύλλα φασολιού, 

επηρεάζει τον κιρκαδικό ρυθμό του mRNA της Lhcb, την ικανότητα σύνθεσης χλωροφύλλης 

και την σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης (Tavladoraki et al., 1989; Argyroudi-

Akoyunoglou et al., 1992; Bei-Paraskevopoulou et al., 1995) Λαμβάνοντας υπόψη την 

αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών παρουσία Ca2+ στο μέσο επώασης 

(Σχήμα 32Α), θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι κατά την αύξηση της συγκέντρωσης 

Ca2+ στον χλωροπλάστη λόγω της δράσης του φυτοχρώματος αυξάνει η πρωτεολυτική 

ενεργότητα, ενώ αντίστοιχα κατά την μείωση της συγκέντρωσης του Ca2+ μειώνεται ανάλογα 

και η πρωτεολυτική ενεργότητα. Επομένως ο κιρκαδικός ρυθμός που παρατηρείται στην 

πρωτεολυτική δράση (Bei-Paraskevopoulou et al., 1995) μπορεί να οφείλεται είτε σε 

πρόσδεση-αποκόλληση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή, είτε σε άμεση επίδραση της 

συγκέντρωσης του Ca2+ στην πρωτεολυτική ενεργότητα. 

Σε όλες τις συνθήκες, που μελετήθηκαν, βρέθηκε ότι το επίπεδο της μεμβρανικά 

προσδεμένης πρωτεολυτικής ενεργότητας εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των 

πλαστιδίων (Σχήμα 24, 25). Βασισμένοι στο ότι έκπλυση των θυλακοειδών με NaBr 

απομακρύνει όλη την πρωτεολυτική ενεργότητα από τα θυλακοειδή, καθώς και στο ότι η 

πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή ρυθμίζεται από τα κατιόντα, θα μπορούσε κανείς 

να υποθέσει ότι για την σταδιακή εμφάνιση της πρωτεολυτικής ενεργότητας στα θυλακοειδή 

ευθύνεται είτε η συγκέντρωση των κατιόντων στο στρώμα είτε η συγκέντρωση ενός 

αναπτυξιακά ρυθμιζόμενου παράγοντα [ο οποίος είναι πιθανόν να απαιτείται για την 

πρόσδεση της πρωτεάσης στα θυλακοειδή, όπως στην περίπτωση της ίδιας της LHCII 

αποπρωτείνης (Chitnis et al., 1987)]. Στην περίπτωση της πρόσδεσης της LHCII 

αποπρωτείνης στα θυλακοειδή, πιστεύεται ότι το Mg-GTP και μία πρωτείνη του στρώματος 

που θεωρείται ότι είναι ομόλογη με την srp54 υπομονάδα (μία 54 kD πρωτείνη που 

κωδικοποιείται στον πυρήνα), είναι απαραίτητα για την δημιουργία ενός συμπλόκου 

μεταφοράς (transit-complex) που βοηθά την ενσωμάτωση της LHCII αποπρωτείνης στα 

θυλακοειδή (Cline, 1986; Li et al., 1995). Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να βρούμε καθ’ 

όλη την διάρκεια της ανάπτυξης σταθερή πρωτεολυτική ενεργότητα σε απομονωμένους 
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χλωροπλάστες και διαφορετική κατανομή της πρωτεολυτικής ενεργότητας μεταξύ στρώματος 

και θυλακοειδών. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι σε απομονωμένους ωχροπλάστες η 

πρωτεολυτική ενεργότητα αυξάνει παράλληλα με την ηλικία του ιστού, ενώ η ενεργότητα που 

εντοπίζεται στο κλάσμα του στρώματος παραμένει χαμηλή και σταθερή (Πίνακας 2). 

Επομένως η σταδιακή εμφάνιση της πρωτεολυτικής ενεργότητας στα θυλακοειδή κατά την 

ανάπτυξη του φυτού πιθανότατα αντικατοπτρίζει την de novo σύνθεση του πρωτεολυτικού 

συστήματος, το επίπεδο του οποίου ελέγχεται από το αναπτυξιακό στάδιο του χλωροπλάστη.  

Στην μελέτη μας αυτή βρέθηκε επίσης ότι η πρωτεάση ενεργοποιείται από το φως in 

vivo. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα αυξήθηκε κατά την έκθεση 

χλωρωτικών  φυτών σε μία αναλαμπή φωτός, η αύξηση ήταν παρόμοια με αυτή που 

παρατηρείται σε φυτά που εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού (2 min φως κάθε 98 

min σκοτάδι), ή εκθέτονται για μικρό χρονικό διάστημα σε συνεχή φωτισμό (μέχρι 25 ώρες) 

(Σχήμα 25, Πίνακας 3). Παρόλα αυτά έκθεση χλωρωτικών φυτών σε συνεχή φωτισμό για 

μεγάλο χρονικό διάστημα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας 

κυρίως ως προς την ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, αναλογικά με την συσσώρευση της 

χλωροφύλλης. Η μείωση αυτή της πρωτεολυτικής ενεργότητας δεν οφείλεται σε άμεση 

επίδραση της χλωροφύλλης στην δραστικότητα της πρωτεάσης, εφόσον το φαινόμενο αυτό 

δεν παρατηρείται σε θυλακοειδή διαλυτοποιημένα σε ΤΧ-100. Επιπλέον, προσθήκη 

διαλυτοποιημένων ώριμων θυλακοειδών σε πρωτογενή θυλακοειδή που στερούνται 

χλωροφύλλης, δεν προκαλεί την μείωση της ενεργότητας του δείγματος αυτού (Πίνακας 4). 

Επομένως, η χλωροφύλλη φαίνεται να δρα σε επίπεδο οργάνωσης της LHCII αποπρωτείνης, 

προστατεύοντάς τη με αυτό τον τρόπο από πρωτεολυτική επίθεση. Είναι γνωστό ότι κατά την 

διάρκεια ανάπτυξης των φυτών στον συνεχή φωτισμό η LHCII αποπρωτείνη που έχει 

ενσωματωθεί στα θυλακοειδή υπόκειται σταδιακά σε τριμερισμό, όπως φαίνεται και από 

ανάλυση των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων του φυτού σε πηκτή ακρυλαμιδίου, κάτω 

από ήπιες συνθήκες (“green” gel analysis) (Kalosakas et al., 1981; Dreyfuss and Thornber, 

1994). Σύμφωνα με in vitro αναλύσεις η πορεία αυτή προστατεύει την πρωτείνη από 

πρωτεολυτική αποδόμηση (Hoober et al., 1990; Kuttkat et al., 1995). Η LHCII αποπρωτείνη 

που έχει ενσωματωθεί επιτυχώς στα θυλακοειδή είναι ανθεκτική σε εξωγενείς πρωτεάσες 

(Schmidt et al., 1981), ενώ η σύνδεση της πρωτείνης με 15 μόρια Chl a και b καθώς και με 2 

μόρια ξανθοφυλλών την προστατεύει από την πρωτεόλυση (Paulsen et al., 1993). In vitro 

μελέτες έδειξαν ότι για την ανασύσταση ενός λειτουργικού μονομερούς συμπλόκου, είναι 

απαραίτητος ο συνδυασμός τουλάχιστον 2 ξανθοφυλλών (λουτείνη, βιολοξανθίνη ή 

νεοξανθίνη) μαζί με τις χλωροφύλλες (Plumley and Schmidt, 1987), ενώ για την ανασύσταση 

λειτουργικού τριμερούς συμπλόκου είναι απαραίτητη και προσθήκη εκχυλίσματος λιπιδίων 

(Hobe et al., 1994). 
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Η μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας στα θυλακοειδή που απομονώνονται από 

φυτά που εκθέτονται στο συνεχή φωτισμό θα μπορούσε επιπλέον να αποδοθεί σε σταδιακή 

μείωση του λόγου πρωτείνης των θυλακοειδών προς ενδογενή LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 

11), η οποία λαμβάνει χώρα κατά το πρασίνισμα των φυτών και προκαλείται από την 

αυξημένη συσσώρευση της LHCII αποπρωτείνης. Όμως δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, 

αφού τα διαλυτοποιημένα θυλακοειδή παρουσιάζουν υψηλή πρωτεολυτική ενεργότητα στις 

ίδιες αναλογίες (Πίνακας 3). Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός αποδόμησης της 

εξωγενούς LHCII αποπρωτείνης που προκαλείται από σταθερή ποσότητα πρωτείνης 

πρωτογενών θυλακοειδών, φτάνει σε πλατώ σε αναλογία πρωτογενών θυλακοειδών προς 

LHCII (w/w) ίση με 2, μια αναλογία που πλησιάζει αυτή των θυλακοειδών ώριμων φυτών 

(περίπου 1). Αυτό δηλώνει ότι τα ώριμα φυτά έχουν την δυνατότητα να αποδομήσουν την 

ενδογενή τους LHCII αποπρωτείνη, αλλά αντιμετωπίζουν αυτή την ενεργότητα μέσω του 

σχηματισμού χλωροφυλλοπρωτεϊνικών συμπλόκων και επομένως η συσσώρευση του LHCII 

στα θυλακοειδή δεν οφείλεται σε μειωμένη πρωτεολυτική ενεργότητα. Για τον λόγο αυτό, 

παλιότερo εύρημα ότι χορήγηση σε φυτά αναστολέων της χλωροφυλλικής σύνθεσης έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας που εντοπίζεται στα θυλακοειδή ως 

προς εξωγενές υπόστρωμα αζωκολλαγόνου (Anastassiou and Argyroudi-Akoyunoglou, 

1995a), δεν μπορεί να αποδοθεί σε άμεση επίδραση της χλωροφύλλης στην πρωτεολυτική 

ενεργότητα. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η χλωροφύλλη επηρεάζει την οργάνωση 

των θυλακοειδών, της ίδιας της πρωτεάσης ή την ελεύθερη πρόσβαση της πρωτεάσης στο 

υπόστρωμα. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να δοθεί μία απάντηση στο θέμα αυτό. 

