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1. Εισαγωγή

1.1 Φωτοσύνθεση και Φωτοσυνθετικός μηχανισμός

Η φωτοσύνθεση είναι η βιοχημική διαδικασία με την οποία κάποιοι οργανισμοί
συνθέτουν οργανικές ενώσεις , κυρίως υδατάνθρακες, χρησιμοποιώντας το διοξείδιο του
άνθρακα και την ενέργεια των ηλιακών ακτίνων (1). Οι οργανισμοί που μπορούν να
φωτοσυνθέσουν ονομάζονται φωτοαυτότροφοι και είναι τα φυτά, τα φύκη και κάποια
είδη βακτηρίων. Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια,
η οποία στη συνέχει επενδύεται για τη μετατροπή του ανόργανου άνθρακα (CO2) σε
οργανικό άνθρακα. Έτσι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί βρίσκονται στη βάση της τροφικής
αλυσίδας σε κάθε είδους οικοσύστημα.
Η φωτοσύνθεση χωρίζεται σε δύο στάδια, τις φωτεινές αντιδράσεις (απορρόφηση
φωτεινής ενέργειας και μετατροπή της σε ATP και NADPH) και τις σκοτεινές αντιδράσεις
(αναγωγή CO2 και σύνθεση υδατανθράκων με τον κύκλο του Calvin). Η αντίδραση η
οποία συνοψίζει την φωτοσυνθετική διαδικασία είναι η εξής:

Εικόνα 1: Φωτοσύνθεση.

6 CO2(g) + 12 H2O(l) + hv →C6H12O6(aq) + 6 O2(g) + 6 H2O(l) (41)
Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός των φυτών εντοπίζεται στους χλωροπλάστες. Οι
χλωροπλάστες είναι υποκυτταρικά οργανίδια, μήκους περίπου 5μm, που περιβάλλονται
από μια διπλή μεμβράνη, τον πλαστιδιακό φάκελο. Η εξωτερική μεμβράνη του
χλωροπλάστη είναι διαπερατή στους περισσότερους μεταβολίτες χαμηλού μοριακού
βάρους, ενώ η εσωτερική είναι επιλεκτικά διαπερατή στα περισσότερα μόρια και ιόντα. Ο
χώρος μεταξύ των δύο μεμβρανών ονομάζεται διαμεμβρανικός, ενώ το θεμελιώδες υλικό
του πλαστιδίου και ονομάζεται στρώμα. Στο στρώμα βρίσκονται τα περισσότερα ένζυμα
που καταλύουν τις σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης, όπως η RuBisCO (41).
Εικόνα 2: Στάδια Φωτοσύνθεσης.

_
ATP: adenosine triphosphate, ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων
NADPH: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, κύριος οξειδοαναγωγικός παράγοντας
hv: ενέργεια φωτονίων
RuBisCO: καρβοξυλάση της 1,5 διφοσφωρικής ριβουλόζης (ribulose -1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase), βασικό ένζυμο του κύκλου του
Calvin
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Το στρώμα περιέχει ακόμα ένα ανεπτυγμένο σύστημα μεμβρανών
που σχηματίζουν αναδιπλώσεις, τα ελασμάτια (lamellae). Οι
αναδιπλώσεις αυτές διαπλατύνονται σε κανονικά διαστήματα,
σχηματίζοντας σάκκους, τα θυλακοειδή, που περιέχουν έναν
εσωτερικό χώρο, το μικροχώρο (lumen). Τα θυλακοειδή
οργανώνονται σε στιβάδες, τα grana, και στις μεμβράνες τους
βρίσκονται οι φωτοσυνθετικές μονάδες (41).
Εικόνα 3: Χλωροπλάστης.

Μια φωτοσυνθετική μονάδα αποτελείται από τέσσερα
σύμπλοκα χρωστικών/ πρωτεϊνών : το φωτοσύστημα II
(PS II), με το σύμπλοκο συλλογής φωτός (Light Harvesting
Complex, LHC II), το φωτοσύστημα Ι (PS I), με το
αντίστοιχο σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHC I), το
κυτόχρωμα b 6 /f (cyt b 6 /f) και την συνθάση του ATP
(ATPase) (41).

-

+

Εικόνα 4: Φωτοσυνθετική μονάδα. Φαίνεται η ροή e και H (φωτεινές
αντιδράσεις).

1.2 Φωτοσυνθετικές χρωστικές

Οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεσμεύουν την ενέργεια των
φωτονίων. Στα ανώτερα φυτά βρίσκουμε δύο κατηγορίες
χρωστικών: τις χλωροφύλλες και τα καροτενοειδή.
Οι χλωροφύλλες a και b δίνουν το πράσινο χρώμα στα
φυτά. Τα μόρια των χλωροφυλλών αποτελούνται από έναν
τετραπυρρολικό δακτύλιο στον οποίο τα τέσσερα άτομα
αζώτου σχηματίζουν ένα σύμπλοκο συναρμογής με ένα
κεντρικό άτομο μαγνησίου, είναι δηλαδή πορφυρίνες
μαγνησίου. Από το δακτύλιο εκτείνεται μια «ουρά»
φυτόλης, μια πολύ υδρόφοβη αλκοόλη με είκοσι άτομα
άνθρακα. Μέσα στις μεμβράνες των θυλακοειδών, το
πορφυρινικό (υδρόφιλο) τμήμα του μορίου αλληλεπιδρά με
5

Εικόνα 5: Τρισδιάστατο μοντέλο μορίου χλωροφύλλης a

πρωτεΐνες, ενώ η αλυσίδα της φυτόλης έχει τη δυνατότητα να εκτείνεται μέσα στη λιπιδική διπλοστιβάδα των
θυλακοειδών και δρα ως άγκυρα πάνω στην μεμβράνη.
Η χλωροφύλλη b διαφέρει από τη χλωροφύλλη a στο ότι φέρει μια φορμυλομάδα (-CHO) αντί μιας μεθυλομάδας (-CH3)
σε αντίστοιχη θέση σε ένα από τα πυρρόλιά της και το μέγιστο απορρόφησης σε ακετόνη είναι 645/445nm, ενώ η
χλωροφύλλη a παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση στα 663/430nm.
Οι χλωροφύλλες είναι εξαιρετικοί φωτοϋποδοχείς λόγω του συστήματος των εναλλασσόμενων μονών και διπλών
δεσμών (συζυγιακά συστήματα διπλών δεσμών) που έχει ο τετραπυρολικός δακτύλιος. Τέτοιες ουσίες ονομάζονται
πολυένια και έχουν πολύ ισχυρές ζώνες απορρόφησης στο ορατό φάσμα. Τα φάσματα απορρόφησης των
χλωροφυλλών a και b είναι σε κάποιο βαθμό συμπληρωματικά ώστε φως μήκους κύματος που δεν απορροφάται από
τη μία να απορροφάται από την άλλη. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το φάσμα της ηλιακής ενέργειας που
αξιοποιείται στη φωτοσύνθεση.
Τα καροτενοειδή είναι κίτρινες και πορτοκαλί χρωστικές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις φωτοσυνθετικές μονάδες. Το
χρώμα τους μέσα στα φύλλα καλύπτεται από τις χλωροφύλλες, αλλά το φθινόπωρο, όταν οι χλωροφύλλες
αποδομούνται, γίνονται ορατές. Τα καροτενοειδή περιέχουν συζυγιακά συστήματα διπλών δεσμών. Είναι συνήθως είτε
υδρογονάνθρακες (καροτένια) είτε οξυγονωμένοι υδρογονάνθρακες (καροτενόλες ή ξανθοφύλλες) που περιέχουν
αλυσίδες 40 ατόμων άνθρακα. Τα καροτενοειδή βρίσκονται συνήθως σε στενή επαφή με τις χλωροφύλλες και η
ενέργεια που απορροφάται από αυτά μπορεί να μεταφερθεί στη χλωροφύλλη. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να
προστατεύουν τα μόρια της χλωροφύλλης σε καταστάσεις έντονου φωτισμού (41).

1.3 Φωτονιακή απορρόφηση – Φθορισμός – Φωτοχημική και μη-φωτοχημική απόσβεση

Η φωτοσύνθεση αρχίζει ουσιαστικά με την απορρόφηση φωτονιακής ενέργειας, κατά την οποία ένα ηλεκτρόνιο του
μορίου μου δέχτηκε το φωτόνιο παίρνει την επιπλέον ενέργεια και μεταφέρεται σε άλλη ηλεκτρονιακή στιβάδα, η
οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα. Αυτή είναι και η γρηγορότερη αντίδραση στην
φωτοσυνθετική διαδικασία (10-15 s). Το μόριο αυτό από την ενεργειακή του κατάσταση (S0) μεταβαίνει σε μια
διεγερμένη κατάσταση (Sn). Οι χλωροφύλλες χαρακτηρίζονται από δύο κύρια επίπεδα διέγερσης, ένα μέσω της
ερυθρής ακτινοβολίας ~665nm και ένα δεύτερο μέσω της κυανής ~440nm. Αυτό φαίνεται και από το φάσμα
απορρόφησης της χλωροφύλλης, όπου τα κύρια μέγιστα είναι τα ίδια με τα απαιτούμενα μήκη κύματος για τη
διέγερση του μορίου. Επειδή η απορρόφηση ακτινοβολίας προκαλεί διέγερση του μορίου, το φάσμα απορρόφησης
υποδηλώνει την ποιότητα των φωτονίων που μπορούν να διεγείρουν το εν λόγω μόριο. Ένα μόριο χλωροφύλλης που
απορροφά φως και διεγείρεται στην ενεργειακή κατάσταση (Sn) μπορεί να αποδιεγερθεί και να φτάσει στην βασική
ενεργειακή κατάσταση (S0) με ένα από τα μονοπάτια που φαίνονται στην εικόνα 6 (41).
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Εικόνα 6. Διάγραμμα ενεργειακών
επιπέδων των χλωροφυλλών και σχέση
του φάσματος απορρόφησης των
χρωστικών με τα ενεργειακά επίπεδα
(S0, S1, S2, S3 & S4). Θ: Απελευθέρωση
ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. ΦΘ:
Απελευθέρωση ενέργειας με τη μορφή
φθορισμού.

