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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ΕΜΟ) είναι µια αναπόφευκτη συνέπεια
του αερόβιου µεταβολισµού. Αυτά τα ασταθή προϊόντα της αναγωγής του
οξυγόνου είναι ιδιαίτερα δραστικά και αντιδρούν µη ειδικά µε µια µεγάλη
ποικιλία βιοµορίων, επιφέροντας θανατηφόρες καταστροφές στο κύτταρο. Κάτω
από συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης παρατηρείται µια υπέρµετρη
συσσώρευση ΕΜΟ, η απόσβεση των ποιων αποτελεί άµεση προτεραιότητα για το
κύτταρο Τα φυτά έχουν εξελικτικά συγκροτήσει µια αποτελεσµατική άµυνα κατά
των ΕΜΟ, που περιλαµβάνει φυσικά αντιοξειδωτικά προϊόντα και ένζυµα..
Ανάµεσά τους, η καταλάση κατέχει εξέχουσα θέση, επειδή αποτελεί την κύρια
εστία απόσβεσης του Η2Ο2. Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα και τα πιο
χαρακτηριστικά ένζυµα των περοξεισωµάτων, στα οποία οδηγείται µέσω
πεπτιδίου συνθήµατος. Στα C3 φυτά συναντάται µε τρεις ισοµορφές, που
εµφανίζουν διαφορετική ιστοειδική κατανοµή και λειτουργική αποστολή. Η
καταλάση µε υψηλή καταλατική ενεργότητα (CAT-1) είναι η κύρια ισοµορφή
των φύλλων. Για την διερεύνηση του πιθανού ρόλου της καταλάσης, στην
προστασία ενάντια σε ποικίλες µορφές οξειδωτικής καταπόνησης, επιχειρήθηκε η
δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων φυτών καπνού, µε εκφυλισµένο το πεπτίδιο
σύνθηµα ώστε η CAT-1 να εκφράζεται στο κυτόπλασµα. Οι Τ1 απόγονοι
παρουσίασαν αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις του paraquat και του
εξωγενούς H2O2.
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ABSTRACT
Oxygen is essential for existence of aerobic life; however activated oxygen species
(AOS) are generated in all aerobic organisms, and their levels are enhanced by
exposure to chemical and environmental stress. The toxic effects of AOS, termed
oxidative stress, are circumvented by a combination of enzymic and non-enzymic
mechanisms, that can reduce oxidative damage by converting AOS to harmless
compounds.

Among the enzymes involved in anti-oxidant defense mechanisms,

catalase (EC 1.11.1.6) plays a key role, catalyzing the dismutation of hydrogen
peroxide to water and molecular oxygen at an extremely rapid rate. This rapid H2O2
dismutation represents the catalatic mode of action of catalase. Catalase is a
ubiquitous peroxisomal matrix enzyme that is targeted to the peroxisome via a
peroxisome trageting motif (PTM). Catalase with high catalatic activity (CAT-1) is
the major isoform in leaves, and there is relatively less CAT-1 in stem and sepal
tissue. In order to further investigate the possible involvement and role of catalase as
protection against oxidative stress, we have over-expressed a cytoplasm targeted
catalase, due to AOS formation in/or diffusion through cytoplasm in certain
conditions of biotic or abiotic stress. Thus, an enhancement of the antioxidant
capacity in the cytoplasm was attempted. Accordingly, we developed transgenic
tobacco genotypes expressing the tobacco Cat1 gene lacking the peroxisome target
motif. T1 progeny was analyzed for catalase specific activity in various
developmental stages. Transgenic tobacco exhibited increased catalase specific
activity from 1.2- to more than 2-fold compared to wild type plants. Transgenic plants
were examined for tolerance to various abiotic stress conditions. Catalase overexpressing plants showed reduced levels of light-mediated cellular damage from the
herbicide methyl viologen and exogenous H2O2.

7

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Γενικά
Οι αερόβιοι οργανισµοί εκθέτονται συνεχώς στο οξυγόνο το οποίο
επιφυλάσσει κινδύνους καθώς τα ενδιάµεσα προϊόντα της αναγωγής του έχουν
µεγάλη τοξικότητα. Η παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ΕΜΟ) είναι διαδικασία
του κανονικού κυτταρικού µεταβολισµού. Τα ασταθή παράγωγα, που προκύπτουν
από τη διαδοχική αναγωγή του οξυγόνου, είναι ιδιαίτερα δραστικά και αντιδρούν µη
ειδικά µε σηµαντικά για το κύτταρο βιοµόρια, όπως νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες και
λιπίδια, επιφέροντας θανατηφόρες συνέπειες (Imlay and Linn, 1988; Halliwell and
Gutteridge, 1989). Τα EMO αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα διαδοχικών αναγωγών
του οξυγόνου µε µεταφορά ενός ηλεκτρονίου. Στη βασική του κατάσταση (ground
state) το οξυγόνο είναι µόριο τριπλής κατάστασης και σχετικά ανενεργό. Με την
πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου, από µια ποικιλία αναγωγικών παραγόντων, το οξυγόνο
ανάγεται µέσα από µια αντίδραση τεσσάρων διαδοχικών σταδίων (Αντίδραση 1),
παράγοντας ενεργές µορφές οξυγόνου (Frank Van Breusegem et al., 2001). Το πρώτο
στάδιο της αντίδρασης απαιτεί ενεργειακό κόστος, ενώ τα επόµενα είναι εξώθερµα
οπότε πραγµατοποιούνται αυθόρµητα.
Ο2 → (Η)Ο2•− → Η2Ο2 → ΟΗ• + Η2Ο → 2Η2Ο

(1)

Στο πρώτο στάδιο της αναγωγής του οξυγόνου (Αντίδραση 1) παράγεται η
υπερυδροξυλική ρίζα (ΗΟ2•−), η οποία σχηµατίζεται σε χαµηλό pΗ, και η
υπεροξειδική ρίζα (Ο2•− ) µε χρόνο ηµιζωής περίπου 2-4 µs (Sutherland, 1991). Στα
φυτικά κύτταρα η υπεροξειδική ρίζα βρίσκεται σε ισορροπία µε την πρωτονιωµένη
της µορφή, την υπερυδροξυλική ρίζα. Το Ο2•− είναι ασταθής και δυσκίνητη ρίζα και
µετατρέπεται σε υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide, Η2Ο2) και Ο2 στο
σηµείο σχηµατισµού της αυθόρµητα ή µε τη δράση της περοξειδικής δισµουτάσης
(superoxide dismutase, SOD, EC 1.15.1.1). To µόριο του Η2Ο2 είναι σχετικά σταθερό
και ευδιάχυτο. Αυτή του η ιδιότητα, του επιτρέπει να διαπερνά εύκολα τις κυτταρικές
µεµβράνες και να δρα µακριά από το σηµείο παραγωγής του. Η υδροξυλική ρίζα είναι
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από τις πιο ενεργές µορφές οξυγόνου µε χρόνο ηµίσειας ζωής µικρότερη του 1 µs.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να