Πάντως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και στην Chlamydomonas βρέθηκε ότι το RB 

(rose bengal), το οποίο παρουσιάζει φωτοδυναμική δράση με την δημιουργία 

ενεργοποιημένου οξυγόνου, προκαλεί αναστολή της πρωτεολυτικής δράσης (Hoober and 

Hughes, 1992). Η αναστολή όμως αυτή παρατηρείται μόνο in vitro και όχι in vivo, γεγονός 

που είναι δυνατόν να εξηγηθεί από την ύπαρξη φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών (π.χ. 

γλουταθειόνη) στον χλωροπλάστη που με την δράση τους προστατεύουν την πρωτεάση από 

την απενεργοποίησή της in vivo. Επομένως και στην περίπτωση αυτή η συσσώρευση των 

Cab πρωτεϊνών κατά την ανάπτυξη των χλωροπλαστών δεν μπορεί να αποδοθεί στην 

απενεργοποίηση της πρωτεάσης. Όσον αφορά σε ποιες συνθήκες επιτείνεται η αποδόμηση 

της LHCII αποπρωτείνης βρέθηκε ότι το ασκορβικό οξύ αναστέλλει την αποδόμησή της 

(Σχήμα 35). Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αντιτίθεται σε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά ότι συνηγορεί στην υπόθεση ότι σε οξειδωτικές συνθήκες 

τροποποιείται το υπόστρωμα έτσι ώστε να αυξάνεται η αποδόμησή του. Παρόμοια, στην 

περίπτωση της Rubisco βρέθηκε ότι οξειδωτικές συνθήκες αυξάνουν την αποδόμησή της 

από ενδογενείς και εξωγενείς πρωτεάσες, λόγω της τροποποίησης της ίδιας και όχι της 

πρωτεάσης που την αποδομεί (Penarrubia and Moreno, 1990; Desimone et al., 1998). 
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Αντίθετα με τα θυλακοειδή, η πρωτεολυτική ενεργότητα των προελασματοειδών 

σωματίων και των πρωτογενών θυλακοειδών δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την 

διαλυτοποίηση σε ΤΧ-100 (Πίνακας 5). Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι στις 

περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος της πρωτεολυτικής ενεργότητας γίνεται χρησιμοποιώντας 

εξωγενή απολιπιδωμένη LHCII αποπρωτείνη, που δεν χρειάζεται να υποστεί 

αποδιοργάνωση με διαλυτοποίηση. Ένα επιπλέον αποτέλεσμα, που προκαλεί εντύπωση, 

είναι ότι εάν στο μέσο επώασης δείγματος θυλακοειδών αυξήσουμε την συγκέντρωση του 

ΤΧ-100 μέχρι και στα 7,7 mM (0,5% w/v), πολύ πιο πάνω από την κρίσιμη συγκέντρωση 

μικυλλίων [CMC 0,3 mM, 0,02% (w/v)], η πρωτεολυτική ενεργότητα εξακολουθεί να αυξάνει, 

ενώ για συγκεντρώσεις μέχρι και 15,4 mM (1% w/v) η πρωτεολυτική ενεργότητα παραμένει 

σταθερή και υψηλή, έχοντας φτάσει σε πλατώ (Σχήμα 13). Είναι φανερό ότι η αποδόμηση της 

LHCII αποπρωτείνης εξαρτάται κυρίως από την ποσότητά της που βρίσκεται στην επιφάνεια 

των μικυλλίων και όχι τόσο από την συγκέντρωσή της στο μέσο επώασης (Σχήμα 14), 

εφόσον σε συνθήκες όπου η συγκέντρωση του υποστρώματος στο μέσο επώασης αυξάνει 

και η συγκέντρωση του ΤΧ-100 παραμένει σταθερή, η πρωτεολυτική ενεργότητα από ένα 

σημείο [ΤΧ-100/πρωτείνη =5 (w/w)] και μετά μειώνεται (Stafforini et al., 1987). Κατά την 

διαλυτοποίηση των θυλακοειδών σε 1% ΤΧ-100 και τον ακόλουθο έλεγχο της πρωτεολυτικής 

δράσης σε μέσο επώασης παρουσία 0,5% ΤΧ-100 (w/v), είναι πιθανό η διαλυτοποιημένη 

LHCII αποπρωτείνη να βρίσκεται υπό την τριμερή μορφή της όπως έχουν δείξει σε 

παρόμοιες συνθήκες και οι Burke et al., (1978). Στην περίπτωση αυτή δεν γνωρίζουμε εάν η 

LHCII βρίσκονταν στην μονομερή της μορφή θα ήταν καλύτερο υπόστρωμα για την 

πρωτεάση ή όχι. 

Η μελέτη αυτή έδωσε μία απάντηση στο ερώτημα γιατί τα φυτά που εκθέτονται σε 

περιοδικό φωτισμό με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση στερούνται της ικανότητας να 

συσσωρεύσουν LHCII αποπρωτείνη, σε αντίθεση με εκείνα που εκθέτονται σε περιοδικό 

φωτισμό με μικρής διάρκειας σκοτόφαση. Για παρόμοια επίπεδα χλωροφύλλης, ο χρόνος 

που προσφέρεται για την συσσώρευση της πρωτεάσης είναι μεγαλύτερος στα φυτά 

περιοδικού φωτισμού με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση (Σχήμα 26, 27, Πίνακας 6). 

Επιπλέον, η νεοσυντιθέμενη LHCII αποπρωτείνη, εφόσον στις συνθήκες αυτές η 

συσσώρευση της χλωροφύλλης είναι περιορισμένη, δεν μπορεί να προσδεθεί με 

χλωροφύλλη και να οργανωθεί σε χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύμπλοκο και επομένως 

αποδομείται. Αντίθετα, στα φυτά περιοδικού φωτισμού με μικρής διάρκειας σκοτόφαση, ο 

χρόνος που απαιτείται για παρόμοιο επίπεδο συσσώρευσης χλωροφύλλης είναι μικρότερος 

και επομένως και η συσσώρευση της πρωτεάσης είναι χαμηλότερη. Παρόλα αυτά, η 

συσσώρευση στα θυλακοειδή της D1 πρωτείνης που αντικατοπτρίζει τον σχηματισμό νέων 

φωτοσυνθετικών μονάδων, βρέθηκε και αυτή να εξαρτάται από την διάρκεια της σκοτόφασης, 
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αυξανόμενη με την επιμήκυνση της διάρκειάς της (Σχήμα 28). Αυτό υποδηλώνει ότι κάτω από 

τις συνθήκες αυτές, αυξάνεται ο σχηματισμός καινούργιων φωτοσυνθετικών μονάδων και η 

χλωροφύλλη που συσσωρεύεται σε περιορισμένη ποσότητα στα φυτά περιοδικού φωτισμού 

με μεγάλης διάρκεια σκοτόφαση, αναμένεται να είναι προσδεμένη στα κέντρα του 

φωτοσυστήματος, ενώ η LHCII αποπρωτείνη αναμένεται απουσία προσδεμένης 

χλωροφύλλης να αποδομείται με μεγάλη ευκολία. Αυτός είναι ο πρωτεολυτικός μηχανισμός 

που φαίνεται να εμπλέκεται στην σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης κατά την διάρκεια 

της βιογένεσης των θυλακοειδών και να ευθύνεται για την έλλειψη της LHCII σε φυτά που 

εκθέτονται σε κύκλους περιοδικού φωτισμού με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση (Tzinas et al., 

1987). 

       Επίδραση in vivo με αναστολείς τόσο της πλαστιδιακής (χλωραμφαινικόλη, CAP) όσο και 

της κυτοπλασματικής (κυκλοεξιμίδιο, CHI) πρωτεϊνικής σύνθεσης έδειξε ότι και τα δύο 

αντιβιοτικά  αναστέλλουν την πρωτεολυτική ενεργότητα. Η παρατηρούμενη αναστολή της 

πρωτεολυτικής ενεργότητας από την CAP εξηγεί τα αποτελέσματα παλιότερων μελετών που 

έδειξαν ότι  η χορήγηση CAP σε φυτά περιοδικού φωτισμού προκαλεί την σταθεροποίηση 

ικανής ποσότητας LHCII στα θυλακοειδή (Tzinas and Argyroudi-Akoyunoglou, 1988). 

Επιπλέον η αναστολή και από τα δύο αντιβιοτικά (Σχήμα 30, Πίνακας 7) υποδεικνύει την 

πιθανή ύπαρξη ενός πρωτεολυτικού συμπλόκου, του οποίου οι υπομονάδες συνθέτονται και 

στους δύο χώρους, όπως στην περίπτωση της Clp πρωτεάσης (Gottesman et al., 1990; 

Maurizi et al., 1990), ή την ύπαρξη ενός παράγοντα ενεργοποίησης που κωδικοποιείται σε 

διαφορετικό χώρο από αυτόν που κωδικοποιείται η πρωτεάση. 