Κατά την αποδιέγερση του μορίου απελευθερώνεται ενέργεια. Η μετάπτωση από υψηλότερα S σε χαμηλότερα
συνοδεύεται από την απελευθέρωση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η μετάπτωση από το S1 στο S0 μπορεί να
παρουσιαστεί είτε με εκπομπή θερμότητας, είτε με την εκπομπή ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει διέγερση
γειτονικών μορίων. Αυτή η εκπομπή ακτινοβολίας ονομάζεται φθορισμός (41). Ο φθορισμός της χλωροφύλλης in vivo
μειώνεται (αποσβένεται) με δύο μονοπάτια. Το πρώτο είναι η φωτοχημική απόσβεση (photochemical quenching, qP)
κατά την οποία η ενέργεια μεταφέρεται στα κέντρα αντίδρασης όπου τροφοδοτεί τις περεταίρω αντιδράσεις της
φωτοσύνθεσης. Το δεύτερο ακολουθείται κυρίως σε καταστάσεις υψηλής έντασης φωτισμού και είναι η
απελευθέρωση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας, η μη-φωτοχημική απόσβεση (non-photochemical quenching, NPQ) ,
που είναι και ένας μηχανισμός προστασίας του φωτοσυνθετκού μηχανισμού.

1.4 Πολυαμίνες

Οι πολυαμίνες είναι μια ομάδα βιομορίων που έχουν τουλάχιστον δύο
αμινομάδες στην ανθρακική αλυσίδα τους και βρίσκονται σε όλους τους
οργανισμούς. Οι κύριες πολυαμίνες είναι η δυαμίνη πουτρεσίνη (Put), η τριαμίνη
σπερμιδίνη (Spd) και η τετραμίνη σπερμίνη (Spm) (41).
Οι πολυαμίνες αυτές έχουν μικρή αλειφατική αλυσίδα και διαφέρουν στον αριθμό
αμινομάδων τους και συνεπώς και στο φορτίο του μορίου τους σε φυσιολογικές
ενδοκυτταρικές τιμές pH (το μέγιστο φορτίο μπορεί να φθάσει +4 για την Spm, +3
για την Spd, +2 για την Put). Ακόμα, λόγω διαφορετικού αριθμού επαναλήψεων
των μεθυλομάδων που συνιστούν τα μόρια, έχουν και διαφορετικό μήκος (Put:
1.46nm, Spd: 1.112nm και Spm: 0.65nm αντίστοιχα).
Εικόνα 7. Οι κύριες Πολυαμίνες
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Οι πολυαμίνες εμπλέκονται σε πολλές και σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως η κυτταρική διαίρεση, η
πρωτεϊνοσύνθεση, η αντιγραφή και μεταγραφή του DNA, στη φωτοσυνθετική διαδικασία (4,5,14,15,16,17,41,44,47) και γενικά
στη φυσιολογία του φυτού, σε πολλές από τις αποκρίσεις του σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις (2,3,4,5).
Στα κύτταρα, οι πολυαμίνες βρίσκονται είτε σε ελεύθερη, διαλυτή μορφή, είτε συζευγμένες με μεγάλα βιομόρια.
Προσδένονται στα νουκλεϊκά οξέα και γενικότερα σε αρνητικά φορτισμένα μόρια όπως αρνητικά φορτισμένες
πρωτεΐνες και φωσφολιπίδια, λόγω του θετικού φορτίου τους. Ακόμα, αποσβένουν ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS),
επιδρούν στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (proliferation) (6) , συνδέονται με την απόπτωση και τον προγραμματισμένο
κυτταρικό θάνατο. Επίσης εμπλέκονται σε αβιοτικές καταπονήσεις, όπως η οσμωτική καταπόνηση (7), η ξηρασία (8), η
επίδραση του ατμοσφαιρικού όζοντος (4) και της UVB ακτινοβολίας (9).
Πολυαμίνες έχουν βρεθεί στα χυμοτόπια και στο κυτταρόπλασμα φυτικών κυττάρων αλλά και στους χλωροπλάστες
διαφόρων φωτοσυνθετικών οργανισμών (10).Τα ενδογενή τους επίπεδα είναι υψηλά σε νεαρούς αυξανόμενους ιστούς
και μειώνονται με την ωρίμανση (11,12). Η βιοσύνθεση των πολυαμινών στα φυτά φαίνεται ότι ελέγχεται από το φως (13)
και κατά τη διάρκεια της φωτοπροσαρμογής ο λόγος Put/Spm επιδρά στην οργάνωση και λειτουργικότητα του
φωτοσυνθετικού μηχανισμού ενώ ο φωτοϋποδοχέας για τον έλεγχο των πολυαμινών και την φωτοπροσαρμογή
πιθανόν είναι κοινός (14,15). Λεπτομερέστερη έρευνα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στα θυλακοειδή του σπανακιού
έδειξε την ύπαρξη και των 3 κύριων πολυαμινών σ’ αυτές τις μεμβράνες όπως επίσης ότι οι πολυαμίνες βρίσκονται
συνδεμένες στο LHC ΙΙ και το PS II(16). Ακόμα παρατηρήθηκε ότι οι πολυαμίνες παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην μη
φωτοχημική απόσβεση αλλά και στην παραγωγή ATP (17). Στο πλαίσιο αυτών των μελετών προτάθηκε ότι οι πολυαμίνες
ίσως παίζουν σημαντικό ρόλο στη συναρμολόγηση των συμπλόκων του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (18). Λόγω των
ενδείξεων που υπάρχουν, ερευνάται περεταίρω ο ρόλος των πολυαμινών στην άμυνα των φυτών ενάντια σε βιοτικές
και αβιοτικές καταπονήσεις (19,20). Ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρείται με τις πολυαμίνες είναι ότι αλλάζει η
συγκέντρωση τους ανάλογα με τους διάφορους τύπους περιβαλλοντικής καταπόνησης, όπως υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες, αλατότητα και υδατική καταπόνηση (21). Συγκριτικά με τα φυτά που δεν ανέχονται την καταπόνηση, τα
φυτά που είναι ανεκτικά εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα να ενισχύσουν την βιοσύνθεση των πολυαμινών ως
απάντηση στην καταπόνηση. Μεταχείριση με αναστολείς των βιοσυνθετικών ενζύμων των πολυαμινών μειώνει την
ανοχή στην καταπόνηση των φυτών αυτών, η οποία επανέρχεται με την προσθήκη εξωγενών πολυαμινών (20,22). Παρ’
όλα αυτά, υπάρχει αναφορά ότι η αύξηση σε σπερμίνη και σπερμιδίνη στο σιτάρι (Triticum aestivum) μείωσε την ανοχή
του στην υδατική καταπόνηση (23). Ακόμα και σήμερα ο ρόλος της φυσιολογίας των πολυαμινών στην ανοχή της
περιβαλλοντικής καταπόνησης δεν είναι ξεκάθαρος. Όμως έχει δειχτεί από έρευνες των τελευταίων ετών, ότι οι
πολυαμίνες διεγείρουν την απόσβεση υψηλής ενέργειας (qE), όπως επίσης ότι, ιδιαίτερα η σπερμίνη και η σπερμιδίνη
αυξάνουν τη μη φωτοχημική απόσβεση (NPQ) σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού σε ανώτερα φυτά (Nicotiana
tabacum)(18). Ακόμα, σε πιο πρόσφατη έρευνα δείχθηκε ότι η σπερμιδίνη αυξάνει την μη φωτοχημική απόσβεση σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε πράσινα άλγη (Scenedesmus obliqus) (42).
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1.5 Υδατική καταπόνηση