αντιδρά ιδιαίτερα δραστικά µε µεγάλη ποικιλία

βιοµορίων στο σηµείο παραγωγής της (Van Breusegem et al., 2001). Σε φυσιολογικές
συνθήκες, η παραγωγή της πραγµατοποιείται µε πολύ βραδύ ρυθµό σε µη τοξικά για
το κύτταρο επίπεδα από την άµεση αντίδραση µεταξύ Ο2•− και Η2Ο2 (αντίδραση
Haber-Weiss). Αντίθετα, σε ιδιαίτερα τοξικά επίπεδα µπορεί να παραχθεί µέσω
κυκλικών αντιδράσεων που εµπλέκουν την οξείδωση µετάλλων όπως Fe

2+

και Cu+

(αντίδραση Fenton). Η υδροξυλική ρίζα µε την ικανότητά της να ξεκινά αλυσίδα
αντιδράσεων παραγωγής ΕΜΟ, θεωρείται ως η κυρίως υπεύθυνη ΕΜΟ για τις µη
αντιστρεπτές και καταστροφικές τροποποιήσεις των κυτταρικών βιοµορίων και
οργανιδίων.
Τα

ΕΜΟ

είναι

κυρίως

παραπροϊόντα

του

κανονικού

κυτταρικού

µεταβολισµού, αλλά παράγονται επίσης από τη διατάραξη των συστηµάτων
µεταφοράς ηλεκτρονίων σε συνθήκες καταπόνησης. Τα κυριότερα σηµεία παραγωγής
ΕΜΟ στο φυτικό κύτταρο, σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, εντοπίζονται σε
οργανίδια υψηλού οξειδωτικού µεταβολισµού, όπως χλωροπλάστες, µιτοχόνδρια και
µικροσώµατα (Dat et al., 2000). Στους χλωροπλάστες, ο σχηµατισµός του
υπεροξειδίου του υδρογόνου πραγµατοποιείται µέσω της αντίδρασης Mehler. Η
φωτοαναπνοή στα υπεροξεισώµατα, µέσω της οξειδάσης του γλυκολικού, είναι µια
εναλλακτική διαδικασία παραγωγής H2Ο2 (Van Breusegem et al., 2001). Συγχρόνως,
Η2Ο2 παράγεται στα µικροσώµατα, κατά τη β-οξείδωση των λιπαρών οξέων, καθώς
και στον αποπλάστη, κατά τη λιγνιτοποίηση του κυτταρικού τοιχώµατος µέσω της
δράσης οξειδασών και περοξειδασών (π.χ. οξειδάση των πολυαµινών) (Elstner, 1982;
Asada, 1994). Το Ο2•− παράγεται κατά τη µεταφορά ηλεκτρονίων στα µιτοχόνδρια,
κατά τη φωτοσύνθεση στους χλωροπλάστες και ως παραπροϊόν της δράσης διάφορων
ενζύµων (π.χ. οξείδαση της ξανθίνης) (Elstner, 1982; Fridovitch, 1986). Από τα
παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι πιθανές πηγές ΕΜΟ είναι ποικίλα ενζυµικά
συστήµατα µε διαφορετικό υποκυτταρικό εντοπισµό, οπότε η ταυτοποίηση του
µηχανισµού παραγωγής ΕΜΟ αποτελεί πραγµατική πρόκληση (Murphy et al., 1998;
Papadakis and Rubelakis-Angelakis, 1999).
Το ευρύ φάσµα των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων, όπως υψηλές και
χαµηλές θερµοκρασίες, ξηρασία, αλατότητα, UV ακτινοβολία, ατµοσφαιρικοί
ρυπαντές (π.χ. όζον και διοξείδιο του θείου), υδατική καταπόνηση, µολύνσεις από
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παθογόνα, ζιζανιοκτόνα (π.χ. paraquat), έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και
συσσώρευση των ΕΜΟ (Sutherland, 1991, Bowler et al., 1992). Οι στόχοι των ΕΜΟ
και κυρίως της υδροξυλικής ρίζας, είναι τα λιπίδια (περοξείδωση των ακόρεστων
λιπαρών οξέων των µεµβρανών), οι πρωτεΐνες (αποδόµηση ενζύµων), οι
υδατάνθρακες (διάσπαση πολυσακχαριτών), τα νουκλεϊκά οξέα (αποδιάταξη των
ελίκων, σπασίµατα σε χρωµατίδες, µεταλλαγές) µε τελικό αποτέλεσµα τον κυτταρικό
θάνατο (Fridovitch, 1986).
Τα φυτά για να αντεπεξέλθουν στα τοξικά αποτελέσµατα των ΕΜΟ έχουν
αναπτύξει ένα µεγάλο αριθµό στρατηγικών άµυνας, οι οποίες περιλαµβάνουν µικρού
µοριακού βάρους αντιοξειδωτικά µόρια (ασκορβικό οξύ, γουταθειόνη, µανιτόλη, ατοκοφερόλη, υδροξυκινόνες, φλαβονοειδή, αλκαλοειδή, β-καροτένιο) (Noctor and
Foyer, 1998) και αντιοξειδωτικά ένζυµα (υπεροξειδικές δισµουτάσες, καταλάσες,
αναγωγάσες, περοξειδάσες) (Inze’ and van Montagu, 1995). Μία άλλη σηµαντική
απόκριση των κυττάρων στην οξειδωτική καταπόνηση είναι η ικανότητά τους να
παρεµποδίζουν τη φυσιολογική διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης (Murray, 1992;
Paulovich et al., 1997). Πιο συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί µείωση του αριθµού των
κυττάρων και του ρυθµού της κυτταρικής διαίρεσης σε φυλλικούς και ριζικούς ιστούς
(Burssens et al., 2000; Granier et al., 2000). Αυτό επιτρέπει τη διατήρηση ενέργειας
για το φυτό δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών
άµυνας προκειµένου να αποσβέσουν άµεσα τις ελεύθερες ρίζες (Vernoux et al.,
2000; May et al., 1998).
Τα κυριότερα αντιοξειδωτικά ένζυµα, που έχουν χαρακτηριστεί µέχρι σήµερα
φαίνονται στον Πίνακα 1. Η SOD είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα των ενζυµικών
συστηµάτων του φυτικού κυττάρου, εξαιτίας της ικανότητάς της να µετατρέπει τα
σουπεροξείδια σε υπεροξείδιο του υδρογόνου (Scandalios, 1993). Στα φυτά υπάρχουν
πολλαπλά ισοένζυµα της SOD, η παρουσία των οποίων ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά
στο καλαµπόκι (Baum and Scandalios, 1982). Πρόκειται για σύνθετες πρωτεΐνες,
ασύνδετων πυρηνικών γονιδίων, οι οποίες στα ανώτερα φυτά διακρίνονται σε τρεις
κύριες κατηγορίες ανάλογα µε το µέταλλο, που φέρουν στην προσθετική τους οµάδα:
Mn, Fe, και Cu/Zn (Elstner, 1982). Οι SODs µε συµπαράγοντα το Mn εντοπίζεται
στην µιτοχονδριακή µήτρα (Baum and Scandalios, 1981), ενώ οι SODs µε
συµπαράγοντα το Fe στο στρώµα των χλωροπλαστών. Η φυλογενετική κατανοµή
τοποθετεί τις MnSODs και FeSODs ως αρχαιότερες. Αντίθετα, οι Cu/ZnSODs, οι
οποίες εδράζονται στους χλωροπλάστες και τα περοξεισώµατα, είναι δοµικά άσχετες
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µε τις προηγούµενες και τοποθετούνται κοντά στην έναρξη της ευκαρυωτικής
γενεαλογίας (Asada, 1994; Bueno et al., 1995; Ogawa et al., 1995). Γενετικά
τροποποιηµένα φυτά µε υπερέκφραση των SODs παρουσίασαν ανθεκτικότητα στο
paraquat (Perl et al., 1993), στο όζον και στην υδατική καταπόνηση (Tsang et al.,
1991; McKersie et al., 1993; Van Camp et al., 1994).
Πίνακας 1. Κύρια αντιοξειδωτικά ένζυµα
ΕΝΖΥΜΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Υπεροξειδική δισµουτάση