Η μελέτη μας έδειξε επιπλέον ότι η υπό μελέτη πρωτεολυτική δραστικότητα 

ενεργοποιείται από το φως και in vitro. Έκθεση διαλυτοποιημένων σε 1% ΤΧ-100 

θυλακοειδών σε υψηλής έντασης φωτισμό (HL) αυξάνει την πρωτεολυτική ενεργότητα 

(Σχήμα 41). Η ενεργοποίηση της πρωτεολυτικής δράσης εξαρτάται τόσο από την ένταση του 

φωτός όσο και από την διάρκεια προέκθεσης στο φως (Σχήμα 42). Προσθήκη Mg-ATP στο 

μέσο επώασης παράλληλα με την έκθεση σε HL, αυξάνει περαιτέρω την πρωτεολυτική 

ενεργότητα, ενώ προσθήκη ταυτόχρονα με το Mg-ATP και του αναστολέα φωσφατασών NaF 

προκαλεί μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας στο επίπεδο που βρίσκονταν απουσία Mg-

ATP (Σχήμα 41). Επομένως, φαίνεται ότι η φωσφορυλίωση είτε της πρωτεάσης ή του 

υποστρώματος αναστέλλει την αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης. Παρόλο που η μελέτη 

μας αυτή έχει γίνει σε διαλυτοποιημένα σε ΤΧ-100 θυλακοειδή, όπου δεν θα ανέμενε κανείς 

ενεργή κινάση, από τα αποτελέσματα της αυτοραδιογραφίας (Σχήμα 46) βλέπουμε ότι στις 

συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε δεν παρατηρείται μεν φωσφορυλίωση της LHCII, αλλά μιας 

πρωτείνης μοριακού βάρους 55 kDa. Επίσης εντοπίστηκε και μία φωσφορυλιωμένη ζώνη 
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στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού που αντιστοιχεί είτε σε μεγάλου μοριακού βάρους 

πρωτείνη, είτε σε συσσωματώματα της διαλυτοποιημένης σε απορρυπαντικό πρωτείνης, ή 

προκύπτει από την πρόσδεση μιας φωσφορυλιωμένης πρωτείνης με άλλες πρωτείνες των 

θυλακοειδών. Με βάση την μελέτη κλασμάτωσης της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε πηκτή 

ακρυλαμιδίου (Σχήμα 54), όπου φάνηκε ενεργότητα στο κλάσμα των 45-65 kDa, είναι πιθανό 

η ζώνη των 55 kDa που φαίνεται στην αυτοραδιογραφία, να είναι η φωσφορυλιωμένη μορφή 

της πρωτεάσης, που όμως θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ανενεργή. Επομένως η 

αύξηση της πρωτεολυτικής δράσης που παρατηρείται κατά την έκθεση των θυλακοειδών σε 

HL παρουσία Mg-ATP δεν φαίνεται να οφείλεται σε αντίδραση φωσφορυλίωσης. Στην 

περίπτωση αυτή η ενεργοποιητική δράση του Mg-ATP επιτυγχάνεται μέσω είτε υδρόλυσής 

του, είτε πρόσδεσής του με την πρωτεάση, είτε επίδρασής του στην στερεοδιάταξη της 

πρωτεάσης ή του υποστρώματος. Στην περίπτωση της ΑΤΡ-εξαρτώμενης Clp πρωτεάσης, 

βρέθηκε ότι για την συγκρότηση του πρωτεολυτικού συμπλόκου, καθώς και για την 

πρόσδεση του υποστρώματος στο πρωτεολυτικό σύμπλοκο, απαιτείται πρόσδεση του ΑΤΡ, 

ενώ για την διάσπαση των πεπτιδικών δεσμών απαιτείται υδρόλυσή του (Gottessman et al., 

1997). Αντίθετα, στην περίπτωση μίας άλλης επίσης ΑΤΡ-εξαρτώμενης πρωτεάσης, της Lon, 

βρέθηκε ότι δεν χρειάζεται υδρόλυση του ΑΤP για την αποδόμηση των πρωτεϊνών, αλλά το 

ΑΤΡ απαιτείται για την αποδιάταξη του υποστρώματος (Van Melderen et al., 1996). 

Όσον αφορά την ενεργοποίηση της πρωτεολυτικής δράσης από την έκθεση σε HL 

πιθανότατα οφείλεται σε αλλαγή της στερεοδιάταξης του υποστρώματος. Έχει βρεθεί ότι σε 

στοιβαγμένες μεμβράνες θυλακοειδών καθώς και σε στοιβαγμένα συσσωματώματα 

απομονωμένου LHCII, επάγονται από το φως δομικές αλλαγές (Barzda et al., 1996). Το 

γεγονός ότι στα δείγματα του στρώματος και του εκπλύματος NaBr δεν παρατηρείται 

ανάλογη ενεργοποίηση μπορεί να οφείλεται στη χρήση εξωγενούς απολιπιδωμένης LHCII 

αποπρωτείνης ως υποστρώματος, η οποία έχει ήδη χάσει την φυσική της διαμόρφωση και 

δεν επιδέχεται αλλαγής στη δομής της. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι το HL και το Mg-ΑΤΡ να 

δρουν πάνω σε κάποιον παράγοντα (μία κινάση ή μία φωσφατάση) που εντοπίζεται στα 

θυλακοειδή και δεν είναι περιφερειακά προσδεμένος σε αυτά. Ήδη αποκλείσαμε την δράση 

κάποιας κινάσης τόσο στο επίπεδο της πρωτεάσης, εφόσον παρουσία NaF δεν βλέπουμε 

ενεργοποίηση από το Mg-ATP, όσο και στο επίπεδο του υποστρώματος εφόσον από την 

αυτοραδιογραφία δεν φαίνεται να φωσφορυλιώνεται η LHCII αποπρωτείνη παρουσία NaF. 

Επομένως καταλήγουμε στην πιθανή ύπαρξη κάποιας φωσφατάσης σταθερής στο ΤΧ-100, 

που ενεργοποιείται από το HL και το Mg-ATP και στις συνθήκες αυτές αποφωσφορυλιώνει 

την in vivo υπάρχουσα φωσφορυλιωμένη πρωτεάση που με αυτό τον τρόπο αποκτά την 

ενεργή μορφή της. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι ο χλωροπλάστης περιέχει πάνω 

από μία φωσφατάσες (Bennett, 1991; Allen, 1992). Τουλάχιστον μία εντοπίζεται στα 
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θυλακοειδή η οποία είναι ενσωματωμένη στην μεμβράνη των θυλακοειδών (Silverstein et al., 

1993b; Carlberg and Andersson, 1996; Georgakopoulos and Argyroudi-Akoyunoglou, 1997) 

και μία στο στρώμα, η οποία και έχει απομονωθεί (Hammer et al., 1997). Η 

αποφωσφορυλίωση στα θυλακοειδή φαίνεται να είναι ανεξάρτητη του οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού (Silverstein et al., 1993b), αν και πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η δράση της 

φωσφατάσης της LHCII αποπρωτείνης αυξάνεται παρουσία DTT (Carlberg and Andersson, 

1996). Επίσης μελέτες που έγιναν σε ολόκληρα φυτά έδειξαν πως ανάλογα με την ένταση 

του φωτός στην οποία εκθέτονται μεταβάλλεται το επίπεδο και το είδος των πρωτεϊνών που 

φωσφορυλιώνονται in vivo (Rintamäki et al., 1997). Αν και το φαινόμενο αποδίδεται σε 

ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της κινάσης που φωσφορυλιώνει την LHCII αποπρωτείνη 

κατά την έκθεση των φυτών σε χαμηλής /υψηλής έντασης φωτισμό αντίστοιχα, δεν μπορούμε 

να αποκλείσουμε την πιθανότητα να ενεργοποιείται in vivo κάποια φωσφατάση σε συνθήκες 

HL. Για να καταλήξουμε ποια από τις παραπάνω υποθέσεις ισχύει απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την in vitro φωσφορυλίωση θυλακοειδών 

μεμβρανών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα η φωσφορυλιωμένη μορφή της 

LHCII αποπρωτείνης δεν είναι καλό υπόστρωμα (Πίνακας 10). Το αποτέλεσμά μας αυτό 

συμβαδίζει τόσο με παρόμοιες μελέτες που έγιναν στο σπανάκι (Yang et al., 1998), όσο και 

με προηγούμενες μελέτες που έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση προστατεύει από το φαινόμενο 

της φωτοαναστολής (Horton and Lee, 1985), τόσο οργανώνοντας το PSII στην διμερή του 

μορφή (Kruse et al., 1997), όσο και μη επιτρέποντας την αποδόμηση της D1 πρωτείνης 

(Rintamäki et al., 1996). Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την 

αναστολή της πρωτεολυτικής δράσης λόγω φωσφορυλίωσης της πρωτεάσης. Η προσπάθειά 

μας να διαχωρίσουμε την επίδραση στην πρωτεολυτική ενεργότητα της φωσφορυλίωσης της 

LHCII αποπρωτείνης από αυτή της πρωτεάσης, χρησιμοποιώντας FSBA που θεωρείται ότι 

αναστέλλει κυρίως την κινάση της LHCII αποπρωτείνης (Farchaus et al., 1985), απέβει 

άκαρπη. Η αύξηση της πρωτεολυτικής δράσης που παρατηρήθηκε οφείλονταν στον διαλύτη 