Τα φυτά για να βλαστήσουν, να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν χρειάζονται συγκεκριμένες ποσότητες νερού. Στην
περίπτωση των φυτών το νερό που χρειάζονται το προσλαμβάνουν από το έδαφος μέσω των ριζών τους. Η μετακίνηση
του νερού από την ρίζα προς το υπέργειο τμήμα του έχει να κάνει με φαινόμενα διάχυσης, μετακίνησης μορίων από
περιοχή υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης (πάντα υπάρχει και η δυνατότητα αντίθετης
κίνησης αλλά γίνεται σε μικρότερο βαθμό). Αυτό που καθορίζει την κατεύθυνση της μετακίνησης του νερού από
κύτταρο σε κύτταρο, ή από το περιβάλλον προς τα κύτταρα και αντίστροφα είναι η διαφορά υδατικού δυναμικού (Δψ).
Η μετακίνηση του νερού ανάμεσα σε δύο σημεία διαφορετικού υδατικού δυναμικού γίνεται από το σημείο με το
υψηλότερο προς το χαμηλότερο δυναμικό.
Η μειωμένη διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της τιμής του υδατικού δυναμικού
του εδάφους, δυσκολεύοντας την πρόσληψη νερού από το φυτό. Η υδατική (ή ωσμωτική) καταπόνηση που
συνεπάγεται της μειωμένης διαθεσιμότητας του νερού στους φυτικούς ιστούς έχει ως συνέπεια την αύξηση της
συγκέντρωσης των ιόντων στο φυτό και επηρεάζει την ανάπτυξη του (15), τη φωτοσύνθεση (15) αλλά και την διαχείριση
της θερμότητας του.
Στην περίπτωση της φωτοσύνθεσης, όταν το φυτό υπόκειται σε υδατική καταπόνηση μειώνεται η διαθεσιμότητα του
CO2 διότι το φυτό αναγκάζεται να κρατήσει κλειστά τα στόματα των φύλλων για να περιορίσει την απώλεια νερού λόγω
διαπνοής με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της πρόσληψης του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον μειώνεται ο
φωτοσυνθετικός ρυθμός του φυτού (24,25,26). Ειδικότερα στην περίπτωση του καπνού σε ακραία υδατική καταπόνηση, το
ΡSII μπορεί να παρουσιάσει έως και 70% απενεργοποίηση ενώ το PSI δεν δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα (27). Η
μείωση των ενεργών συμπλοκών του ΡSII οδηγεί και σε ανάλογη μείωση των αλυσίδων μεταφοράς e-.
Υδατική καταπόνηση μπορεί να προκληθεί στο εργαστήριο με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι, αφαιρώντας
ιστούς από το φυτό και εκθέτοντάς τους στον ατμοσφαιρικό αέρα, ή ξηραίνοντας το χώμα που είναι φυτεμένο
(συνθήκες ξηρασίας), ή χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες που προκαλούν ώσμωση, όπως σουκρόζη, σορβιτόλη,
μανιτόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη, και άλλες.
Η χρήση ωσμωτικών μέσων μπορεί να προκαλέσει δυο διαφορετικά φαινόμενα, ανάλογα με το μοριακό μέγεθος της
ουσίας που χρησιμοποιείται: Την κατάρρευση του κυτταρικού τοιχώματος (cytorrhysis) και την πλασμόλυση
(plasmolysis) (28). Κατάρρευση του κυτταρικού τοιχώματος παρατηρείται όταν κατά την υδατική καταπόνηση μειώνεται
ο όγκος του πρωτοπλάστη και του κυτταρικού τοιχώματος και τελικά η κυτταρική μεμβράνη πιέζεται προς το κυτταρικό
τοίχωμα και το χυμοτόπιο αυξάνει σε τόσο σε μέγεθος, ώσπου καταρρέει, ελευθερώνοντας τα περιεχόμενά του στο
κυτταρόπλασμα. Συνήθως αυτό προκαλεί ακραίες ζημιές στο κύτταρο και πιθανό κυτταρικό θάνατο. Είναι η αντίδραση
του φυτού που παρατηρείται τις περισσότερες φορές στο πεδίο και συμβαίνει όταν το μέγεθος των μορίων του
ωσμωτικού μέσου είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος των πόρων της μήτρας του κυτταρικού τοιχώματος.

_
Υδατικό δυναμικό (Δψ ): εκφράζει την ελεύθερη ενέργεια του νερού ή την ικανότητα παραγωγής έργου. Είναι σχετικό μέγεθος και ορίζεται ως η
διαφορά του δυναμικού σε μια δεδομένη κατάσταση σε σχέση με την πρότυπη κατάσταση (υδατικό δυναμικό απεσταγμένου νερού σε πίεση 1atm
και ορίζεται ως 0).Το υδατικό δυναμικό ορίζεται από τη σχέση Ψ=π+P+G
π: ωσμωτική πίεση
P: πίεση (σπαργής για τα φυτικά κύτταρα-προκύπτει από την υδροστατική πίεση που ασκεί το κυτταρικό τοίχωμα)
G: βαρύτητα (σε φυτά μικρότερα του μισού μέτρου θεωρείται αμελητέα)
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Από την άλλη το φαινόμενο της πλασμόλυσης προκύπτει όταν κατά την υποβολή του ιστού σε υδατική καταπόνηση,
μέρος του ωσμωτικού μέσου διαρρέει μέσα στον ιστό, προκαλώντας μείωση του όγκου του πρωτοπλάστη χωρίς να
μειώνεται ο όγκος του κυτταρικού τοιχώματος και έτσι ο πρωτοπλάστης απομακρύνεται από το κυτταρικό τοίχωμα.
Αυτό συμβαίνει όταν το ωσμωτικό μέσο έχει μικρό μοριακό βάρος και μπορεί να εισέλθει στο χώρο ανάμεσα στο
κύτταρο και το κυτταρικό τοίχωμα. Η πλασμόλυση μπορεί να αντιστραφεί, εάν το κύτταρο βρεθεί σε περιβάλλον
υποτονικού διαλύματος (το κύτταρο θα λάβει το νερό που έχασε). Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε θα υποστεί τελικά
κατάρρευση του κυτταρικού τοιχώματος (cytorrhysis) με κίνδυνο να οδηγηθεί στον κυτταρικό θάνατο.
Η πολυαιθυλενογλυκόλη είναι ένα υδατικό πολυμερές μεγάλου μοριακού βάρους (PEG- polyethylene glycol μοριακού
βάρους 6000 και άνω). Το διάλυμα της PEG με απιονισμένο νερό έχει χαμηλό υδατικό δυναμικό, και έτσι σε επαφή με
το φυτό, ή ιστούς του φυτού, όπως τμήματα φύλλων, προκαλεί ωσμωτικό στρες, λόγω της μετακίνησης μορίων νερού
από το φυτό ή τον ιστό προς το διάλυμα PEG.
Η επιλογή της PEG ως μέσο επίτευξης υδατικής καταπόνησης γίνεται με κριτήρια το μεγάλο μέγεθος του πολυμερούς
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η πολυαιθυλενογλυκόλη να μην μπορεί να μπει στο εσωτερικό του φύλλου(29) και να
προκαλέσει πιθανή τοξικότητα όπως άλλα διαλύματα(30). Επίσης άλλο κριτήριο είναι η ευκολία στην χρήση, η ακριβής
αναπαραγωγή των συνθηκών του πειράματος όπως και η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών
μεταχειρίσεων.

Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου της πουτρεσίνης στην μοριακή δομή και λειτουργία του
φωτοσυνθετικού μηχανισμού κάτω από συνθήκες ωσμωτικής καταπόνησης φυλλικών δισκίων καπνού (Nicotiana
tabacum) στο φως και το σκοτάδι.
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2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Οργανισμός και συνθήκες ανάπτυξης

Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν φυλλικοί δίσκοι υγειών, ώριμων φύλλων, από φυτά του είδους Nicotiana tabacum.
Τα φυτά είχαν μεγαλώσει σε θερμοκήπιο, έτσι ώστε να υπάρχουν ώριμα φύλλα για τη διεξαγωγή του πειράματος. Πριν
την αποκοπή και υποβολή των φυλλικών δισκίων στις μεταχειρίσεις, τα φυτά παρέμειναν σε θάλαμο σταθεράς
θερμοκρασίας (25ο C ) και φωτισμού (30-50 μmol m-2 s-1) τουλάχιστον για 3 μέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή, τα φυτά
ποτίζονταν επαρκώς, ώστε να μην προκληθεί υδατική καταπόνηση, πέραν των μεταχειρίσεων.

2.2 Επαγωγή υδατικής καταπόνησης με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG 8.000)

Για την επίτευξη υδατικού στρες χρησιμοποιήθηκε η ουσία PEG 8.000 της εταιρίας Sigma Aaldrich με μοριακό βάρος
8.000. Η συγκέντρωση της PEG ήταν 250g/lt(31,32) σε απιονισμένο νερό (pH 5,6-5,9) και η διάρκεια εμποτισμού ήταν μία
ώρα, σε φως ή σε σκοτάδι (2 κατηγορίες). Πριν την μεταχείριση αυτή, οι φυλλικοί δίσκοι είχαν εμποτιστεί για μία ώρα
σε υδατικό διάλυμα πουτρεσίνης 1mM, ή σε νερό (control), αλλά και οι δύο αυτές μεταχειρίσεις ήταν παρουσία φωτός
(2 ακόμα κατηγορίες).
Οι δίσκοι αφαιρέθηκαν από μεσαίας ηλικίας φύλλα των φυτών Nicotiana tabacum και υποβλήθηκαν στις παραπάνω
μεταχειρίσεις, σε σταθερή θερμοκρασία, 25ο C. Η ποσότητα του φωτός κατά τις μεταχειρίσεις με φώς, ήταν 150-170
μmol m-2 s-1 .
Μετά από τις μεταχειρίσεις, συνολικής διάρκειας 2 ωρών (1 ώρα προεπώαση σε υδατικό διάλυμα πουτρεσίνης, ή
νερού και ακριβώς μετά το πέρας αυτής 1 ώρα επώαση σε νερό ή PEG για την επαγωγή υδατικής καταπόνησης), οι
δίσκοι συλλέγονταν και με τη χρήση χαρτιού καθαρίζονταν προσεκτικά πριν χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις.
Πίνακας 1: Μεταχειρίσεις υδατικής καταπόνησης. Όλες οι προεπωάσεις (Put-Water) έγιναν σε συνθήκες φωτισμού. Όλες οι μεταχειρίσεις
ο
διήρκεσαν 1 ώρα και κάτω από σταθερή θερμοκρασία 25 C.