SOD

(ΕC 1.15.1.1)
Ασκορβική περοξειδάση

APO

(EC 1.11.1.11)
Αναγωγάση του Μονοδιυδροασκορβικού

MDHAR

(EC 1.6.5.4)
Αναγωγάση του διυδροασκορβικού

DHAR

(EC 1.8.5.1)
Αναγωγάση της γλουταθειόνης

GR

(EC 1.6.4.2)
Καταλάση

CAT

(EC 1.11.1.6)
Περοξειδάση της γλουταθειόνης

GS-POX

(EC 1.11.1.9)
Περοξειδάση

POX

(EC1.11.1.7)

Η απόσβεση του H2O2 επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των καταλασών και των
περοξειδασών, όπως η ασκορβική περοξειδάση (APO), όµως η καταλάση έχει
µικρότερη συγγένεια µε το υπόστρωµα σε σχέση µε την APO. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα οι καταλάσες να δρουν όταν το H2O2 βρίσκεται σε υψηλές
συγκεντρώσεις στο κύτταρο σε αντίθεση µε τις ασκορβικές περοξειδάσες, οι οποίες
δρουν όταν οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαµηλές (Scandalios, 1994; Creissen et al.,
1999). Η APO είναι µια αίµη-περοξειδάση, η οποία διακρίνεται σε τέσσερις καλά
χαρακτηρισµένες

µορφές

στα

φυτικά
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κύτταρα,

µια

κυτοπλασµική,

µια

περοξεισωµατική και δυο χλωροπλαστικές, µια στο στρώµα και µια άλλη συνδεµένη
στις θυλακοειδείς µεµβράνες (Mittler and Zilinskas, 1991; Asada, 1992; Yamaguchi
et al., 1995), ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για µια πέµπτη µιτοχονδριακή ισοµορφή. Οι
ισοµορφές, που εδράζονται στα οργανίδια, αποσβένουν το H2O2 που παράγεται εκεί
(de Marco et al., 1996), ενώ η λειτουργία της κυτοπλασµικής ισοµορφής είναι µάλλον
η αποµάκρυνση του H2O2, που παράγεται στο κυτόπλασµα ή τον αποπλάστη
(Papadakis et al., 2001).
Η APO χρησιµοποιεί ως υπόστρωµα δυο µόρια ασκορβικού (ASA) και ανάγει
το Η2Ο2 σε H2O, ενώ παράλληλα οδηγεί στο σχηµατισµό δυο µορίων
µονοδιυδροασκορβικού (MDHA). Το MDHA (ρίζα µε µικρή ηµιζωή) µετατρέπεται
σε ασκορβικό και διυδροασκορβικό (DHA). Το DHA ανάγεται σε ασκορβικό µέσω
της αναγωγάσης του διυδροασκορβικού (DHAR), χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα
αναγµένη γλουταθειόνη (L-γ-glutamyl-L-cysteinyl–glycine; GSH). Αποτελεί το
σηµαντικότερο µικρού µοριακού βάρους µόριο, για το µεταβολισµό του θείου και την
αποτοξίνωση από βαρέα µέταλλα, στα φυτά.

Από την παραπάνω αντίδραση

παράγεται οξειδωµένη γλουταθειόνη (GSSG), η οποία στη συνέχεια ανάγεται από τον
συνενζυµικό παράγοντα NADPH σε µια αντίδραση, που καταλύεται από την
αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR). Ο λόγος αναγµένης προς την οξειδωµένη µορφή
της γλουταθειόνης (GSH/GSSG) είναι σηµαντικός καθότι µεταβάλλεται σε ποικίλες
καταστάσεις καταπονήσεων και φανερώνει την οξειδοαναγωγική κατάσταση του
κυττάρου (Foyer et el., 1997).
Η παραπάνω σειρά αντιδράσεων, µε την οποία επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση
του H2O2, αναφέρεται ως κύκλος ασκορβικού – γλουταθειόνης ή Halliwell-Asada
(Εικόνα 1). Ο οξειδοαναγωγικός αυτός κύκλος λειτουργεί στο κυτόπλασµα και στους
χλωροπλάστες για την αποµάκρυνση του H2O2, που παράγεται από τη δράση κυρίως
των SODs (Asada, 1992).
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NADP+

NADPH + H+

GR

GSH

GSSH

DHAR

ASA

DHA

NADP+
MDHA

MDHAR
NADPH + H+

O2

APO
Ε

e-

H2O

e-

H2O2

SOD
O2

-

-

+

O2 + O2 + 2H

Εικόνα 1. Κύκλος του Halliwell-Asada.

Γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε υπερέκφραση των ενζύµων του κύκλου
γλουταθειόνης – ασκορβικού δίνουν ελπιδοφόρα µηνύµατα για την ανθεκτικότητα
των φυτών σε διάφορες µορφές οξειδωτικής καταπόνησης. Συγκεκριµένα, η
υπερέκφραση της κυτοπλασµικής APO βελτίωσε την ανθεκτικότητα στο paraquat
(Allen et al., 1997), ενώ η καταστολή της έκφρασης της APO δηµιούργησε φυτά µε
µεγαλύτερη ευαισθησία στο όζον (Orvar and Ellis, 1997). Επιπλέον τα υψηλότερα
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επίπεδα ενεργότητας της GR σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού και λεύκης
εµφάνισαν µεγαλύτερη ικανότητα διατήρησης των ενδογενών επιπέδων του ASA και
της GSH όταν εκτέθηκαν σε paraquat (Foyer et al., 1991; 1995).
1.2. Καταλάσες
Η καταλάση (H2O2: H2O2 οξειδοαναγωγάση, CAT, E.C. 1.11.1.6) είναι ένα
από τα σηµαντικότερα ενζυµικά συστήµατα των κυττάρων για την απόσβεση του
H2O2. Πρόκειται για µια τετραµερή πρωτεΐνη, µε προσθετική οµάδα αίµης, η οποία
εδράζεται στα µικροσώµατα και αποτελεί το 10 έως 25% της συνολικής τους
πρωτεΐνης (Huang et al., 1983). Τα µικροσώµατα, ανάλογα µε τον ιστό που
εντοπίζονται, διακρίνονται σε περοξεισώµατα στα φωτοσυνθετικά κύτταρα του
φύλλου, γλυοξυσώµατα στους ελαιώδεις σπόρους των φυτών, εξειδικευµένα
µικροσώµατα σε µη χλωροφυλλούχους και µη ελαιώδεις αποθηκευτικούς ιστούς και
µικροσώµατα των φυµατίων των ψυχανθών (Beevers, 1979; Haung et al., 1983). Το
πεπτίδιο συνθήµατος για την τοπογένεση των καταλασών, αναγνωρίστηκε στη
µεσοφυλλική καταλάση του καπνού και είναι µια εκφυλισµένη παραλλαγή του
γενικού µοτίβου SKL (σερίνη-λυσίνη- λευκίνη) στο C-τελικό άκρο της πρωτεΐνης
(Mullen et.al., 1997).
Tα ισοένζυµα της καταλάσης δείχνουν δύο ενεργότητες, την καταλατική και
την υπεροξειδατική. Οι ενεργότητες αυτές περιγράφονται από τις παρακάτω
αντιδράσεις:
CAT + H2O2 \CAT H2O2 (σύµπλοκο1)
CAT H2O2 + H2O2 \ CAT + 2H2O + O2 (καταλατική αντίδραση)
CAT H2O2 + H2R \ CAT + 2H2O + R (υπεροξειδατική αντίδραση)
Το υπόστρωµα H2R θα µπορούσε να είναι αιθανόλη, µεθανόλη, φορµαλδεϋδη
ή φορµικό οξύ (Huang et al., 1983). H καταλάση εµφανίζει υψηλό Km (Km: 5.3
mM), γεγονός που περιορίζει την αποτελεσµατικότητά της σε υψηλές συγκεντρώσεις
H2O2 (π.χ. κατά τη διάρκεια του γλυκολικού κύκλου).
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Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πολλών µορφών καταλάσης σε διαφορετικά είδη
φυτών, αλλά µόνο στο καλαµπόκι και στο βαµβάκι έχει γίνει συστηµατική µελέτη,
που αφορά τη δοµή και τη φυσιολογική της λειτουργία. Στο καλαµπόκι (Scandalios,
1994) και στο βαµβάκι (Ni et al., 1990) η καταλάση εµφανίζει πέντε ισοενζυµικές
µορφές, οι οποίες εδράζονται στα µικροσώµατα και προκύπτουν από όλους τους
δυνατούς συνδυασµούς δυο διαφορετικών υποµονάδων. Στον καπνό και την άµπελο
η καταλάση των φύλλων (CAT1) αναλύθηκε σε, 5 και 12 ισοένζυµα αντίστοιχα, µε
την τεχνική της ισοηλεκτρικής εστίασης (Siminis et al., 1994). Οι ισοενζυµικές
µορφές της CAT1 αποτελούνται από δύο υποµονάδες και στα δύο φυτά, την
υποµονάδα α (περίπου 57 KD και στα δύο φυτά) και την υποµονάδα β (περίπου 56
και 55 KD στο καπνό και στην άµπελο, αντίστοιχα). Τα πολυπεπτίδια α (λιγότερο
όξινη) και β (περισσότερο όξινη) είναι προϊόντα δυο διαφορετικών γονιδιακών
αλληλοµόρφων (Scandalios et al., 1984; Ni and Trelease, 1991). Ωστόσο, το πλήθος
των αλληλοµόρφων που έχει καταγραφή για το γονίδιο της µεσοφυλλικής καταλάσης
(CAT 1) ποικίλει στα C3 φυτά.
Στα ανώτερα φυτά (Arabidopsis thaliana, Nicotiana plumbaginifolia, Oriza
sativa και Zea mays), έχουν αποµονωθεί cDNA κλώνοι που κωδικοποιούν για τρεις
διαφορετικές κατηγορίες καταλασών (Frugoli et al., 1998; McClung, 1997).
Αντίστοιχα, στο γονιδίωµα της Nicotiana plumbaginifolia, έχουν αναγνωριστεί τρία
ενεργά γονίδια, που κωδικοποιούν για ισάριθµές ισοενζυµικές µορφές καταλάσης
(CAT 1, CAT 2, CAT 3) (Willeken et al., 1994). Παρόµοια µελέτη καταγράφει την
ύπαρξη τριών βιοχηµικά διακριτών ισοενζύµων, τα οποία κωδικοποιούνται από τρία
ασύνδετα πυρηνικά γονίδια (cat 1, cat 2, cat 3) (Scandalios, 1994). Το cat 1
αντιπροσωπεύει το 80% της ενεργότητας του φύλλου, ενώ το cat 2 το 20% της
συνολικής ενεργότητας (Van Breusegem et al., 2001).
Οι καταλάσες στα C3 φυτά διακρίνονται σε τρεις κλάσεις µε βάση την
οµολογία της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των γονιδίων τους, το φυσιολογικό τους
ρόλο και την ιστοειδίκευσή τους. Η κλάση Ι περιλαµβάνει καταλάσες εντοπισµένες
στους φωτοσυνθετικά δραστήριους ιστούς του φυτού, όπως τα κύτταρα του
µεσοφύλλου και το χλωροφυλλούχο παρέγχυµα του βλαστού, και ευθύνεται για την
αποµάκρυνση του H2O2 που παράγεται κατά τη φωτοαναπνοή. Στην κλάση αυτή
εντάσσονται η CAT1 της N. Plumbaginifolia, η CAT2 της Arabidopsis thaliana, η
CATST1 της πατάτας, SU2 του βαµβακιού κ.α. Στην κλάση ΙΙ περιλαµβάνονται
ισοένζυµα των καταλασών, τα οποία εδράζονται στα ηθµώδη στοιχεία του βλαστού,
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των φύλλων και της ρίζας. Στην κλάση αυτή ανήκουν τα προϊόντα των γονιδίων
CAT2 της N. Plumbaginifolia και CATST2 της πατάτας. Παρόλο που ο ακριβής
ρόλος τους παραµένει ακόµη αινιγµατικός, φαίνεται να συµµετέχουν στη
λιγνιτοποίηση. Τέλος, η τρίτη κλάση των καταλασών (ΙΙΙ) περιλαµβάνει ισοένζυµα,
που εδράζονται αποκλειστικά στα γλυοξυσώµατα του ενδοσπερµίου και η ενεργότητά
τους συνδέεται µε την απόσβεση του H2O2 που παράγεται κατά την οξείδωση των
λιπαρών οξέων εκεί (Willekens et al., 1994).
Η προηγούµενη διάκριση των καταλασών σε τρεις διαφορετικές κλάσεις δεν
συµπίπτει µε τις ισοενζυµικές µορφές, που έχουν αναγνωριστεί στα C4 φυτά (π.χ.
καλαµπόκι). Συγκεκριµένα, τα γονίδια της καταλάσης του καλαµποκιού και τα
αντίστοιχα ισοενζυµικά τους προϊόντα εµφανίζουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο ιστολογικής
κατανοµής