του FSBA, της μεθανόλης (Σχήμα 47). Το ότι η παρουσία μεθανόλης αυξάνει την 

πρωτεολυτική ενεργότητα πιθανότατα οφείλεται στην υδροφοβικότητα της πρωτεάσης, 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρωτεάση δρα σε υδρόφοβες περιοχές του 

υποστρώματος, που σε κανονικές συνθήκες βρίσκονται στην μεμβράνη των θυλακοειδών και 

έρχονται στην επιφάνεια κατά την διατάραξη της ενσωμάτωσης της LHCII αποπρωτείνης στα 

θυλακοειδή. Παρόμοιο συμπέρασμα προέκυψε και για την πρωτεάση που αποδομεί τις Cab 

πρωτείνες στη Chlamydomonas (Hoober and Hughes, 1992).  
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και το σπανάκι παρουσιάζει πρωτεολυτική ενεργότητα 

έναντι της LHCII αποπρωτείνης, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία του ΑΤΡ, 

εντοπίζεται στα θυλακοειδή, είναι προσδεμένη περιφερειακά στην επιφάνεια των 

θυλακοειδών προς την πλευρά του στρώματος και εμφανίζεται κατά την μεταφορά φυτών 

που έχουν αναπτυχθεί σε χαμηλής έντασης φωτισμό σε υψηλής έντασης φωτισμό (Lindahl et 

al., 1995; Yang et al.,1998). Η ενεργότητα αυτή είναι τύπου σερίνης και ρυθμίζεται τόσο σε 

επίπεδο υποστρώματος όσο και σε επίπεδο πρωτεολυτικού ενζύμου. Συσχετίζοντας την 

έκταση φωσφορυλίωσης της LHCII με την πρωτεολυτική ενεργότητα, βρέθηκε ότι η 

ενεργότητα μειώνεται όσο αυξάνεται η φωσφορυλίωση της LHCII και είναι πιθανό η 

φωσφορυλιωμένη LHCII να μην είναι καλό υπόστρωμα της πρωτεάσης. Φαίνεται ότι η 

πρωτεολυτική δράση κατευθύνεται κυρίως προς το LHCII που βρίσκεται στην περιφέρεια του 

PSII και είναι εμπλουτισμένο σε LHCII με μοριακό βάρος 25 kDa (Lindahl et al., 1995), που 

ως γνωστό φωσφορυλιώνεται πολύ γρήγορα (Larsson et al., 1987a). Στην προσπάθεια να 

δοθεί κάποια εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά προσαρμόζονται μακροχρόνια σε 

συνθήκες φωτισμού υψηλής έντασης, προτάθηκε ότι κατά την έκθεση των φυτών σε υψηλής 

έντασης φωτισμό, αρχικά παρατηρείται φωσφορυλίωση της περιφερειακής LHCII και 

ακολουθεί μετακίνησή της στις αστοίβακτες περιοχές των θυλακοειδών (Kyle et al., 1983; 

Larsson and Andersson, 1985). Στη συνέχεια το LHCII αποφωσφορυλιώνεται και με την 

μορφή αυτή αποδομείται από την πρωτεάση που εντοπίζεται και αυτή στην ίδια περιοχή των 

θυλακοειδών. 

Τα δικά μας αποτελέσματα, όσον αφορά την εξάρτηση της πρωτεόλυσης από το ΑΤΡ 

τουλάχιστον κατά την βιογένεση των θυλακοειδών, δείχνουν ότι δεν απαιτείται ATP για την 

έκφραση της πρωτεολυτικής ενεργότητας. Μάλιστα, στα φυτά που εκθέτονται σε περιοδικό 

φωτισμό είναι γνωστό ότι ούτε η κινάση είναι ενεργή, μια που συσσώρευση του cytb6f γίνεται 

παράλληλα με τον σχηματισμό των γράνα (Soroka et al., 1992). Έτσι σε φυτά περιοδικού 

φωτισμού, η LHCII αποπρωτείνη δεν φωσφορυλιώνεται. Όπως ήδη δείξαμε και εμείς 

(Πίνακας 10), η φωσφορυλιωμένη μορφή της LHCII αποπρωτείνης δεν είναι καλό 

υπόστρωμα της πρωτεάσης. Επομένως, σε συνθήκες περιοδικού φωτισμού, αφ’ ενός η 

έλλειψη επαρκούς Chl και αφ’ ετέρου η παρεμπόδιση της φωσφορυλίωσης της LHCII 

αποπρωτείνης οδηγεί στην αποδόμησή της. Αντίθετα, στις συνθήκες αυτές η D1 

συσσωρεύεται και έτσι το φυτό προσαρμόζεται σχηματίζοντας πολλές μικρές φωτοσυνθετικές 

μονάδες. Όσον αφορά στα φυτά συνεχούς φωτισμού, που χρησιμοποιούνται, αυτά 

αναπτύσσονται σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού (35 μmol/m2.sec) και επομένως 

έχουν εκτεταμένο μεμβρανικό δίκτυο με έντονα στοιβαγμένες περιοχές, φωτοσύστημα τύπου 

PSIIa (Melis, 1991) και η LHCII αποπρωτείνη φωσφορυλιώνεται έντονα  (Rintamaki et al, 

1997). Στις συνθήκες όπου έχουμε μεγάλη συσσώρευση Chl, η Chl χρησιμοποιείται για τον 
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σχηματισμό χλωροφυλλοπρωτεϊνών των αντενών, που με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται 

από την πρωτεόλυση. Επιπλέον, στις συνθήκες αυτές η LHCII αποπρωτείνη 

φωσφορυλιώνεται, γεγονός που την καθιστά κακό υπόστρωμα της πρωτεάσης. Το 

αποτέλεσμα είναι να μην ευνοείται η αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης και επομένως στις 

συνθήκες αυτές παρατηρείται αύξηση της δραστικής οπτικής διατομής των φωτοσυνθετικών 

μονάδων.  

Στις συνθήκες που χρησιμοποιούμε δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τον 

in vivo τρόπο ρύθμισης της προσαρμογής του φυτού από συνθήκες χαμηλού φωτισμού σε 

συνθήκες υψηλού φωτισμού βάσει της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών. Από τα 

in vitro όμως αποτελέσματά μας βλέπουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση έκθεση των 

θυλακοειδών σε HL αυξάνει την πρωτεολυτική ενεργότητα, καθώς επίσης και η προσθήκη 

Mg-ATP. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην μελέτη μας δεν φάνηκε να είναι 

απαραίτητη η παρουσία του ΑΤΡ για την εμφάνιση της πρωτεολυτικής δράσης έναντι της 

LHCII αποπρωτείνης. Το αποτελέσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 

χρησιμοποιήθηκαν διαλυτοποιημένα θυλακοειδή και εξωγενής απολιπιδωμένη LHCII 

αποπρωτείνη, και επομένως η LHCII αποπρωτείνη είναι αποδιαταγμένη. Παρόμοια, 

πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αποδόμηση πρωτεινών από την ΑΤΡ-εξαρτώμενη Lon 

πρωτεάση δεν απαιτεί την υδρόλυση του ΑΤP όταν το υπόστρωμα στερείται σταθερής 

δευτεροταγούς δομής (Van Melderen et al., 1996). 

Επιπλέον, η μελέτη μας έδειξε ότι χορήγηση in vivo διαλυμάτων Cd2+ (μέχρι 2 mM) σε 

φυτά που αναπτύσσονται σε συνθήκες περιοδικού φωτισμού, προκαλεί μείωση της 

ποσότητας LHCII που σταθεροποιείται στα πρωτογενή θυλακοειδή (Σχήμα 48). Στις 

συνθήκες αυτές η πρωτεολυτική ενεργότητα των πρωτογενών θυλακοειδών αναστέλλεται 

(Σχήμα 50), η συσσώρευση Chl μειώνεται, η ικανότητα πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν 

επηρεάζεται (Σχήμα 49), ενώ ο λόγος σταθεροποιημένης LHCII /Chl παραμένει σταθερός 

(Πίνακας 14). Περαιτέρω μελέτη της επίδρασης της χορήγησης Cd2+ στο μεταγραφικό στάδιο 

με Northern υβριδισμό έδειξε ότι στις συνθήκες αυτές μειώνεται ο αριθμός των 

μεταγραφημάτων της LHCII (Σχήμα 51). Από προηγούμενες μελέτες γνωρίζουμε ότι 

χορήγηση Cd2+ σε φυτά κατά την διάρκεια του πρασινίσματος, μειώνει δραστικά την 

συσσώρευση της χλωροφύλλης. Αρχικά θεωρήθηκε ότι το φαινόμενο αυτό ήταν το 

αποτέλεσμα της εμπλοκής του Cd2+ στο βιοσυνθετικό μονοπάτι της χλωροφύλλης (Stobart et 

al., 1985; Padmaja et al., 1990), καθώς επίσης και στην διαδικασία ενσωμάτωσης της 

χλωροφύλλης στην πρωτείνη, κατά τον σχηματισμό των χλωροφυλλοπρωτεϊνικών 

συμπλόκων (Horvath et al., 1996). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η φωτοεξαρτώμενη σύνθεση του 

δ-αμινολεβουλινικού οξέος (ΑLA) και ο σχηματισμός του συμπλόκου της POR-NADPH-
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πρωτοχλωροφυλλίδης, καθώς και η ενεργότητα της ALA αφυδρογονάσης, αναστέλλονται 

από το Cd2+, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι το Cd2+ αναστέλλει τον ολιγομερισμό της LHCII 

αποπρωτείνης μέσω της αναστολής της σύνθεσης του trans-Δ3-δεκαεξενοϊκού οξέος (Krupa, 

1987), το οποίο είναι απαραίτητο για την διαδικασία αυτή (Tremolieres et al., 1981). 