Προεπώαση

Πουτρεσίνη

Νερό

PEG

Νερό

PEG

Νερό

PEG

Νερό

PEG

Νερό

Φώς

Φώς

Σκοτάδι

Σκοτάδι

Φώς

Φώς

Σκοτάδι

Σκοτάδι

Επώαση

_
-2 -1
Φώς: 150-170 μmol m s
-2 -1
Σκοτάδι: 0 μmol m s
pH: 5,6-5,9
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2.3 Εκτίμηση της σχετικής περιεκτικότητας σε νερό – RWC (relative water content)

Το σχετικό περιεχόμενο σε νερό υπολογίζεται από τον τύπο:
RWC = [(FW-DW)/(TW-DW)]*100 (33,46)
Όπου: FW=fresh weight φρέσκο βάρος/ βάρος μετά την επαγωγή υδατικού στρες
DW=dry weight ξηρό βάρος
ΤW=turgid weight κορεσμένο σε νερό βάρος (ιστός σε σπαργή)
Σε κάθε μεταχείριση χρησιμοποιήθηκαν 5 φυλλικοί δίσκοι οι οποίοι υποβλήθηκαν στο υδατικό στρες και μετά
καθαρίστηκε η επιφάνεια τους από υγρασία και PEG. Αμέσως ζυγίστηκαν σε ζυγαριά ακριβείας και ο μέσος όρος των
βαρών τους μας έδωσε το FW. Ο κάθε ένας από τους δίσκους τοποθετήθηκε σε απιονισμένο νερό στους 4ο C για 5 ώρες
και μετά από αφαίρεση της περίσσειας του
νερού από την επιφάνεια του ζυγίστηκε δίνοντας την τιμή του TW. Έπειτα, τοποθετήθηκαν σε θερμοανθεκτικό χαρτί, σε
φούρνο ξήρανσης στους 75ο C για 16 ώρες και μετά ζυγίστηκαν για την τιμή του DW.

2.4 Μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού (Handy PEA)

Για την μέτρηση του επαγωγικού φθορισμού (fluorescence induction) χρησιμοποιήθηκε το φορητό Plant Efficiency
Analyser (Hansatech instruments Norfolk UΚ). Οι παράμετροι που μετρήθηκαν με το PEA είναι οι Fo και Fm και μέσω
αυτών των τιμών υπολογίστηκαν οι υπόλοιπες παράμετροι. Το Handy PEA υπολογίζει την μέγιστη δυνατή απόδοση του
φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε φυλλικά δισκία τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε συνθήκες σκότους (dark adapted).
Τα δείγματα επωάστηκαν στο σκοτάδι για 15 λεπτά και, αφού τοποθετήθηκαν με την πάνω πλευρά τους προς την πηγή
φωτός του μηχανήματος, δέχθηκαν έξι παλμούς (συνολική διάρκεια μετρήσεων: 5 λεπτά). Πρώτα για 60 s ο φυλλικός
δίσκος έμεινε στο σκοτάδι, μετά δέχτηκε τον πρώτο κορεσμένο παλμό 3000 μmol m-2 s-1 κόκκινου φωτός (650 nm).
Αυτό αποσκοπούσε στο να υπολογιστεί ο παράγοντας Fv/Fm. Οι παλμοί 2-5 ήταν 160 μmol m-2 s-1 (actinic light) , που
προσομοίαζε τις συνθήκες των μεταχειρίσεων και τέλος ο έκτος παλμός ήταν πάλι κορεσμένος όπως και ο πρώτος, έτσι
ώστε να πάρουμε τον παράγοντα Fm’. Η διάρκεια καταγραφής δεδομένων κατά τους 6 παλμούς ήταν 1,2
δευτερόλεπτα. Οι τιμές που συλλέχθηκαν από το όργανο είναι άνω των 120 και η πρώτη εμπιστεύσιμη τιμή θεωρήθηκε
η τιμή στα 30 10-6s. Με τη χρήση της θεωρίας της ροής ενέργειας σε μεμβράνες όπως διατυπώθηκε από τους Strasser
et al 2004 (47) και την εφαρμογή ειδικού λογισμικού (biolyser) υπολογίστηκαν από τα δεδομένα φθορισμού οι
παρακάτω παράμετροι:
Fv/Fm: [(Fm-Fo)/Fm] Η μέγιστη απόδοση της πρωτογενούς φωτοχημείας.
RC/CSm: Συγκέντρωση των ενεργών κέντρων αντίδρασης του PSII ανά διεγερμένο τομέα.
ABS/RC: Το λειτουργικό μέγεθος της κεραίας του LHCII ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης.
Fo: Η αρχική εκπομπή του φθορισμού (κατά την έναρξη της διέγερσης) από διεγερμένα μόρια χλωροφύλλης a (Chl a)
μέσα στην κεραία του φωτοσυστήματος ΙΙ.
Fm’: Μέγιστη απόδοση φθορισμού επιτυγχάνεται κατά τον τελευταίο κορεσμένο παλμό.
PAR: Φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία 160 μmol/m2 s-1. Είναι η ακτινοβολία όπου γίνεται η προσαρμογή στο φως
(light adaptation) και είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να προσεγγίζει την ακτινοβολία που δέχονταν τα δείγματα κατά τις
μεταχειρίσεις.
Fo’: Ελάχιστη τιμή φθορισμού προφωτισμένου δείγματος μετά από το άνοιγμα του actinic light και αρκετά
δευτερόλεπτα μετά την έκθεση του δείγματος σε υπέρυθρο φως.
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ETo/RC: Μεταφορά ηλεκτρονίων (e-) ανά ενεργό κέντρο (ηλεκτρονιακή ροή).
DIo/RC: Ενέργεια που αποσβένεται μη φωτοχημικά ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης. Το μέρος της απορροφούμενης
ενέργειας ανά ενεργό κέντρο του PSII το οποίο πηγαίνει σε μη φωτοχημικές διεργασίες (διαχέεται ως θερμότητα). Οι
παραπάνω παράμετροι μετρήθηκαν με την μέθοδο JIP(34), J,I,P είναι τα διάφορα στάδια της καμπύλης φθορισμού.
Yield: Κβαντική απόδοση της φωτοχημικής ενεργειακής μετατροπής στα PSII ενεργά κέντρα αντίδρασης [Yield=(Fm’Fo’)/Fm’].
ΕTR: Γραμμική ροή ηλεκτρονίων. Αντιπροσωπεύει τον σχετικό ρυθμό μεταφοράς e- (ETR=Yield*PAR*0,5*ETR factor) ο
παράγοντας 0,5 λαμβάνει υπ’ όψιν ότι το 50% των απορροφούμενων κβάντων φτάνει στο PSII και ο ETR factor είναι
0,84.
qP: Παράμετρος της φωτοχημικής απόσβεσης [qP=(Fm’-F)/(Fm’-Fo’)]
NPQ: Περιγράφει την μη φωτοχημική απόσβεση [NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’]

2.5 Πολαρογραφικές μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής

Οι μετρήσεις της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της αναπνοής έγιναν με σύστημα Clark type
ηλεκτροδίου της Hansatech . Μεταξύ ενός ηλεκτροδίου πλατίνας (κάθοδος) και ενός άλλου από άργυρο (άνοδος)
τίθεται, μέσω ενός ηλεκτρολύτη (κορεσμένο διάλυμα KCl), μία μικρή ηλεκτρική τάση (~50V). Για τη μεταφορά
ηλεκτρονίων μεταξύ ανόδου και καθόδου, χρειάζεται O2 το οποίο περνά από μία ημιπερατή μεμβράνη, που χωρίζει το
δείγμα από τα ηλεκτρόδια. Η καταγραφή της έντασης του ρεύματος (σε A) είναι ανάλογη της συγκέντρωσης οξυγόνου
του δείγματος.
Η φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου από το δείγμα (φυλλικό δισκίο) επιτυγχάνεται μόνο με το φωτισμό του
δείγματος. Η αποφυγή του περιοριστικού για τη φωτοσύνθεση παράγοντα (συγκέντρωση CΟ2 στο περιβάλλον του
δείγματος) επιτυγχάνεται με την προσθήκη αερίου CO2 στο χώρο που βρίσκεται το φυλλικό δισκίο και το οποίο έπειτα
κλείνει αεροστεγώς.
Η οριοθέτηση του επιπέδου συγκέντρωσης του οξυγόνου από το 0-100% στο δείγμα γίνεται με αέριο
άζωτο κατά τον ίδιο τρόπο που εισάγεται και CO2 και έπειτα με άνοιγμα του αεροστεγούς θαλάμου έτσι ώστε το
περιβάλλον του δείγματος να θεωρείται κορεσμένο σε οξυγόνο (21% κ.ο.), αντίστοιχα. Η μέγιστη φωτοσυνθετική
δραστηριότητα καταγράφτηκε σε ένταση φωτισμού 1000 μmol m-2 s-1, μετά από προκαταρκτικά πειράματα σε
διάφορες εντάσεις φωτισμού ώστε να κορεστεί η φωτοσύνθεση, ενώ η αναπνευστική δραστηριότητα μετρήθηκε σε
απόλυτο σκοτάδι.
Η διαδικασία μετρήσεων ήταν η εξής: πρώτα τα δείγματα είχαν επωαστεί στις διάφορες μεταχειρίσεις, ύστερα
συλλέγονταν και με ένα χαρτί απομακρύνονταν τυχόν υπολείμματα νερού ή PEG και ύστερα εισάγονταν στο θάλαμο
της συσκευής, ένα κάθε φορά. Για κάθε μία κατηγορία μεταχειρίσεων, μετρήθηκαν 5 φυλλικοί δίσκοι. Πριν κλείσει
αεροστεγώς ο θάλαμος της συσκευής, διοχετευόταν αέριο CO2 για 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή
ποσότητα και να μην είναι το διοξείδιο του άνθρακα περιοριστικός παράγοντας της φωτοσύνθεσης. Μετά υπήρχε μια
αναμονή 2 λεπτών για να σταθεροποιηθεί το σύστημα στο σκοτάδι. Αφού τελείωνε αυτό το διάστημα, φωτιζόταν με
1000 μmol m-2 s-1, και αφού περνούσαν 10 δευτερόλεπτα (για να ξεκινήσει η φωτοσύνθεση μετά το τέλος του
διαστήματος στο σκοτάδι), ξεκινούσαν οι μετρήσεις της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Μετά από 120
δευτερόλεπτα, κατά τα οποία καταγραφόταν η μέτρηση κάθε 5 δευτερόλεπτα (25 τιμές), σταματούσε η έκθεση στο
φως και αφού το σύστημα ηρεμούσε για 15 δευτερόλεπτα, ξεκινούσαν οι μετρήσεις της αναπνοής, στο σκοτάδι, που
διαρκούσαν επίσης 120 δευτερόλεπτα (25 τιμές).
Τέλος, αφού υπολογίστηκε η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα ανάχθηκαν ανά ποσότητα
χλωροφύλλης στο φυλλικό δίσκο και ανά ώρα.
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2.6 Ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών, πολυαμινών και χρωστικών στους φυλλικούς δίσκους