και

αποκρίνονται

διαφορετικά

στα

περιβαλλοντικά

ερεθίσµατα

(Scandalios et al., 1984; Scandalios, 1994). Το µετάγραφο του γονιδίου cat1, για
παράδειγµα, καθώς και το τελικό του προϊόν συγκεντρώνονται σε χαµηλά επίπεδα
στα κύτταρα του µεσοφύλλου, ανεπηρέαστα από την ποιότητα και την ένταση του
φωτισµού (Redinbaugh et al., 1990). Αντίθετα, η έκφραση του γονιδίου cat2
εντοπίζεται στα κύτταρα του δεσµικού κολεού και ρυθµίζεται θετικά από το φως
(Skadsen and Scandalios, 1987). Τέλος, το cat3 (στα κύτταρα του µεσοφύλλου) είναι
το µόνο γονίδιο καταλάσης το οποίο ρυθµίζεται µεταγραφικά από κιρκαδικό ρολόι
(Boldt et al., 1995).
1.2.1. Ο ρόλος της καταλάσης στις βιοτικές καταπονήσεις
Υψηλά επίπεδα H2O2, στο σηµείο προσβολής του φυτού από το παθογόνο,
είναι ιδιαίτερα τοξικά, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο φυτό να προκαλεί τοπικό
κυτταρικό θάνατο για την παρεµπόδιση της παραπέρα εξάπλωσης του παθογόνου.
Αυτό περιγράφεται ως αντίδραση υπερευαισθησίας (HR) για ασύµβατες σχέσεις
φυτού – παθογόνου (Chamnongpol et al., 1996).
Η πρώτη διαπίστωση ότι το H2O2 αποτελεί ένα δυναµικό για το φυτό
ερέθισµα έρχεται µε την ταυτοποίηση της καταλάσης ως πρωτεΐνης, που συνδέεται µε
το σαλικυλικό οξύ (SA). Το τελευταίο φέρεται ως το χηµικό-µόριο κλειδί για την
εκδήλωση τοπικής (LAR) και συστηµικής (SAR) εξάπλωσης της ανθεκτικότητας σε
πολλά φυτικά είδη (Friedrich et al., 1995). Έχει προταθεί η αναστολή της δράσης της
καταλάσης όταν δεσµεύει το σαλικυλικό οξύ (SA) και τα άλλα βιοενεργά παράγωγά
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τoυ (Takahashi et al., 1997). Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσµα την συσσώρευση
H2O2 , η οποία οδηγεί στην επαγωγή των PR γονιδίων (pathogenesis-related genes)
(Chen et al., 1993α; 1993β). Σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε καταστολή της
µεσοφυλλικής καταλάσης παρατηρήθηκε, κάτω από συνθήκες έντονου φωτισµού,
εκτεταµένη νέκρωση στα παλαιότερα φύλλα και παραγωγή της PR-1 πρωτεΐνης στο
υπόλοιπο υγιές φύλλωµα (Takahashi et al., 1997; Chamnongpol et al., 1998).
Επιπλέον, όταν τα φυτά αυτά διασταυρώθηκαν µε γενετικά τροποποιηµένα φυτά
NAHG, τα οποία υπερέκφραζαν το ένζυµο αποδόµησης του σαλικυλικού οξέος, η
συστηµική επαγωγή της PR – 1 δεν υπήρχε στους απογόνους (Friedrich et al., 1995).
Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι η υποέκφραση της καταλάσης δεν είναι αρκετή
από µόνη της για την εκδήλωση της SAR (Du and Klessing, 1997).
Οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις µε το σαλικυλικό οξύ αποδίδονται στις
καταλάσες της κλάσης Ι. Έχει όµως διαπιστωθεί ότι το σαλικυλικό οξύ µπορεί να
δεσµευτεί και από τις καταλάσες τις κλάσης ΙΙ σε γενετικά τροποποιηµένες πατάτες
(υπερέκφραση του γονιδίου cat2 Nt από φυτά καπνού), εκδηλώνοντας SAR ενάντια
στο παθογόνο µύκητα P. infestans (Yu et al., 1999). Επιπλέον, η CΑΤ2 έχει
αναγνωριστεί ως κύριος αποδέκτης του SA, παρότι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το
20% της καταλατικής ενεργότητας στο φύλλο (Chen et al., 1993α; 1993β). Το
τελευταίο οδήγησε στην υπόθεση ότι η CAT2 συνιστά πιθανόν τον ευαίσθητο στο SA
διακόπτη ο οποίος, αναστέλλοντας τη δράση της, ενισχύει την παραγωγή κύµατος
H2Ο2 (Nieben et al., 1995). Το κύµα H2Ο2 µεταφέρεται, µέσω ενός µηχανισµού
αυτοκατάλυσης, σε όλα τα τµήµατα του φυτού προσδίδοντας του συστηµική
εξάπλωση ανθεκτικότητας ενάντια στα παθογόνα (Rao et al., 1997; Van Camp et al.,
1998).
Η παρατήρηση σχετικά µε το ρόλο, που διαδραµατίζει το H2Ο2 ως χηµικό
µήνυµα για την εκδήλωση της αντίδρασης υπερευαισθησίας καθώς και για την τοπική
και συστηµική εξάπλωση της ανθεκτικότητας είναι ιδιαίτερα ελκυστική, γιατί
αναδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο των ΕΜΟ, γενικότερα, στην ανάπτυξη µηχανισµών
προστασίας από το φυτό κατά τη διάρκεια βιοτικών καταπονήσεων. Για το λόγο
αυτό, πολλά εργαστήρια προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το κρίκο ανάµεσα στην
καταλάση, το σαλικυλικό οξύ και τα φαινόµενα της HR, LAR και SAR.
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1.2.2. Ο ρόλος της καταλάσης στις αβιοτικές καταπονήσεις
Το H2O2 είναι γνωστό ότι συµµετέχει σε µεγάλη ποικιλία αβιοτικών
καταπονήσεων, όπως αλατότητα, ζιζανιοκτόνα (π.χ. paraquat, cercosporin), όζον,
υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, ατµοσφαιρικοί ρυπαντές (SO2) κ.α. Η αυξηµένη
ευαισθησία, σε καταπονήσεις από αλατότητα και όζον (Orvar et al., 1997), γενετικά
τροποποιηµένων φυτών που υποεκφράζουν την CAT1, αναδεικνύει τον ιδιαίτερα
σηµαντικό ρόλο της καταλάσης, όσον αφορά την αποµάκρυνση του