Πρόσφατα, μελέτες εκπομπής φθορισμού σε χαμηλή θερμοκρασία που έγιναν σε φύλλα, 

έδειξαν ότι το Cd2+ δρα κυρίως μέσω της διατάραξης της ενσωμάτωσης της χλωροφύλλης σε 

σταθερά χλωροφυλλοπρωτεϊνικά σύμπλοκα (Horvath et al., 1996). Συγκρίνοντας τα 

παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η χορήγηση Cd2+ επιδρά τόσο στο βιοσυνθετικό μονοπάτι της 

χλωροφύλλης όσο και στο μεταγραφικό στάδιο του mRNA της Lhcb. Έτσι τόσο η 

συσσώρευση της χλωροφύλλης όσο και της LHCII αποπρωτείνης στα θυλακοειδή μειώνεται 

και μάλιστα αναλογικά έτσι ώστε η αναλογία LHCII /Chl να παραμένει η ίδια. Εφόσον η 

ποσότητα της PChl που παραμένει μετά από την αναλαμπή φωτός δεν επηρεάζεται από την 

χορήγηση Cd2+, ενώ η συσσώρευση Chl μειώνεται δραστικά παρουσία Cd2+, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι δυνατό να αντικατοπτρίζει την επίδραση του  Cd2+ 

στην συσσώρευση πρωτοχλωροφυλλίδης, στην αναγέννηση και /ή στην φωτομετατροπή της. 

Επίσης από την αναστολή της πρωτεολυτικής δράσης που προκύπτει κατά την επώαση 

δείγματος θυλακοειδών παρουσία Cd2+ (Σχήμα 32Γ), φαίνεται επιπλέον ότι η πρωτεάση που 

εμπλέκεται στην αποδόμηση της LHCII αποπρωτείνης περιέχει δραστικές 

σουλφυδρυλομάδες (SH), όπως άλλωστε είχε φανεί και σε παλιότερη μελέτη μέσω της 

παρατηρούμενης αναστολής της ενεργότητας παρουσία p-CMB (Anastassiou and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1995b).  

Ένα άλλο θέμα που διερευνήθηκε κατά την διάρκεια της μελέτης αυτής, ήταν ο ρόλος της 

πρωτεάσης στην διαδικασία στοίβαξης /αποστοίβαξης των γράνα. Στην μελέτη μας αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο φύλλα φασολιού (Phaseolus vulgaris) όσο και μπιζελιού (Pisum 

sativum), μια που στα θυλακοειδή του μπιζελιού το φαινόμενο της στοίβαξης /αποστοίβαξης 

των γράνα είναι πιο έντονο. Όσον αφορά την πρωτεάση βρήκαμε ότι τα θυλακοειδή και το 

στρώμα του μπιζελιού έχουν πολύ μικρότερη ενεργότητα από αυτή του φασολιού (Σχήμα 18). 

Έκπλυση των θυλακοειδών τόσο φασολιού όσο και μπιζελιού με NaBr και στη συνέχεια 

μελέτη της αποστοίβαξης των γράνα παρουσία και απουσία ιόντων Mg2+, έδειξε ότι η 

πρωτεάση ίσως εμπλέκεται μόνο μερικώς στην αποστοίβαξη των γράνα (Πίνακας 12, 13), μια 

που η απομάκρυνσή της δεν παρεμποδίζει πλήρως την αποστόιβαξη. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον εντοπισμό της πρωτεάσης στην περιφέρεια των θυλακοειδών, δεν μας παραξενεύει αυτό 

το αποτέλεσμα μια που για πλήρη αποστοίβαξη απαιτούνται αλλαγές στο εσωτερικό των 

στοιβαγμένων περιοχών των γράνα, που όπως φαίνεται στερούνται της πρωτεάσης που 

μελετήσαμε. Επιπλέον βρήκαμε ότι η προσθήκη του αναστολέα πρωτεασών ΒΑ, που 
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αναστέλλει την πρωτεολυτική ενεργότητα του στρώματος και των θυλακοειδών (Σχήμα 33), 

παρεμποδίζει πλήρως την αποστοίβαξη των γράνα (Πίνακας 11), ενώ έχει βρεθεί επίσης ότι 

οδηγεί σε σταθεροποίηση των ολιγομερών μορφών του LHCII (Τziveleka and Argyroudi-

Akoyunoglou, 1995). Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της 

ΒΑ εμπλέκει και άλλους παράγοντες πέραν της πρωτεόλυσης.  

Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι η πρωτεολυτική ενεργότητα είναι σταθερή σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Μόνο μετά από επώαση για 5 λεπτά στους 90οC χάνεται πλήρως η 

ενεργότητα (Σχήμα 36), ενώ θυλακοειδή μετά από επώαση για 4 ημέρες στους 56οC 

διατηρούν την ενεργότητά τους ως προς εξωγενώς προστιθέμενη LHCII αποπρωτείνη, αν και 

υπό τις συνθήκες αυτές αποδομούνται  σχεδόν όλες οι πρωτείνες των θυλακοειδών (Σχήμα 

37, 38, Πίνακας 8). Αυτό δηλώνει ότι παρατεταμένη επώαση της μεμβράνης των 

θυλακοειδών σε υψηλή θερμοκρασία οδηγεί σε αποδιοργάνωση της μεμβράνης του 

θυλακοειδούς και σε πρωτεόλυση των πολυπεπτιδίων του θυλακοειδούς. Το αποτέλεσμα 

αυτό συμβαδίζει με μελέτη που έγινε στην Chlamydomonas που έδειξε ότι και εκεί  η 

πρωτεολυτική δράση δεν περιορίζεται στις Cab πρωτείνες (Hoober and Hughes, 1992). 

       Ένα επιπλέον εύρημα ήταν ότι παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων SDS στο μέσο 

επώασης διατηρείται η πρωτεολυτική ενεργότητα (Σχήμα 40). Και στο σπανάκι έχει βρεθεί ότι 

ορισμένες πρωτεολυτικές ενεργότητες που εντοπίζονται στους χλωροπλάστες είναι σταθερές 

παρουσία SDS (Sokolenko et al., 1997). Από αυτές οι 5 εντοπίζονται στις μεμβράνες των 

θυλακοειδών και έχουν μοριακά βάρη από 17-66 kDa. 

        Βασιζόμενοι στην ανθεκτικότητα της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις SDS και σε υψηλή θερμοκρασία, αναλύσαμε δείγματα θυλακοειδών πριν και 

μετά από επώαση στους 56οC καθώς και έκπλυμα NaBr σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. 

Kλασμάτωση της κάθε διαδρομής και εξέταση της ενεργότητας του κάθε κλάσματος ως προς 

τεχνητό υπόστρωμα αζωκολλαγόνου αποκάλυψε 5 κλάσματα με ενεργότητα ως προς 

αζωκολλαγόνο και 1 κλάσμα με ενεργότητα ως προς LHCII αποπρωτείνη (Σχήμα 52, 53). 

Στην περίπτωση που προσδιορίζεται η ενεργότητα ως προς LHCII αποπρωτείνη, το ενεργό 

κλάσμα εντοπίζεται στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού, υποδεικνύοντας την πιθανή  ύπαρξη 

μιας μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεάσης, ή ενός υπερμοριακού συμπλόκου. Μόνο σε μία 

περίπτωση βρέθηκε πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς LHCII αποπρωτείνη και στην 

περιοχή των 45-65 kDa (Σχήμα 54). Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται είτε σε αποδόμηση της 

μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεάσης σε μικρότερου μοριακού βάρους τμήματα που 

διατηρούν όμως την πρωτεολυτική τους ενεργότητα, είτε σε αποδιάταξη του υπερμοριακού 

συμπλόκου. Έτσι με δύο στάδια απομόνωσης (συλλογή των περιφερειακώς προσδεμένων 

πρωτεϊνών του θυλακοειδούς και SDS-PAGE) παρατηρείται 88 φορές εμπλουτισμός της 
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ειδικής πρωτεολυτικής ενεργότητας (Πίνακας 15). O βαθμός εμπλουτισμού μπορεί να 

θεωρηθεί ικανοποιητικός, εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι η ανάκτηση της ενζυμικής 

ενεργότητας μετά από ηλεκτροφόρηση ακόμη και σε μη αποδιατακτικές συνθήκες (native 

PAGE), είναι πολύ χαμηλή (λιγότερη από 10%) (Aarsman et al., 1991). 

        Αν και οι προσπάθειες, που έγιναν για περαιτέρω διαχωρισμό της υψηλού μοριακού 

βάρους πρωτείνης σε ενεργές υπομονάδες δεν είχαν αποτέλεσμα (Σχήμα 55, 56), δεν 

αποκλείεται να πρόκειται είτε για κάποιο σύμπλοκο το οποίο στις συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν διαχωρίστηκε στις υπομονάδες του, είτε η πρωτεάση αυτή να 

συσσωματώνεται ή να προσδένεται με άλλες πρωτείνες. Και σε άλλες περιπτώσεις έχει 

βρεθεί έντονη τάση συσσωμάτωσης υδρόφοβων πρωτεϊνών (Hoober and Hughes, 1992). Οι 

πρωτείνες των εκπλυμάτων του NaBr αναλύθηκαν και σε SDS πηκτή ενεργότητας (η πηκτή 

περιείχε εξωγενή LHCII αποπρωτείνη ως υπόστρωμα). Βαφή της πηκτής με Coomassie blue 

και αποχρωματισμός αυτής, έτσι ώστε να εμφανιστούν οι ζώνες όπου αποδομείται το 

υπόστρωμα, εμφάνισε και πάλι μία ζώνη στην υψηλού μοριακού βάρους περιοχή (Σχήμα 58). 