Μετά τις μεταχειρίσεις, οι φυλλικοί δίσκοι καθαρίζονταν απαλά με ένα χαρτί για να μην υπάρχουν υπολείμματα
διαλυμάτων, και τοποθετούνταν σε ένα γουδί που περιείχε υγρό άζωτο. Αφού γινόταν η λειοτρίβισή του, ο ιστός
ζυγιζόταν σε ζυγό ακριβείας και φυλάσσονταν στους -20ο C.
Το κάθε κομμάτι του ιστού που προερχόταν από τον ίδιο φυλλικό δίσκο, χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των
πρωτεϊνών, των πολυαμινών και των χρωστικών.

2.6.1

Πρωτεΐνες – Μέθοδος Bradford

Το κομμάτι του ιστού που προοριζόταν για τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών στο φυλλικό δίσκο επαναδιαλύθηκε σε
100μl διπλά απιονισμένο νερό. Πήραμε ποσότητα 20μl του δείγματος αυτού μαζί με 780μl διπλά απιονισμένο νερό και
200μl χρωστικής Bradford (Coomassie Brilliant Blue). Φτιάχτηκαν 3 δείγματα του 1ml από τα αρχικά 100μl, και
μετρήθηκε η απορρόφησή τους στα 595nm. Από τις τιμές απορρόφησης προσδιορίστηκε η ποσότητα των πρωτεϊνών
στον κάθε φυλλικό δίσκο σύμφωνα με την μέθοδο Bradford (35).

2.6.2

HPLC ανάλυση των πολυαμινών

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πολυαμινών πουτρεσίνης (Put), σπερμιδίνης (Spd) και σπερμίνης (Spm) έγινε σε
δείγματα ιστού των φυλλικών δίσκων, όπως προαναφέρθηκε. Οι πολυαμίνες ανιχνεύτηκαν ως βενζυλιωμένα
παράγωγα με τη χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography,
HPLC)(36). Η προετοιμασία των δειγμάτων περιλάμβανε την προσθήκη 300 μL 1 N NaOH καλή ανάδευση και
φυγοκέντρηση των δειγμάτων για 20 min (27.000g) στους 4ο C. Ακολούθησε προσθήκη 300μL 36% HCl και τα δείγματα
υδρολύθηκαν στους 110ο C, για 18 h. Μετά από εξάτμιση των υπερκειμένων στους 80ο C, τα δείγματα
επαναδιαλύθηκαν σε 300 μL 5% (v/v) PCA (perchloric acid) και ακολούθησε η αντίδραση σχηματισμού των
βενζυλιωμένων παραγώγων.
Σύμφωνα μ’ αυτή, στο κάθε δείγμα προστέθηκαν 1mL 2N NaOH και 10μL Benzoyl Chloride. Μετά από ισχυρή ανάδευση
και επώαση για 30min στους 25οC, προστέθηκαν 2mL κορεσμένου διαλύματος NaCl και εκχυλίστηκαν οι πολυαμίνες σε
2mL διεθυλαιθέρα, ο οποίος συλλέχθηκε και εξατμίστηκε στους 60o C. Οι βενζυλιωμένες πλέον πολυαμίνες
επαναδιαλύθηκαν σε 200μL 63% (v/v) μεθανόλης (HPLC grade). Η ανάλυση σε HPLC, έγινε με τη χρήση στήλης narrow
bore C-18 (2,1 mm × 200 mm, 5μm Hypersil, Hewlett Packard) και ένα σύστημα δύο διαλυτών που περιλάμβανε μια
διαβάθμιση μεθανόλης (55%-84%, v/v). Ο διαχωρισμός έγινε σε HPLC (Shimadzu, LC-10AD, VP) σύστημα δύο αντλιών
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με diode array (Shimadzu SPD-M10A). Η ποσοτική ανάλυση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο των Kotzabasis et al.,
(1993)(36).

2.6.3

HPLC ανάλυση των φωτοσυνθετικών χρωστικών

Η απομόνωση των χρωστικών έγινε από ιστό φυλλικών δίσκων, όπως προαναφέρθηκε. Η εκχύλιση τους έγινε σε 80%
ακετόνη και 20% HEPES 2.5mM με pH 7,8. Η εκχύλιση γίνεται συνήθως σε όγκο 5ml. Το υλικό στην συνέχεια μετά από
καλό ανακάτεμα τοποθετείται στην φυγόκεντρο για 15 λεπτά στα 1500 g, από όπου στην συνέχεια λαμβάνουμε μόνο
το υπερκείμενο. Κατόπιν από το διάλυμα μας χρησιμοποιείται ένα μέρος αυτού για το φωτόμετρο και ένα μέρος για
την HPLC. Η φωτομέτρηση έγινε στα 663,6nm και 646,6nm.
Η ανάλυση έγινε με την βοήθεια μιας συσκευής υγρής χρωματογραφίας της Shimadzu (LC- 10AD) η οποία είναι
εξοπλισμένη με ένα ανιχνευτή SPD-M10A diode array (Shimadzu SPD-M10A) και μία narrow-bore στήλη (C18, 2.1×200
mm, 5 μm particle size Hypersyl, Hewlett-Packard, USA). Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των
χρωστικών είναι ακετονιτρίλιο:μεθανόλη(Β) σε αναλογία 75:25 και διπλά απιονισμένο νερό(Α), σε διαβάθμιση
συγκέντρωσης ως εξής:
Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα διαβάθμισης συγκέντρωσης διαλυτών κατά τον προσδιορισμό των φωτοσυνθετικών χρωστικών με HPLC.

Χρόνος (min)
Β (%)

0,01
85,0%

15,00
92,5%

30,00
98,0%

30,01
100%

80,00
100%

Όλη η διαδικασία απομόνωσης των χρωστικών πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες χαμηλής έντασης πράσινου φωτός, για
να αποφευχθεί η φωτοοξείδωση των χλωροφυλλών. Επίσης τα δείγματα κατά την διάρκεια όλων των μεταχειρίσεων
διατηρούνταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για την προστασία τους. Χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκχύλισης η ακετόνη
καθότι αυτή είναι πιο φιλική προς της χρωστικές σε σχέση με την μεθανόλη. Ακόμα είναι το μέσο που συνίσταται για
την αποθήκευση των χρωστικών όταν αυτή χρειάζεται. Η προσθήκη στο μέσο εκχύλισης του ρυθμιστικού Hepes (20%)
γίνεται για την προστασία της χλωροφύλλης ώστε να αποφύγουμε την μετατροπή αυτής σε φαιοφυτίνη λόγω οξέωσης.
Η διατήρηση των δειγμάτων, όποτε αυτό κρίνονταν απαραίτητο, γινόταν στους -20ο C.
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3. Αποτελέσματα και Συζήτηση

3.1 Πειραματική διαδικασία

Οι φυλλικοί δίσκοι που συλλέχθηκαν όπως αναφέρθηκε στα Υλικά και Μέθοδοι, προεπωάστηκαν για μία ώρα και κάτω
από φως, σε υδατικό διάλυμα πουτρεσίνης, ή σε απιονισμένο νερό (control), και έπειτα επωάστηκαν για μια ώρα σε
υδατικό διάλυμα PEG (και σε φώς ή σκοτάδι), ή σε απιονισμένο νερό (και σε φώς ή σκοτάδι – controls). Έτσι, συνολικά
δημιουργούνται οκτώ διαφορετικές κατηγορίες μεταχειρίσεων.
Μετά από την υποβολή των φυλλικών δίσκων στις παραπάνω μεταχειρίσεις μετρήθηκε μία σειρά παραμέτρων (RWC,
φθορισμός, χρωστικές, πολυαμίνες, πολαρογραφικές μετρήσεις), έτσι ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση της
πουτρεσίνης στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό κάτω από υδατική καταπόνηση του ιστού.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι μεταχειρίσεις καθώς και οι συντομογραφίες τους:
Πίνακας 3: Οι οκτώ μεταχειρίσεις και οι συντομογραφίες τους.