H2Ο2 που

παράγεται κατά τη διάρκεια της φωτοαναπνοής (Willekens et al., 1997). Η δράση της
καταλάσης µπορεί να παρατηρηθεί και σε σηµεία εκτός του υποκυτταρικού της
εντοπισµού. Το παραπάνω παρατηρήθηκε όταν η καταλάση ενέθηκε στο
διακυτταρικό χώρο σε φύλλα φυτών µε καταστολή της περοξεισωµικής καταλάσης
(Willekens et al., 1997).
Τα C4 φυτά εµφανίζουν αρκετά χαµηλότερα επίπεδα φωτοαναπνοής από ότι
τα C3 φυτά, το οποίο εξηγεί τη µικρότερη ευαισθησία φυτών που υποεκφράζουν την
καταλάση στις αβιοτικές καταπονήσεις (Scandalios, 1994). Η φωτοαναπνοή αποτελεί,
επίσης, θεµελιώδη διαδικασία για τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ φωτεινών και
σκοτεινών

αντιδράσεων

της

φωτοσύνθεσης

κατά

τη

διάρκεια

αντίξοων

περιβαλλοντικών συνθηκών. Μείωση στην αφοµοίωση του άνθρακα, είτε εξαιτίας
της µειωµένης διαθεσιµότητας του CΟ2 ή επειδή τα ένζυµα αφοµοίωσης του δεν
είναι αρκετά λειτουργικά, παρατηρείται συχνά κατά τη διάρκεια καταπονήσεων.
Αυτή η µείωση της αφοµοίωσης άνθρακα µπορεί να αποφευχθεί από φυτά µε
υψηλότερη ενεργότητα καταλάσης οδηγώντας σε αυξηµένη φωτοσυνθετική απόδοση
(Brisson et al., 1998).
Το µοντέλο της καταστολής της CAT1 σε φυτά καπνού είναι πολύ ελκυστικό,
γιατί επιτρέπει την αύξηση της οξειδωµένης γλουταθειόνης σε συνθήκες υψηλού
φωτισµού (Willekens et al., 1997). Η γλουταθειόνη είναι αναγκαία για την
αντιοξειδωτική άµυνα, τη διατήρηση σταθερού οξειδοαναγωγικού δυναµικού και τη
ρύθµιση της έκφρασης γονιδίων στα φυτά (Foyer et al., 1997), οπότε γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι στην οξειδωµένη της µορφή µπορεί να αποτελέσει δυναµικό εκκινητή
προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου (PCD).
Οξειδωτική

καταπόνηση

έχει

διαπιστωθεί

σε

φυτά

A.

thaliana

(παρατηρήθηκε αυξηµένη ενεργότητα της CAT3) ύστερα από µεταχείρισή τους µε
paraquat (Orendi et al., 2001). Το paraquat διακόπτει την φωτοσυνθετική ροή
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ηλεκτρονίων, µε αποτέλεσµα τη διοχέτευση της ενέργειας στο O2 και την αναγωγή
του σε Ο2•− (Dodge, 1994). Η συνδυασµένη δράση του paraquat και του φωτός
προκαλεί αυξηµένη οξειδωτική καταπόνηση στους χλωροπλάστες, αφού το κύριο
σηµείο δέσµευσης ηλεκτρονίων από το paraquat θεωρείται το κέντρο Fe-S στο
φωτοσύστηµα Ι (Fujii et al., 1990). Το Ο2•− µετατρέπεται, στην συνέχεια, σε H2O2
είτε αυθόρµητα ή µε τη δράση της SOD (Bowler et al.,1992). Φυλλικοί δίσκοι από
γενετικά

τροποποιηµένα

φυτά

που

υποεκφράζουν

την

καταλάση

έδειξαν

αξιοσηµείωτη ευαισθησία σε µεταχειρίσεις µε paraquat, παρουσία ήπιου φωτισµού
(Willekens et al., 1997).
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, οδηγηθήκαµε στην πεποίθηση ότι η
συστατική έκφραση κάποιων ενζύµων της αντιοξειδωτικής µηχανής πιθανότατα να
βελτιώσει την αντοχή των C3 φυτών σε ποικίλες µορφές αβιοτικής καταπόνησης. Ένα
από τα υποψήφια ένζυµα είναι η καταλάση. Σκοπός της εργασίας, ήταν η δηµιουργία
γενετικά τροποποιηµένων φυτών καπνού,

µε κυτοπλασµική έκφραση της

µεσοφυλλικής καταλάσης (CAT1). Για την έκφραση της CAT 1 στο κυτόπλασµα,
είχε εκφυλιστεί το πεπτίδιο σύνθηµα, το οποίο την οδηγεί κανονικά στα
περοξεισώµατα. Φυτά Τ1 γενιάς αξιοποιήθηκαν στη µελέτη της συµβολής της
αντιοξειδωτικής προστασίας, που παρέχει η καταλάση, στο paraquat και το Η2Ο2.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