Το ότι δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε μία επιπλέον ζώνη στην περιοχή των 45-65 kDa 

μπορεί να αντικατοπτρίζει την ισχυρή πρόσδεση της πρωτεάσης με το υπόστρωμα, μη 

επιτρέποντας την αποδιάταξη του συμπλόκου. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε την 

ομοιότητα του διαχωρισμού της πρωτεολυτικής ενεργότητας με SDS-PAGE σε δείγμα 

εκπλύματος NaBr (Σχήμα 54), με αυτή του διαχωρισμού των φωσφορυλιωμένων πρωτεϊνών 

σε ΤΧ-100 θυλακοειδών (Σχήμα 46). Εάν πράγματι η αναστολή της πρωτεολυτικής δράσης 

παρουσία Mg-ATP και NaF οφείλεται σε φωσφορυλίωση της πρωτεάσης και όχι κάποιου 

άλλου παράγοντα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι πρωτείνες που φωσφορυλιώνονται 

είναι αυτές που παρουσιάζουν και πρωτεολυτική δράση. Στην Chlamydomonas βρέθηκε ότι η 

πρωτεάση της LHCII αποπρωτείνης έχει μοριακό βάρος 38 kDa (Hoober and Hughes, 1992), 

ενώ στο σπανάκι πρωτεολυτική ενεργότητα ως προς εξωγενές υπόστρωμα εντοπίζεται σε 

κλάσμα που περιλαμβάνει μία πρωτείνη μοριακού βάρους περίπου 50 kDa (Yang et al., 

1995).   

Προσπαθώντας να συσχετίσουμε την πρωτεάση που μελετήσαμε με κάποιες άλλες που 

έχουν ανιχνευτεί στους χλωροπλάστες, την συγκρίναμε βάσει των χαρακτηριστικών της με 

την Clp και την FtsH πρωτεάση (Adam, 1996). Όσον αφορά την Clp, μάλλον δεν μπορεί να 

αποδοθεί η υπό μελέτη πρωτεολυτική δράση σε αυτή, εφόσον από ότι φαίνεται η Clp 

εντοπίζεται στο στρώμα (Shanklin et al., 1995). Επίσης όμως, για την εμφάνιση της 

πρωτεολυτικής δράσης στις συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε δεν είναι απαραίτητη η 

προσθήκη ΑΤΡ, πράγμα που φαίνεται να απαιτείται για την δράση της Clp πρωτεάσης. Τόσο 

η Clp όσο και η πρωτεάση της LHCII αποπρωτείνης είναι τύπου σερίνης (Anastassiou and 
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Argyroudi-Akoyunoglou, 1995b). Όσον αφορά την FtsH πρωτεάση πρέπει και σε αυτή την 

περίπτωση να αποκλειστεί η πιθανότητα ταύτισής της με την υπό μελέτη πρωτεάση, εφόσον 

έχει βρεθεί ότι η FtsH είναι διαμεμβρανική πρωτείνη, η δράση της εξαρτάται από το ΑΤΡ και 

ενεργοποιείται παρουσία Zn2+ (Tomoyasu et al., 1995, Lindahl et al., 1996). Όπως ήδη 

δείξαμε η πρωτεάση της LHCII αποπρωτείνης στο φασόλι είναι περιφερειακά συνδεμένη με 

την μεμβράνη του θυλακοειδούς, η δράση της ανιχνεύεται και απουσία ATP και επιπλέον ο 

Zn2+ σε συγκέντρωση 100 μM (συγκέντρωση που απαιτείται για την ενεργοποίηση της FtsH) 

στο μέσο επώασης παρεμποδίζει την πρωτεολυτική ενεργότητα (Σχήμα 32Γ). Μελέτη που 

έγινε πρόσφατα στο σπανάκι, επιβεβαιώνει τις υποθέσεις μας, μια που στα θυλακοειδή που 

έχουν ενεργότητα δεν ανιχνεύονται με την χρήση αντισώματος οι δύο υπομονάδες της Clp, 

ενώ η FtsH ανοσοανιχνεύεται μεν στα θυλακοειδή αλλά όχι στο ενεργό δείγμα εκπλύματος 

NaBr και NaOH (Yang et al., 1998). 
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Η ΠΡΩΤΕΑΣΗ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
LHCII ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

      Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της φύσης της πρωτεάσης της LHCII 

αποπρωτείνης και του ρυθμιστικού της ρόλου στην βιογένεση και λειτουργία της 

φωτοσυνθετικής μεμβράνης σε φύλλα φασολιού (Phaseolus vulgaris, ποικιλία Red kidney). Η 

μελέτη αυτή έδειξε ότι: 

1. Άθικτοι ωχροπλάστες και χλωροπλάστες παρουσιάζουν πρωτεολυτική ενεργότητα ως 

προς εξωγενώς προστιθέμενη ή ενδογενή LHCII αποπρωτείνη, αντίστοιχα. Η ενεργότητα 

αυτή εντοπίζεται κυρίως στο μεμβρανικό κλάσμα και λιγότερο στο κλάσμα του στρώματος, 

ενώ ο φάκελος (envelope) ώριμων χλωροπλαστών βρέθηκε ότι έχει και αυτός ένα μικρό 

ποσοστό πρωτεολυτικής ενεργότητας. Έκπλυση των θυλακοειδών με ρυθμιστικό διάλυμα 

χαμηλής ιοντικής ισχύος (50 mM Tricine-NaOH, pH 7.3), απομακρύνει μερικώς την 

πρωτεολυτική ενεργότητα, ενώ έκπλυση με 2 M ΝαΒr την απομακρύνει πλήρως από τα 

θυλακοειδή. Και στις δύο περιπτώσεις τα εκπλύματα παρουσιάζουν ενεργότητα  ως προς 

εξωγενή LHCII. 

      Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πρωτεάση της  LHCII αποπρωτείνης είναι 

μια μεμβρανική πρωτείνη, η οποία προσδένεται περιφερειακά στα θυλακοειδή προς την 

πλευρά του στρώματος. 

2. Κατά την λύση άθικτων χλωροπλαστών παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων MgCl2 

(0–2 mM), παρατηρήθηκε ότι αύξηση της συγκέντρωσης MgCl2 στο μέσο λύσης προκαλεί 

μείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας του στρώματος ως προς την εξωγενή LHCII και 

παράλληλη αύξηση της ενεργότητας των θυλακοειδών  ως προς την ενδογενή τους LHCII 

αποπρωτείνη. Επιπλέον, προσθήκη MgCl2 (μέχρι 2mM) στο μέσο επώασης προκαλεί μικρές 

μόνο μεταβολές στην ενεργότητα τόσο του στρώματος (μικρή μείωση) όσο και των 

θυλακοειδών (μικρή αύξηση) συγκριτικά με τις μεταβολές που παρατηρούνται παρουσία 

ίδιων συγκεντρώσεων MgCl2  στο μέσο λύσης.    
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      Επομένως είναι πιθανό, το φαινόμενο αυτό να οφείλεται σε πρόσδεση της πρωτεάσης 

στα θυλακοειδή παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων MgCl2, με αποτέλεσμα την μείωση της 

πρωτεολυτικής ενεργότητας του στρώματος. Η συγκέντρωση Mg2+ που απαιτείται για πλήρη 

πρόσδεση (2 mM) ίσως είναι η απαραίτητη ποσότητα για την εξουδετέρωση των αρνητικών 

φορτίων στην επιφάνεια των θυλακοειδών και της πρωτεάσης, έτσι ώστε να επικρατήσουν οι 

ελκτικές δυνάμεις Van der Waals, εφ’ όσον υψηλότερες συγκεντρώσεις Mg2+ οδηγούν σε 

απομάκρυνση της πρωτεάσης και πάλι προς το στρώμα . 

3. Η πρωτεολυτική ενεργότητα εξαρτάται  από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 

Προελασματοειδή σωμάτια χλωρωτικών φυτών ηλικίας 6 ημερών  παρουσιάζουν χαμηλή 

πρωτεολυτική ενεργότητα που αυξάνει παράλληλα με την ανάπτυξη του φυτού. Η 

εξαρτώμενη από την ηλικία του φυτού αύξηση στην πρωτεολυτική ενεργότητα που 

παρατηρείται και σε άθικτους ωχροπλάστες, οφείλεται σε ανάλογη αύξηση της ενεργότητας 

των προθυλακοειδών, εφόσον η πρωτεολυτική ενεργότητα του στρώματος είναι χαμηλή και 

παραμένει σχεδόν σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης του φυτού. 

       Επομένως η αύξηση που παρατηρούμε δεν οφείλεται σε μεταβαλλόμενη πρόσδεση της 

πρωτεάσης στα προθυλακοειδή κατά την ανάπτυξη, αλλά πιθανότατα αντικατοπτρίζει την de 

novo σύνθεση του πρωτεολυτικού συστήματος. 