Προεπώαση
Επώαση
Συντομογραφία

PEG
Φώς
PGL

Πουτρεσίνη
Νερό
PEG
Φώς
Σκοτάδι
PWL
PGD

Νερό
Σκοτάδι
PWD

PEG
Φώς
WGL

_

Νερό
Φώς
WWL

Νερό
PEG
Σκοτάδι
WGD

Νερό
Σκοτάδι
WWD

-2 -1

Προεπώαση: όλες οι προεπωάσεις (Putrescine/Water) έγιναν κάτω από συνθήκες φωτισμού (150-170 μmol m s ) και διήρκεσαν 1 ώρα σε
ο
σταθερή θερμοκρασία 25 C.
ο
Επώαση: όλες οι επωάσεις (PEG/Water) διήρκεσαν 1 ώρα υπό σταθερή θερμοκρασία 25 C.
Συντομογραφίες (το πρώτο γράμμα αντιστοιχεί στις συνθήκες προ-επώασης, το δεύτερο στην επώαση και το τρίτο στο αν η επώαση ήταν στο φως,
ή στο σκοτάδι):
P=Putrescine
G=PEG
W=Water
-2 -1
L=Light: 150-170 μmol m s
-2 -1
D=Dark: 0 μmol m s
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3.2 Επίδραση της ωσμωτικής καταπόνησης στο RWC

Το μέγεθος RWC (relative water content) δείχνει το ποσοστό του νερού που περιέχει ένας φυτικός ιστός. Το 100%
αντιστοιχεί σε πλήρη κορεσμό του ιστού σε νερό, ενώ το 0% υποδεικνύει ότι ο ιστός είναι ξηρός.
Ο φυτικός ιστός έχει περίπου 90% περιεκτικότητα σε νερό όταν δεν έχει υποστεί υδατική καταπόνηση. Στο παρακάτω
γράφημα (Εικόνα 8), έχει παρατεθεί η σχετική περιεκτικότητα σε νερό των τεσσάρων μεταχειρίσεων που
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προεπώαση σε πουτρεσίνη και επαγωγή υδατικής καταπόνησης στο φώς (PGL)
και στο σκοτάδι (PGD) και οι αντίστοιχες μεταχειρίσεις μάρτυρες (WGL και WGD). Παρατηρείται ότι οι τιμές
κυμαίνονται γύρω από το 90%, οπότε θεωρούμε ότι δεν είχαν υποστεί υδατική καταπόνηση πριν τις μεταχειρίσεις.

Εικόνα 8: Σχετική περιεκτικότητα σε νερό του ιστού πριν τις μεταχειρίσεις με ωσμωτικό μέσο. Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική
απόκλιση (n=5)

Εικόνα 9: % Μεταβολή ποσότητας νερού στον ιστό μετά από τις μεταχειρίσεις. PGD και PGL (προεπώαση σε πουτρεσίνη και επαγωγή
ωσμωτικής καταπόνησης στο σκοτάδι και το φώς αντίστοιχα). WGD και WGL (προεπώαση σε νερό και επαγωγή υδατικής καταπόνησης στο
σκοτάδι και το φώς αντίστοιχα – μεταχειρίσεις μάρτυρες). Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5)
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Παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις (φως-σκοτάδι), ο ιστός χάνει λιγότερη ποσότητα νερού κατά την ωσμωτική
καταπόνηση, όταν έχει προεπωαστεί σε πουτρεσίνη, με μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται στις συνθήκες
φωτισμού. Αυτό υποδεικνύει έναν προστατευτικό ρόλο της πουτρεσίνης, που φαίνεται από το πείραμα αυτό ως
μείωση της απώλειας νερού κατά την επαγωγή υδατικής καταπόνησης.
Κάτω από τις πειραματικές μας συνθήκες το PEG μειώνει 3- 7% το νερό του φυλλικού δισκίου (Eικόνα 9), ενώ η αύξηση
της πουτρεσίνης μέσω εξωγενούς προσθήκης της πολυαμίνης προστατεύει το φυλλικό δισκίο από την απώλεια νερού.
Η πουτρεσίνη αποτρέπει την μείωση νερού κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα (ή 20% μείωση υδατικών απωλειών).

3.3 Διαφοροποιήσεις της μοριακής δομής και λειτουργικής οργάνωσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού κατά την
ωσμωτική καταπόνησηση – Ο ρόλος της πουτρεσίνης

Με τις μετρήσεις φθορισμού μπορούμε να μελετήσουμε την φυσιολογική κατάσταση του δείγματός μας κατά την
υδατική καταπόνηση και την επίδραση της πουτρεσίνης σε αυτή. Από όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν,
παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνα 10/11/12) οι ενδεικτικότερες για την κατάσταση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.

Εικόνα 10: NPQ , μη φωτοχημική απόσβεση. Στην πρώτη μπάρα φαίνεται η μεταχείριση με πουτρεσίνη και υδατική καταπόνηση στο φώς
(PGL) και στη δεύτερη υδατική καταπόνηση χωρίς την προσθήκη εξωγενούς πουτρεσίνης στο φώς (WGL). Οι δύο τελευταίες μπάρες είναι οι
αντίστοιχες μεταχειρίσεις στο σκοτάδι (PGD, WGD). Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).

Παρατηρείται από το γράφημα της Εικόνας 10, ότι η παράμετρος NPQ, η μη φωτοχημική απόσβεση της
απορροφηθείσας ενέργειας, δεν έχει μεγάλη διαφορά για τις μεταχειρίσεις που έγιναν στο σκοτάδι, ενώ η διαφορά
είναι αξιοσημείωτη στις μεταχειρίσεις υπό συνθήκες φωτισμού. Η παράμετρος αυτή είναι ένας ακόμα δείκτης
καταπόνησης, καθώς η μη φωτοχημική απόσβεση εμφανίζεται αυξημένη όταν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός
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βρίσκεται σε συνθήκες καταπόνησης, και είναι μία μέθοδος προστασίας για την απόσβεση της παραπάνω ενέργειας,
όταν αυτή δεν μπορεί να αποσβεστεί φωτοχημικά. Το μέγεθος NPQ εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο στην περίπτωση
της προεπώασης σε πουτρεσίνη (PGL), σε σχέση με το μάρτυρα (WGL), γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
κατά την προσθήκη εξωγενούς πουτρεσίνης, ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός φαίνεται να καταπονείται λιγότερο ή να
μην μπορεί να ενεργοποιήσει την φωτοπροστατευτική διαδικασία στον ίδιο βαθμό με το μάρτυρα. Αυτό βρίσκεται σε
συμφωνία με πρόσφατα αποτελέσματα του εργαστηρίου μας (Εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών και Φωτοβιολογίας), που
δείχνουν ότι η αύξηση της πουτρεσίνης μειώνει την όποια αβιοτική καταπόνηση (είτε πρόκειται για αυξημένη UVBακτινοβολία (9), αυξημένη αλατότητα (48), αυξημένο όζον (4)), μέσω της μείωσης της μη-φωτοχημικής και αύξηση της
φωτοχημικής απόσβεσης της απορροφηθείσας ενέργειας. Υπόψη πρέπει να ληφθεί και η επίδραση της αύξησης της
πουτρεσίνης στο Fm (10% μείωση ) το οποίο χρησιμοποιείται σαν τιμή αναφοράς στις εξισώσεις που ποσοτικοποιούν
το ΝPQ. To τελικό αποτέλεσμα αυτής της μείωσης του Fm είναι να υποτιμάται σε κάποιο βαθμό η τελική τιμή του NPQ.

Εικόνα 11: Yield, κβαντική απόδοση της φωτοχημικής ενεργειακής μετατροπής στα PSII ενεργά κέντρα αντίδρασης. Φαίνονται οι τέσσερις
μεταχειρίσεις με υδατική καταπόνηση, δύο στο φώς με προεπώαση σε πουτρεσίνη (PGL) και σε νερό (WGL) και δύο στο σκοτάδι αντίστοιχα
(PGD και WGD). Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).

Η καταγραφή της κβαντικής απόδοσης της φωτοχημικής μετατροπής (yield) εκφράζει την απόδοση της δέσμευσης της
φωτεινής ενέργειας σε χημικούς δεσμούς και είναι μέρος της φωτοχημικής απόσβεσης. Οι μεταχειρίσεις στο σκοτάδι
(PGD και WGD) δεν φαίνονται να έχουν σημαντική διαφορά μεταξύ τους ως προς την παράμετρο αυτή. Όμως
παρατηρείται ότι κατά τις μεταχειρίσεις σε συνθήκες φωτισμού το yield της μεταχείρισης με εξωγενή πουτρεσίνη (PGL)
είναι μειωμένο σε σχέση με το μάρτυρα (WGL). Η επιπλέον πουτρεσίνη στα 160 μmolm-2s-1 φαίνεται να δυσκολεύει τη
γραμμική ροή ηλεκτρονίων και να μειώνει το Fv’/Fm’.
Για την καλύτερη κατανόηση της διαφοροποίησης της μοριακής δομής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού κατά την
καταπόνηση με PEG, αλλά και το ρόλο της πουτρεσίνης σε αυτή τη διαφοροποίηση, καταγράφηκαν μια σειρά
παράμετροι [ NPQ, Fv/Fm, Area, PI (abs), RC/CSm, ABS/RC, ETo/RC, SFI(abs) και Fv’/Fm’) με την τεχνική του επαγωγικού
φθορισμού.
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Εικόνα 12: Καμπύλες επαγωγικού φθορισμού για δείγματα που έχουν μεταχειριστεί: α) με πουτρεσίνη ή β) χωρίς. Εμφανίζονται οι τιμές για
δείγματα προσαρμοσμένα στο σκοτάδι (κλειστά σύμβολα) και για δείγματα που βρίσκονται σε συνθήκες ισορροπίας μετά από φωτισμό στα
-2 -1
160 μmolm s ) (ανοιχτά σύμβολα).