2.1. Ανάπτυξη φυτών
Τ1 γενιάς σπόροι καπνού (Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1)
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Οι Τ1 απόγονοι προήλθαν από αυτογονιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε έκφραση του διαγονιδίου Cat1 στο
κυτόπλασµα. Το διαγονίδιο Cat1 είχε προέλθει από εκφυλισµό του πεπτιδίου
συνθήµατος (οδηγεί την CAT 1 στα περοξεισώµατα), µέσω αντίδρασης PCR
(Polymerase Chain Reaction). Στην Τ1 γενιά το διαγονίδιο βρίσκεται σε οµόζυγη
κατάσταση.
Οι

σπόροι

υποβλήθηκαν

σε

επιφανειακή

απολύµανση

µε

διάλυµα

υποχλωριώδους οξέος (εµπορικό σκεύασµα) σε αραίωση 10% v/v όπου και
παρέµειναν για 10 min και στην συνέχεια τοποθετήθηκαν σε στερεό θρεπτικό
υπόστρωµα καλλιέργειας ΜS, παρουσία καναµυκίνης (300 µg/mL) και απουσία
ορµονών (Μurashige and Skoog, 1962). Τα τριβλία διατηρήθηκαν σε θάλαµο
σταθερών συνθηκών µε φωτοπερίοδο 16/8h, ένταση φωτοσυνθετικά ενεργής
ακτινοβολίας (PAR, 400-700nm) 40 µmole·m-2·sec-1 και θερµοκρασία 25.5±0.5°C.
Εκεί παρέµειναν µέχρι την πλήρη φύτρωση των σπόρων (πάνω από 80%). Οι
φυτρωµένοι σπόροι, στην συνέχεια µεταφέρθηκαν σε νέα τριβλία µε MS για την
καλύτερη ανάπτυξή τους και παρέµειναν εκεί µέχρι να ριζοβολήσουν. Όταν τα
ριζοβοληµένα φυτάρια απόκτησαν ύψος 2-3 cm, µεταφυτεύτηκαν σε µίγµα χώµατος,
τύρφης και περλίτη (4:2:1, v/v/v) και εξακολούθησαν να παραµένουν στο θάλαµο
σταθερών συνθηκών, ώστε να σκληραγωγηθούν βαθµιαία στις κλιµατικές συνθήκες.
Η µεταφορά τους στο θερµοκήπιο έγινε όταν το ύψος τους ξεπέρασε τα 15 cm.
2.2. Εκχύλιση πρωτεϊνών από φύλλα καπνού
Για όλες τις πρωτεϊνικές εκχυλίσεις, επιλέχθηκε το 4ο – 5ο φύλλο από τη βάση
φυτών ύψους 12-15 cm (στάδιο 6ου-8ου φύλλου). Αφού αφαιρέθηκε το κεντρικό
νεύρο, το εµπρόσθιο τµήµα του φύλλου (~ 0,3 g) λειοτριβήθηκε µέσα σε 1 mL
παγωµένου διαλύµατος εκχύλισης µε τη βοήθεια µικρής ποσότητας λεπτής
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χαλαζιακής άµµου. Η σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης ήταν: 50 mM Tris-ΗCl, pH
8.0, 1 mM EDTA, 5 mM DTT, 500 µM PMSF, 10 µM Leupeptin, 0.1% (v/v) Triton
X100 και 10% (w/v) PVPΡ. Το εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε στις 12000 g για 20 min
στους 4°C (Heraeus, Biofuge 22R). Το υπερκείµενο χρησιµοποιήθηκε για τις
ενζυµικές αντιδράσεις. Σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας, τα φυτικά εκχυλίσµατα
παρέµειναν στους 0°C.
2.3 Προσδιορισµός της ενεργότητας της καταλάσης (CAT)
Ο προσδιορισµός της ενεργότητας της καταλάσης πραγµατοποιήθηκε σε
εκχυλίσµατα φύλλων και βασίστηκε στην αποδόµηση του Η2Ο2, όπως αυτή
προσδιορίζεται ποσοτικά µε φασµατοφωτοµετρία. Συγκεκριµένα, µετρήθηκε ο
ρυθµός ελάττωσης της απορρόφησης του Η2Ο2 στα 240 nm στους 30°C. Η αντίδραση
της καταλάσης πραγµατοποιήθηκε σε φασµατοφωτόµετρο της Perkin-Elmer (Lamda
20) και χρησιµοποιήθηκαν χαλαζιακές κυβέτες των 3 mL. Το διάλυµα αντίδρασης
περιείχε 50 mM Κ2ΗΡΟ4–ΚΗ2ΡΟ4, pΗ 8.0, 15 µM H2O2 και ποσότητα εκχυλίσµατος
ισοδύναµη µε 20 µg ολικής πρωτεΐνης σε τελικό όγκο 3 mL. Η λήψη των µετρήσεων
έγινε µε την βοήθεια αυτοµατοποιηµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε το οποίο για
κάθε αντίδραση λαµβάνονται τιµές απορρόφησης στα 240 nm, ανά 0.5 sec και για
συνολική διάρκεια 1 min από τη στιγµή προσθήκης του εκχυλίσµατος. Για κάθε φυτό
πραγµατοποιήθηκαν τρεις ανεξάρτητες επαναλήψεις της αντίδρασης, για κάθε
µέτρηση. Η µετατροπή της µετρούµενης διαφοράς απορρόφησης σε µονάδες
ενζυµικής ενεργότητας (Units), έγινε µε βάση το µοριακό συντελεστή απορρόφησης,
ε = 0.036 mM-1·cm-1 και οι τιµές ανάχθηκαν στο 1 mg πρωτεΐνης (ειδική ενεργότητα).
Τέλος, ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας των εκχυλισµάτων σε πρωτεΐνη
πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τους Lowry et al. (1951).
2.4. Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης
Στα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα έγινε ανοσοανίχνευση της καταλάσης, CAT-1, του
καπνού µε τη χρήση πολυκλωνικού ορού κατά του ιδίου ενζύµου της τοµάτας. Ο
ηλεκτροφορετικός διαχωρισµός των πρωτεϊνών πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το
σύστηµα Laemmli (Laemmli, 1970) και χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Mini Protean II
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της BioRad. Η περιεκτικότητα της πηκτής διαχωρισµού σε πολυακρυλαµίδη ήταν
7.5% και το πάχος της 1.5 mm. Η µετουσίωση των πρωτεϊνικών δειγµάτων έγινε µε
την προσθήκη SDS-αποδιατακτικού διαλύµατος σε τελική συγκέντρωση 62.5 mM