4. Η πρωτεάση των προθυλακοειδών ενεργοποιείται από το φως. Η πρωτεολυτική 

ενεργότητα (ανά mg πρωτείνης) αυξάνεται μετά από έκθεση των χλωρωτικών φυτών σε 

δίλεπτη αναλαμπή φωτός. Παρόμοια αύξηση παρατηρείται και σε φυτά που εκθέτονται σε 

κύκλους περιοδικού φωτισμού, ή σε συνεχή φωτισμό για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

(μέχρι 25 ώρες).  

        Αντίθετα, παρατεταμένη έκθεση  σε συνεχή φωτισμό μειώνει την πρωτεολυτική 

ενεργότητα παράλληλα με την συσσώρευση της χλωροφύλλης. Το φαινόμενο όμως αυτό 

εξαλείφεται όταν τα θυλακοειδή διαλυτοποιηθούν σε 1% ΤΧ-100. Αντίθετα, η διαλυτοποίηση 

σε 1% TX-100 των προθυλακοειδών και των πρωτογενών θυλακοειδών δεν επιδρά στην 

πρωτεολυτική τους ενεργότητα ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη. Επιπλέον, η 

προσθήκη ΤΧ-100 διαλυτοποιημένων ώριμων θυλακοειδών (πλούσιων σε χλωροφύλλη) σε 

αδιάλυτα πρωτογενή θυλακοειδή δεν έχει καμία επίδραση στην πρωτεολυτική ενεργότητα 

των δεύτερων. 

       Συμπεραίνουμε επομένως, ότι η μείωση της ενεργότητας στα θυλακοειδή φυτών που 

εκθέτονται στον συνεχή φωτισμό, οφείλεται σε παρεμπόδιση της πρωτεολυτικής δράσης 

λόγω οργάνωσης του υποστρώματος και όχι λόγω αναστολής της πρωτεολυτικής δράσης 
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από την χλωροφύλλη. Ο σχηματισμός χλωροφυλλοπρωτεϊνικού συμπλόκου προστατεύει την 

LHCII αποπρωτείνη από την πρωτεάση. 

5. Η πρωτεάση εμπλέκεται στην σταθεροποίηση της LHCII αποπρωτείνης κατά την ανάπτυξη 

των φυτών σε συνθήκες περιοδικού φωτισμού. Φυτά που εκθέτονται σε περιοδικό φωτισμό 

και δέχονται τον ίδιο αριθμό αναλαμπών, έχοντας όμως διαφορετική διάρκεια σκοτόφασης 

(ίδια συσσώρευση χλωροφύλλης, διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης), παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ενεργότητα όσο μεγαλώνει η διάρκεια της σκοτόφασης (περισσότερο αναπτυγμένα). Φυτά 

που βρίσκονται στην ίδια αναπτυξιακή κατάσταση αλλά έχουν συσσωρεύσει διαφορετικά 

ποσά χλωροφύλλης έχουν την ίδια περίπου πρωτεολυτική ενεργότητα. 

        Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η πρωτεάση, η οποία μπορεί και δρα σε 

συνθήκες περιορισμένης συσσώρευσης χλωροφύλλης και εξαρτάται από το στάδιο 

ανάπτυξης του φυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην σταθεροποίηση της LHCII 

αποπρωτείνης. Έτσι μπορεί να δοθεί μία απάντηση στο ερώτημα γιατί τα φυτά που εκτίθενται 

σε περιοδικό φωτισμό με μικρής διάρκειας σκοτόφαση σταθεροποιούν LHCII αποπρωτείνη 

(περισσότερο ανεπτυγμένα, μεγαλύτερη πρωτεολυτική ενεργότητα), ενώ αυτά που εκτίθενται 

σε περιοδικό φωτισμό με μεγάλης διάρκειας σκοτόφαση δεν σταθεροποιούν LHCII 

αποπρωτείνη (λιγότερο ανεπτυγμένα, μικρότερη πρωτεολυτική ενεργότητα) και έχουν μόνο 

κέντρα αντίδρασης. 

6. Κατά τον έλεγχο της πρωτεολυτικής ενεργότητας των θυλακοειδών ως προς διάφορες 

πλαστιδιακές και μη πλαστιδιακές πρωτείνες, βρέθηκε ότι στις συνθήκες που εξετάστηκαν 

αποδομείται έντονα εκτός της LHCII αποπρωτείνης και η POR (οξειδοαναγωγάση της 

πρωτοχλωροφυλλίδης), γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρωτεάση αποτελεί έναν 

ρυθμιστικό μηχανισμό που έχει σαν βασικό στόχο πρωτείνες που προσδένονται με 

χλωροφύλλη και πρωτοχλωροφύλλη. Αντίθετα η BSA όχι μόνο δεν είναι καλό υπόστρωμα, 

αλλά δρα και παρεμποδιστικά. 

7. Επίδραση in vivo με αναστολείς τόσο πλαστιδιακής (χλωραμφαινικόλη) όσο και κυτταρο-

πλασματικής (κυκλοεξιμίδιο) πρωτεϊνικής σύνθεσης έδειξε ότι και τα δύο αντιβιοτικά  

αναστέλλουν την πρωτεολυτική ενεργότητα, υποδεικνύοντας την πιθανή ύπαρξη 

πρωτεολυτικού συμπλόκου, του οποίου οι υπομονάδες συντίθενται και στους δύο χώρους, 

όπως στην περίπτωση της Clp πρωτεάσης, ή κάποιου παράγοντα ενεργοποίησης που 

συντίθεται σε διαφορετικό χώρο από αυτό της πρωτεάσης. 

8. Η φωτοενεργοποίηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας που παρατηρείται σε φυτά που 

εκθέτονται στο φως παρατηρείται και in vitro. Προέκθεση διαλυτοποιημένων σε 1% TX-100 

θυλακοειδών σε φως, αυξάνει την πρωτεολυτική ενεργότητα ανάλογα με την ένταση του 



  

 
CLXXXVII

φωτισμού και την διάρκεια της προέκθεσης στο φως. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται με 

προσθήκη Mg-ΑΤΡ (5mM), ενώ επιπλέον προσθήκη του αναστολέα φωσφατασών NaF, 

αναιρεί την ενεργοποιητική δράση του Mg-ΑΤΡ. Μικρή αύξηση παρατηρείται και στην 

ενεργότητα του στρώματος, ενώ στο έκπλυμα NaBr θυλακοειδών δεν παρατηρείται κάποια 

επίδραση ούτε από το φως ούτε από το ΑΤΡ.  

       Επομένως είναι πιθανό κάποιος παράγοντας που εντοπίζεται αποκλειστικά στα 

θυλακοειδή να ενεργοποιείται από το φως και από το ΑΤΡ, ενώ η φωσφορυλιωμένη μορφή 

της LHCII αποπρωτείνης ή /και της πρωτεάσης να προκαλούν την μείωση της αποδόμησης 

της LHCII αποπρωτείνης.  

9. Προσθήκη ιόντων Mg2+ και Ca2+ στο μέσο επώασης θυλακοειδών αυξάνουν την 

πρωτεολυτική ενεργότητα, το Ni2+ δεν έχει καμία επίδραση, ενώ τα ιόντα Cu2+, Zn2+ και Cd2+ 

αναστέλλουν αντίστοιχα λιγότερο ή περισσότερο έντονα την πρωτεολυτική ενεργότητα. 

Χορήγηση in vivo (με εμβάπτιση) διαλυμάτων Cd2+ (μέχρι 2 mM), σε φυτά που 

αναπτύσσονται σε συνθήκες περιοδικού φωτισμού προκαλεί μείωση της ποσότητας LHCII 

που σταθεροποιείται στα πρωτογενή θυλακοειδή. Στις συνθήκες αυτές η πρωτεολυτική 

ενεργότητα των πρωτογενών θυλακοειδών αναστέλλεται, η συσσώρευση Chl μειώνεται, η 

ικανότητα πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν επηρεάζεται, ενώ ο λόγος σταθεροποιημένης LHCII/Chl 

παραμένει σταθερός. Βρέθηκε ότι η επίδραση της χορήγησης Cd2+ εκδηλώνεται στο 

μεταγραφικό στάδιο, προκαλώντας την μείωση του αριθμού των μεταγραφημάτων της LHCII. 

10. Η πρωτεάση φαίνεται να εμπλέκεται μερικώς στην διαδικασία αποστοίβαξης των γράνα. 

Μελέτη της αποστοίβαξης σε διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύος, σε χλωροπλάστες πριν ή 

μετά την έκπλυσή τους με 2Μ NaBr, έδειξε ότι η απομάκρυνση της πρωτεάσης από τα 

θυλακοειδή επηρεάζει μερικώς το φαινόμενο αυτό. Παρόμοια, η προσθήκη του αναστολέα 

πρωτεασών ΒΑ παρεμποδίζει την αποστοίβαξη και οδηγεί στην σταθεροποίηση των 

ολιγομερών μορφών του LHCII. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως 

στα αρχικά στάδια της αποστοίβαξης εμπλέκεται η αποδόμηση της τριμερούς μορφής του 

LHCII. 