Εικόνα 12: Παράμετροι της μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Κόκκινη γραμμή: μάρτυρας (WGL – προεπώαση
σε νερό, επώαση σε PEG στο φώς). Μπλε γραμμή: πουτρεσίνη (PGL – προεπώαση σε πουτρεσίνη, επώαση σε PEG στο φώς).

Οι τιμές του διαγράμματος της Εικόνας 12 έχουν κανονικοποιηθεί, έτσι ώστε οι τιμές του μάρτυρα να έχουν αυθαίρετα
την τιμή 1 και οι τιμές στην μεταχείριση που μας ενδιαφέρει (PGL: προεπώαση με πουτρεσίνη και υδατική καταπόνηση
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κάτω από συνθήκες φωτισμού) να εμφανίζεται ως ποσοστό της τιμής του αντίστοιχου μάρτυρα (WLG: φυλλικός δίσκος
υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης χωρίς εξωγενή πουτρεσίνη κάτω από συνθήκες φωτισμού).
Η παράμετρος Fv/Fm αντιπροσωπεύει την μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα δεν
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις μεταχειρίσεις. Οι μέσες τιμές (mean value) που φαίνονται στο διάγραμμα του Fv/Fm
ήταν 0,668 για το PGL και 0,666 για το WGL.
Οι παράμετροι Area και ETo/RC είναι ανάλογοι του μεγέθους της δεξαμενής δεκτών ηλεκτρονίων QΑ (στο αναγωγικό
κομμάτι του φωτοσυστήματος ΙΙ) και της γραμμικής ροής ηλεκτρονίων (μέγιστη δυνατή μεταφορά ηλεκτρονίων)
αντίστοιχα. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι οι παράμετροι αυτοί έχουν λίγο χαμηλότερη τιμή από ότι ο μάρτυρας. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο ότι για να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις μεταχειρίσεις χρειάζεται
μεγαλύτερη έκθεση σε ωσμωτικό μέσο.
Οι παράμετροι PI(abs) και SFI(abs) είναι ενδεικτικοί της ζωτικότητας και της λειτουργικότητας και δομής του
φωτοσυστήματος ΙΙ αντίστοιχα. Η ζωτικότητα του φωτοσυστήματος ΙΙ φαίνεται να μην έχει διαφορά στη μεταχείριση με
πουτρεσίνη και στον μάρτυρα, ενώ η λειτουργικότητα και δομή παρουσιάζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το
μάρτυρα. Αυτό ενισχύει τις ενδείξεις των παραμέτρων Area και ETo/RC και την υπόθεση ότι μεγαλύτερης έντασης
καταπόνηση μπορεί να παρουσιάσει μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις μεταχειρίσεις.
Τα μεγέθη ABS/RC και RC/CSm δείχνουν το λειτουργικό μέγεθος της κεραίας του LHCII ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης
και τη συγκέντρωση ενεργών κέντρων αντίδρασης του PSII ανά διεγερμένο τομέα αντίστοιχα. Στη μεταχείριση με
πουτρεσίνη (PGL) φαίνεται ο αριθμός των ενεργών κέντρων και το μέγεθος της κεραίας να είναι ελαφρώς αυξημένα σε
σχέση με το μάρτυρα. Το λειτουργικό μέγεθος της κεραίας μπορεί να αυξάνεται για να αντισταθμίσει την μείωση της
ροής ηλεκτρονίων που παρατηρείται, όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο. Πιο πιθανή αιτία της αύξησης
των ABS/RC και RC/CSm είναι η αυξημένη διάχυση της ενέργειας λόγω αύξησης του DIo/RC.
Γενικά όπως φαίνεται και από το διάγραμμα (Εικόνα 9), εκτός από την παράμετρο NPQ, δεν υπάρχουν μεγάλες
διαφορές ανάμεσα στην μεταχείριση με πουτρεσίνη και στο μάρτυρα στις ελεγχόμενες συνθήκες. Θα ήταν σκόπιμο να
γίνουν περεταίρω μετρήσεις φθορισμού της χλωροφύλλης σε διαφορετική συγκέντρωση (μεγαλύτερη ένταση υδατικής
καταπόνησης), ή σε διαφορετικό διάστημα έκθεσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις
μεταχειρίσεις.

3.4 Επίδραση της αυξημένης πουτρεσίνης στην μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή κατά την
ωσμωτική καταπόνηση

Οι πολαρογραφικές μετρήσεις σε φυλλικούς δίσκους αποσκοπούν στο να μελετηθεί η μέγιστη φωτοσυνθετική
δραστηριότητα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού μετά από κάποια καταπόνηση, σε σχέση με δείγματα μάρτυρες
(controls). Μετά τις μεταχειρίσεις που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.4 στα «Υλικά και Μέθοδοι», καταγράφηκε ο
ρυθμός της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής των φυλλικών δίσκων. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα φαίνονται στα
παρακάτω γραφήματα (Εικόνα 10).
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Εικόνα 13: Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα εκφρασμένη σε γραμμομόρια οξυγόνου ανά mg ολικής χλωροφύλλης (chl a +chl b) και
ανά ώρα, στην κάθε μεταχείριση. Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5) . Με το μπλέ χρώμα φαίνεται η φωτοσύνθεση
(θετικές τιμές), ενώ με το κόκκινο η αναπνοή (αρνητικές τιμές).

Στο παραπάνω γράφημα (Εικόνα 13) φαίνεται ότι η προεπώαση σε πουτρεσίνη (PGL) βοηθά τη διατήρηση της
ενεργότητας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού παρά την υδατική καταπόνηση, ενώ ο μάρτυρας (WGL) έχει
χαμηλότερες τιμές. Η αύξηση της πουτρεσίνης βοηθά στον υψηλό ρυθμό φωτοσυνθετικής έκλυσης οξυγόνου και
δείχνει να έχει προσομοιώσει φωτοσυνθετικό μηχανισμό προσαρμοσμένο σε συνθήκες HL (high light) (37). Μια πιθανή
εξήγηση για το μηχανισμό δράσης της πουτρεσίνης ώστε να είναι συνεπής και με τη μείωση του ΝPQ που παρατηρείται
σε σχετικά χαμηλό φωτισμό (160 molm-2s-1) και με την αύξηση της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηρίοτητας (στα
1000μmolm-2s-1) είναι η δράση της ως διαπερατή ρυθμιστική ουσία που ελέγχει τη διαφορά υδατικού δυναμικού (Δψ)
του μικροχώροου (17, 45). Η πουτρεσίνη όταν αυξηθεί ενδοκυτταρικά μπορεί να αύξησει την ρυθμιστική ισχύ του
μικροχώρου μέσω της δημιουργίας βαθμίδωσης συγκέντρωσης αμίνης μεταξύ στρώματος του χλωροπλάστη και
μικροχώρου κατά το φωτισμό του ιστού (45). Η επιπλέον πουτρεσίνη αυξάνει τη φωτοσυνθετική λειτουργία, μειώνοντας
τη μη-φωτοχημική απόσβεση.
Στις περιπτώσεις PWL και WWL (χωρίς υδατική καταπόνηση) θα περιμέναμε η εξωγενής πουτρεσίνη να μην επηρεάζει
την απόδοση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, παρ’ όλα αυτά δείχνει να δρα αρνητικά όταν δεν υπάρχει καταπόνηση.
Ίσως έχουμε μια επιπλέον καταπόνηση με την προσθήκη πουτρεσίνης, εφ’ όσον η επώαση ήταν σχετικά σύντομη και
δεν υπήρχε χρόνος να προσαρμοστεί ο ιστός στη νέα κατάσταση. Για τις περιπτώσεις που η μεταχείριση με ωσμωτικό
μέσο, ή νερό έγινε στο σκοτάδι (PWD, WWD, PGD, WGD), δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στα αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει ότι όταν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός είναι ανενεργός κατά τη
διάρκεια της καταπόνησης, η εξωγενής πουτρεσίνη δεν μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μετέπειτα
φωτοσυνθετικής απόδοσης του ιστού.
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3.5 Διαφοροποιήσεις των πολυαμινών κατά την ωσμωτική καταπόνηση

Με την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πολυαμινών, μπορεί να πιστοποιηθεί ότι η εξωγενής πουτρεσίνη είχε
εισχωρήσει στον ιστό, έτσι ώστε οι μεταχειρίσεις με πουτρεσίνη να έχουν εμφανώς περισσότερη ποσότητα πολυαμίνης
από ότι τα δείγματα μάρτυρες. Επίσης σε προηγούμενες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι αλλαγές στο λόγο Put/Spm
οδηγούν στην αναδιοργάνωση του LHCII, ως απόκριση σε κάθε καταπόνηση (5,36) . Όταν ο λόγος Put/Spm μειώνεται,
είναι ένδειξη μεγαλύτερης έντασης καταπόνησης και το φυτό τείνει να αυξάνει το μέγεθος της κεραίας του
φωτοσυστήματος ΙΙ και να έχει μικρότερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (37).
Οι αναλύσεις με HPLC έδειξαν ότι η πουτρεσίνη είναι αυξημένη στις μεταχειρίσεις (Εικόνα 14) όπου ο ιστός είχε
προεπωαστεί σε υδατικό διάλυμά της, άσχετα με το αν αργότερα οι φυλλικοί δίσκοι επωάστηκαν σε ωσμωτικό μέσο.
Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να αποδώσουμε τις διαφορές που παρατηρήθηκαν κατά τα πειράματα και την
επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους, στην ύπαρξη εξωγενούς πουτρεσίνης (επιπλέον ποσότητας) σε σχέση με τοις
μεταχειρίσεις-μάτρυρες (μόνο ενδογενής πουτρεσίνη).

Εικόνα 14: Ποσότητα πουτρεσίνης ανά γραμμάριο ιστού (FW). α) Μεταχειρίσεις χωρίς υδατική καταπόνηση στο φώς (WWL/PWL) και στο
σκοτάδι (WWD/PWD) και , β) Μεταχειρίσεις με υδατική καταπόνηση στο φώς (WGL/PGL) και στο σκοτάδι (WGD/PGD). Το πρώτο γράμμα στην
κάθε σύντμηση δείχνει την παρουσία εξωγενούς πουτρεσίνης (P), ή το μάρτυρα (νερό – W). Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική
απόκλιση (n=5).

Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο λόγος Put/Spm, καθώς επιδρά στην οργάνωση και λειτουργικότητα του
φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα (Εικόνα 15) οι μεταχειρίσεις με πουτρεσίνη έχουν
υψηλότερο λόγο Put/Spm, άσχετα με το αν έχουν υποστεί υδατική καταπόνηση ή όχι. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις
που έχουμε υδατική καταπόνηση και ιδιαίτερα σε επώαση κάτω από συνθήκες φωτισμού παρατηρείται μεγαλύτερη
διαφορά ανάμεσα στην μεταχείριση με πουτρεσίνη (PGL) από το μάρτυρα (WGL), ενώ στο σκοτάδι η διαφορά είναι
πολύ μικρότερη. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που δεν έχει επωαστεί ο ιστός σε ωσμωτικό μέσο, η διαφορά είναι ακόμα
μεγαλύτερη. Όμως, λόγω μεγάλων τυπικών αποκλίσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο
σφάλμα κατά τους χειρισμούς. Επομένως, εξετάζοντας τον λόγο αυτό ως δείκτη καταπόνησης, βλέπουμε ότι όταν
προστίθεται εξωγενώς πουτρεσίνη το φυτό έχει μικρότερη τάση να αλλάξει το μέγεθος της κεραίας και το ρυθμό της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας ως απόκριση στην αλλαγή του λόγου Put/Spm.
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Εικόνα 15: Λόγος πουτρεσίνης προς σπερμίνη στις οκτώ μεταχειρίσεις. Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).

Τέλος, παρατηρώντας τις μεταχειρίσεις χωρίς προσθήκη εξωγενούς πουτρεσίνης (Εικόνα 16), παρατηρείται διαφορά
ανάμεσα στην ποσότητα της ενδογενούς πουτρεσίνης στις περιπτώσεις που ο ιστός έχει υποστεί υδατική καταπόνηση
ή όχι. Φαίνεται ότι κατά την επώαση σε ωσμωτικό μέσο και σε συνθήκες φωτισμού η ενδογενής πουτρεσίνη αυξάνεται
οριακά. Μολονότι είναι γνωστό από παλαιότερες έρευνες ότι η πουτρεσίνη αυξάνεται σε συνθήκες ωσμωτικής
κατάπόνησης (44) κάτω από τις συνθήκες του συγκεκριμένου πειράματος,η αλλαγή φαίνεται ότι είναι σχετικά μικρή. Η
αύξηση της πουτρεσίνης γίνεται σε αυτές τις συνθήκες από την ADC (43). Ο χλωροπλαστικός εντοπισμός της ADC της
επιτρέπει να αντιδράσει γρήγορα στα σήματα που ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός στέλνει κάτω από την ωσμωτική
καταπόνηση. Η τεχνητή αύξηση της πουτρεσίνης (μέσω εξωγενούς προσθήκης) βελτίωσε τον ενδογενή μηχανισμό
προστασίας της φωτοσυνθετικής μηχανής και για αυτό τόσο η φωτοσυνθετική δραστηριότητα ήταν μεγαλύτερη όσο
και η απώλεια νερού περιορίστικε σημαντικά.

Εικόνα 16: Ποσότητα πουτρεσίνης ανά γραμμάριο ιστού (FW) στις μεταχειρίσεις όπου δεν έχει προστεθεί πουτρεσίνη εξωγενώς (ενδογενής
πουτρεσίνη). Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).
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3.6 Φωτοσυνθετικές χρωστικές

Στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 17) παρατίθενται η ποσότητα της χλωροφύλλης a και της χλωροφύλλης b ανά
βάρος ιστού αντίστοιχα. Στο διάγραμμα της Εικόνας 18 βλέπουμε το λόγο χλωροφύλλης a προς χλωροφύλλη b. Και στα
τρία διαγράμματα παρατηρείται ότι οι διαφορές ανάμεσα στις μεταχειρίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό
ήταν αναμενόμενο λόγω της μικρής διάρκειας επώασης στην αμίνη και στο ωσμωτικό μέσο.

Εικόνα 17: Επίπεδο α) χλωροφύλλης a και β) χλωροφύλλης b, ανά γραμμάριο ιστού (FW) στις οκτώ μεταχειρίσεις. Οι κάθετες μπάρες
αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).

Εικόνα 18: Λόγος χλωροφύλλης a προς χλωροφύλλη b στις οκτώ μεταχειρίσεις. Οι κάθετες μπάρες αντιστοιχούν σε τυπική απόκλιση (n=5).

Στην Εικόνα 18 φαίνεται λόγος Chl a/ Chl b, που εκφράζει εμμέσως το μέγεθος της φωτοσυνθετικής κεραίας, στις οκτώ
διαφορετικές μεταχειρίσεις. Όμως όπως προαναφέρθηκε οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές και δεν μπορούν
να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. Επιπρόσθετα οι βιοενεργητικοί δείκτες είναι σαφώς πιο ευαίσθητοι ώστε να
καταγράψουν τις διαφοροποιήσεις του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε λειτουργικό επίπεδο σε διάστημα μεγαλύτερο
από 2 ώρες (συνολική διάρκεια επωάσεων).
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4. Συμπεράσματα
Με τις μεταχειρίσεις της παρούσας εργασίας δείξαμε ότι μείωση του υδατικού περιεχομένου από τα φυλλικά δισκία
της τάξης του 7% επιτρέπει την ήπια διατάραξη του ωσμωτικού δυναμικού του κυττάρου και αδιαμφισβήτητα
παραμένει εντός του φυσιολογικού εύρους των υδατικών καταπονήσεων που αντιμετωπίζει το φύλλο στο φυσικό του
περιβάλλον. Επίσης, αυτές οι συνθήκες περιορίζουν σημαντικά τα αναμενόμενα προβλήματα στη συλλογή του σήματος
του φθορισμού από την επανααπορρόφηση των φωτονίων λόγω απώλειας νερού από τον υπό μελέτη ιστό και
επιτρέπουν την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων από ότι αν οι υδατικές απώλειες ήταν μεγαλύτερες.
Ολοκληρώνοντας τα πειράματα και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η
πουτρεσίνη έχει έναν προστατευτικό ρόλο για τον ιστό, όταν αυτός υπόκειται σε ωσμωτική καταπόνηση (με γνώμονα
τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό και τις υδατικές απώλειες). Βέβαια, με την προσθήκη εξωγενώς της συγκεκριμένης
συγκέντρωσης πουτρεσίνης και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες καταπόνησης.
Συγκεκριμένα, η έκθεση του ιστού σε υδατικό διάλυμα πουτρεσίνης και απορρόφησή της, οδηγεί σε μικρότερη
απώλεια νερού κατά την υδατική καταπόνηση σύμφωνα με το μέγεθος RWC. Ακόμα, η μέτρηση της μη-φωτοχημικής
απόσβεσης μας έδειξε ότι στην περίπτωση προεπώασης του ιστού σε πουτρεσίνη προτού υποβληθεί σε ωσμωτικό
στρες, ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός εμφανίζεται λιγότερο καταπονημένος σε σχέση με το μάρτυρα. Επίσης η ύπαρξη
πλεονάζουσας ποσότητας πουτρεσίνης (εξωγενής προςθήκη), δείχνει να προστατεύει την φωτοσυνθετική λειτουργία σε
συνθήκες υψηλού φωτισμού κατά τη διάρκεια της καταπόνησης.
Τέλος είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι τόσο οι υδατικές απώλειες όσο και η φωτοσυνθετική δραστηριότητα
μπορεί να προστατευθεί μέσω μιας σχετικά σύντομης μεταχείρισης (μόλις 1 h επώαση με πουτρεσίνη) . Η
προστατευτική δράση της πουτρεσίνης και σε συνθήκες σκοταδιού που η φωτοσύνθεση δεν είναι ενεργή δηλώνει ότι η
πουτρεσίνη μπορεί να δράσει ως ωσμωτικά ενεργή ουσία (osmolyte) και να μειώσει τις απώλειες ύδατος. Πιο πιθανό
κυτταρικό διαμέρισμα για να παίξει αυτό το ρόλο είναι το χυμοτόπιο όπου είναι γνωστό ότι αποτελεί και αποθήκη
ελεύθερων αλλά και συζευγμένων πολυαμινών.(39,40)
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