11. Η πρωτεολυτική ενεργότητα είναι σταθερή σε υψηλές θερμοκρασίες. Θυλακοειδή που 

επωάζονται στους 56οC για 98 ώρες χάνουν όλα τα πολυπεπτίδια που ανιχνεύονται σε πηκτή 

πολυακρυλαμιδίου με χρώση Coomassie Brilliant Blue, αλλά διατηρούν την ικανότητά τους 

να ααποδομούν εξωγενώς προστιθέμενη LHCII αποπρωτείνη. Επίσης, η πρωτεολυτική 

ενεργότητα είναι σταθερή σε χαμηλές συγκεντρώσεις SDS. Κατά την προσπάθεια 

εμπλουτισμού και απομόνωσης της πρωτεάσης, αναλύθηκαν διάφορα δείγματα σε πηκτή 

SDS-πολυακρυλαμιδίου και ακολούθησε κλασμάτωση της κάθε διαδρομής. Κατά τον 
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προσδιορισμό της πρωτεολυτικής ενεργότητας ως προς εξωγενή LHCII αποπρωτείνη, 

εντοπίστηκε ενεργό κλάσμα στην αρχή της πηκτής διαχωρισμού, υποδεικνύοντας την πιθανή 

ύπαρξη μιας μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεάσης. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε 

πρωτεολυτική ενεργότητα και με χρήση SDS-πηκτής ενεργότητας. Οι προσπάθειες που 

έγιναν για περαιτέρω διαχωρισμό της υψηλού μοριακού βάρους πρωτείνης σε ενεργές 

υπομονάδες δεν είχαν αποτέλεσμα. 

       Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρωτεάση που μελετήσαμε είναι μια υψηλού 

μοριακού βάρους πρωτείνη, ή ένα υπερμοριακό σύμπλοκο, το οποίο δεν μπορεί να 

διαχωριστεί κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε.       
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THE PLASTIDIC PROTEASE AND ITS ROLE IN LHCII DEGRADATION 

The appearance and stabilization of the nuclear-coded LHCII protein (light-harvesting 

pigment-protein complex serving PS II) during thylakoid biogenesis is under control of 

phytochrome-regulated Lhcb transcription, the endogenous circadian clock, and the amount 

of Chl accumulated. LHCII is barely immunodetected in thylakoids of dark-grown leaves, and 

contrary to the situation found in leaves exposed to continuous light (CL) (where it comprises 

up to 60% of the thylakoid protein), its level in leaves exposed to intermittent light (ImL) is 

very low, despite the presence of in vitro translatable Lhcb mRNA. Furthermore, these plants, 

when transferred to CL following prolonged preexposure to ImL, do not accumulate a high 

amount of additional Chl or LHCII, even though they possess in vitro translatable Lhcb 

mRNA. The level of LHCII in ImL plants however, depends on the duration of the dark phase 

in light-dark cycles, increasing as the duration is decreased, suggesting that the rate of Chl 

accumulation, relative to that of the other thylakoid components, is an important factor in 

LHCII stabilization. Indeed, in leaves exposed to CL for limited time, and then transferred to 

conditions where Chl synthesis is completely stopped but synthesis of reaction center (RC) 

proteins and new photosynthetic units continues, the preaccumulated LHCII is degraded 

(either in the dark or in light in the presence of Chl-synthesis inhibitors). 

Based on these results it was earlier proposed that the rate of Chl accumulation relative to 

that of the RC and the LHCII proteins regulates the LHCII stabilization during thylakoid 

biogenesis. RC and LHCII apoproteins may compete  for the limited amount of Chl, which is 

required to anchor  the proteins in the thylakoid membrane,  rescuing them from degradation. 

It was proposed that the RC proteins, possibly having higher affinity for Chl, are the first to be 

stabilized under limited Chl accumulation, while the LHCs, in the absence of Chl binding are 

degraded.  

 However, in view of the recent finding that thylakoids possess thylakoid-bound 

proteolytic activity against the universal substrate azocoll and the endogenous or/and 

exogenously added LHCII apoprotein, also under phytochrome and circadian control and  
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activated under conditions inhibiting Chl accumulation, the question was raised as to whether 

the inability of the ImL plant to stabilize LHCII is rather due to the presence or activation of 

such a protease.  

The aim of this work was to study the nature of the thylakoidal protease against the 

LHCII apoprotein, its regulation during thylakoid biogenesis as well as its role on the function 

of the photosynthetic membrane in bean leaves (Phaseolus vulgaris, var. Red kidney). 

This study has shown that the proteolytic activity depends on the developmental stage of 

the plant. PLBs of 6-day old etiolated plants were found to possess low activity that increased 

parallel to leaf tissue age. Similarly, intact etioplasts of bean plants exhibit proteolytic activity 

against the exogenously added LHCII apoprotein that increases as etiolation is prolonged. 

The activity increases in the membrane fraction and not in the stroma, where it remains low 

and constant, suggesting that the gradual appearance of the proteolytic activity in thylakoids 

during development most probably reflects the synthesis of the proteolytic system and not 

changes in the association of the protease to prothylakoids. 

The proteolytic activity increased by a pulse of white light applied to etiolated plants; the 

increase was similar to that observed following a number of light-dark cycles, or following 

brief exposure to CL (up to 25 h), suggesting that the protease activity is induced by light. 

However, exposure of etiolated plants to prolonged CL resulted in reduced proteolytic activity 

mainly vs endogenous LHCII, in a manner inversely proportional to Chl accumulation. This 

reduction in activity was not observed in TX-100-solubilized thylakoids, suggesting that it 

probably does not reflect a direct effect of Chl on the activity of the protease. Although, TX-

100-solubilization greatly increased the activity of thylakoids vs endogenous LHCII in plants 

exposed to prolonged CL, it did not affect the activity in PLBs or primary thylakoids vs 

exogenous LHCII apoprotein. Furthermore, addition of TX-100-solubilized Chl-rich mature 

green thylakoids to Chl-deficient primary thylakoids did not reduce the activity of the latter. 

Chl, therefore seems to act by shielding of the LHCII apoprotein, rescuing the protein from 

proteolytic attack. 

Our results further showed that in ImL plants exposed to an equal number of ImL cycles 

with short or long dark intervals (i. e. equal Chl accumulation but different developmental 

stage) proteolytic activity increased with the duration of the dark phase. In plants exposed to 

ImL for equal durations to such light-dark cycles (i.e. different Chl accumulation but same 

developmental stage) the proteolytic activity was similar. These results suggest that the 

protease, which is free to act under limited Chl accumulation, is dependent on the 

developmental stage of the chloroplast and is responsible for the LHCII stabilization, and give 
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a clue as to why plants in ImL with short dark-intervals contain LHCII (more developed 

leaves, enhanced proteolytic activity), whereas those with long dark-intervals possess only 

photosystem-unit cores and lack LHCII (less developed leaves, low proteolytic activity). 

In the present study the involvement of a membrane-bound, but only peripherally 

attached, protease in the degradation of LHCII apoprotein has been established. This 

protease is partially or completely removed by low-salt or NaBr-washing, respectively, the 

activity being gained in the wash. In etioplasts, as well as in chloroplasts, the proteolytic 

activity is mainly detected in the membrane fraction while in the stroma it remains low. Under 

the conditions studied, low proteolytic activity was also found in the envelope fraction of 

chloroplasts, while no activity was detected in the thylakoid lumen.  

In the present study it was also observed that the association of the protease with 

thylakoids may be under cation control. The protease was found to act mainly against POR 

and LHCII, suggesting that it constitutes a regulatory mechanism, the main target of which 

are Chl-binding proteins. Other characteristics of the proteolytic activity is its heat and SDS-

stability. 

Using plastidic (CAP) or cytoplasmic (CHI) protein synthesis inhibitors, it was found that 

they both inhibit the proteolytic activity, pointing to a protease complex, the subunits of which 

are synthesized in both compartments, as in the case of the clp protease. 

      Preexposure of TX-100-solubilized thylakoids to light increases their proteolytic activity, 

depending on the light intensity as well as on the duration of the exposure. Mg-ATP addition 

to the incubation medium, further enhances the proteolytic activity, which reaches its previous 

level when NaF is added concominant whith Mg-ATP. This effect is not detected in this 

extend, when stroma or NaBr-wash samples are used, suggesting that possibly a thylakoidal 

factor is responsible for the in vitro high-light and Mg-ATP activation of the proteolytic 

activity. 

      Addition of Mg2+ or Ca2+ in to the incubation medium enhances the proteolytic activity, 

while Ni2+ has no effect and Zn2+ or Cd2+ both inhibit the thylakoidal proteolytic activity. In 

an attempt to explain how Cd2+ inhibits and LHCII accumulation, we used plants exposed to 

ImL. We found that under the conditions studied, both Chl and LHCII accumulation were 

drastically reduced, although the LDS-solubilized total leaf protein remained unaffected. 

However, on the basis of total Chl present, the amount of stabilized LHCII was similar in both 

Cd-treated and non-treated samples. Additionally, the reduction of LHCII was not due to the 

level of proteolysis, since the thylakoid-bound protease was drastically inhibited. Northen 
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hybridization analysis indicated that Cd affects LHCII accumulation by reducing drastically 

the steady-state level of Lhcb transcripts. 

In the present work, the involvement of the proteolytic activity in the grana unstacking 

was also studied. We found that benzamidine, a serine-type protease inhibitor, which inhibited 

both thylakoidal and stromal proteolytic activity, inhibited also the low-salt-induced grana 

unstacking. Nevertheless, NaBr-washing of thylakoids, known to completely remove the 

proteolytic activity from the thylakoids, had a partial effect on the low-salt-induced grana 

unstacking, indicating that this proteolytic activity may be only partly responsible for grana 

unstacking. 

In an attempt to separate the protease we analyzed several samples by SDS-PAGE and 

we found that the proteolytic activity against exogenous LHCII apoprotein is detected at the 

origin of the resolving gel, suggesting, that the protease is either of high molecular weight, or 

a supramolecular complex that could not be further resolved under the conditions studied. 
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