Tris-HCl, pH 6.8, 10% (v/v) γλυκερόλη, 2% (w/v) SDS και 5% (v/v) βµερκαπτοαιθανόλης (Mattoo et al., 1981). Σε κάθε βοθρίο φορτώθηκαν 30 µg ολικής
πρωτεΐνης. Οι συνθήκες ηλεκτροφόρεσης ήταν 80V για την πηκτή συσσώρευσης και
120V για την πηκτή διαχωρισµού.
Για την τεχνική του western blot χρησιµοποιήθηκε η συσκευή µεταφοράς Mini
Trans Blot της BioRad και µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 0.2 mm. Η µεταφορά των
πρωτεϊνών στη µεµβράνη νιτροκυτταρίνης πραγµατοποιήθηκε σε διάλυµα 25 mM
Tris- γλυκίνης, pH 8.3, σε σταθερή τάση 80 V και συνεχίστηκε, µέχρις ότου, η τιµή
της έντασης του ρεύµατος φθάσει τα 400 mA (περίπου 45 min). Μετά την
ολοκλήρωση της µεταφοράς, η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης πλύθηκε σε διάλυµα PBS
[0.8% (w/v) NaCl, 0.02% (w/v) KCl, 0.115% (w/v) Na2HPO4, 0.02% (w/v) KH2PO4]
για 10 min και τοποθετήθηκε σε διάλυµα PBS - 5% (w/v) αποβουτυρωµένης σκόνης
γάλακτος, όπου και παρέµεινε, υπό ελαφρά ανάδευση, για 1h. Με τη διαδικασία αυτή
µπλοκάρονται οι αδέσµευτες θέσεις στην επιφάνεια της µεµβράνης. Ακολούθησαν
διαδοχικά πλυσίµατα (5 φορές για 5 min) της µεµβράνης µε διάλυµα PBS / 0.05%
(v/v) Tween-20. Στην συνέχεια, η µεµβράνη επωάστηκε σε θερµοκρασία δωµατίου
για 2h µε το, αντίσωµα [αραίωση 1:5000 (v/v)]. Το αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε
σε αυτή τη µελέτη, έγινε εναντίον της καταλάσης από καρπό ντοµάτας (Inamine and
Baker, 1989). Η αραίωση του αρχικού ορού έγινε σε διάλυµα PBS, 0.05% (v/v)
Tween-20 και 1% (w/v) BSA. Κατόπιν, η µεµβράνη ξεπλύθηκε σε διάλυµα PBS –
0.05% (v/v) Tween-20 (5 φορές για 5 min), για να ακολουθήσει η επώαση µε το
δεύτερο αντίσωµα. Το δεύτερο αντίσωµα (anti·Rabbit IgG; Sigma), αναγνωρίζει τη
σταθερή περιοχή, Fc, των ανοσοσφαιρινών τάξεως IgG του κουνελιού και φέρει
προσαρτηµένο το ένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης. Η επώαση µε το δεύτερο
αντίσωµα πραγµατοποιήθηκε, επίσης, σε θερµοκρασία δωµατίου, για 2h και µε
συνεχή ανακίνηση. Αφού ολοκληρώθηκε η επώαση µε το δεύτερο αντίσωµα, η
µεµβράνη ξεπλύθηκε αρχικά µε διάλυµα PBS – 0.05% (v/v) Tween-20 (2 φορές για 5
min) και στη συνέχεια µε διάλυµα 0.1 Μ διαιθανολαµίνης (DEA), pH 9.6 (επίσης, 2
φορές για 5 min).
Η χρώση της µεµβράνης από τη δράση της αλκαλικής φωσφατάσης στηρίζεται
στον οξειδωτικό πολυµερισµό του άλατος του τετραζολίου ΝΒΤ (µπλε του
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νιτροτετραζολίου), προς κεραµέρυθρη φορµαζάνη. Το απαιτούµενο οξειδοαναγωγικό
δυναµικό προκύπτει από τη µετατροπή του υποστρώµατος του ενζύµου, 5-βρώµο-4χλώρο-3-ίνδολο φωσφορικού οξέος (BCIP) Το διάλυµα αντίδρασης περιείχε 0.1 Μ
DEA, pH 9.6, 0.01% (w/v) NBT και 1‰ (w/v) BCIP. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε
εµβάπτιση της µεµβράνης σε απιονισµένο ύδωρ.
2.5. Έκθεση σε διαφορετικές συγκεντρώσεις paraquat (methyl viologen)
Οκτώ φυλλικοί δίσκοι από κάθε φυτό, κόπηκαν µε τη χρήση φελλοτρυπητήρα
και τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σωλήνες falcon µε paraquat σε συγκεντρώσεις 0
µM, 0.6µM και 1.2µΜ. Εκεί επωάστηκαν για 12h στο σκοτάδι σε θάλαµο σταθερών
συνθηκών, θερµοκρασίαs 25.5±0.5°C, επιτρέποντας στο paraquat να διεισδύσει στα
φωτοσυνθετικά κύτταρα. Ακολούθησε έκθεση των φυλλικών δίσκων για 3h σε
συνθήκες κανονικού φωτισµού (100 µmole·photons·m-2·sec-1) εξασφαλίζοντας πλήρη
φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Οι φυλλικοί δίσκοι µεταφέρθηκαν στην συνέχεια για
16h στο σκοτάδι για έκλυση ηλεκτρολυτών (ion leakage). Η έκλυση ηλεκτρολυτών
είναι αποτέλεσµα της αποδιάταξης των κυτταρικών µεµβρανών, εξαιτίας της δράσης
του paraquat στους χλωροπλάστες, κατά τη διάρκεια της φωτοσυνθετικής
δραστηριότητας.
Η ζηµιά που προκλήθηκε στα φυτικά κύτταρα προσδιορίστηκε µε τη µέτρηση
της αγωγιµότητας των ηλεκτρολυτών για τις διάφορες συγκεντρώσεις paraquat ως
κινητική στο χρόνο. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επώασης
των φυλλικών δίσκων για 16h στο σκοτάδι, ενώ η τελική µέτρηση καταγράφηκε 10h
µετά τη λήξη της επώασης. Η µέτρηση της αγωγιµότητας των ηλεκτρολυτών
πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση αγωγιµόµετρου.
Ο προσδιορισµός του βαθµού υπεροξείδωσης των λιπιδίων στους φυλλικούς
δίσκους, καθώς και της περιεκτικότητάς τους σε χλωροφύλλη, αποτελούν δύο ακόµη
δείκτες της ζηµιάς που προκλήθηκε από το paraquat.
2.6. Έκθεση σε διαφορετικές συγκεντρώσεις Η2Ο2
Οκτώ φυλλικοί δίσκοι από κάθε φυτό, κόπηκαν µε τη χρήση φελλοτρυπητήρα
και, αφού τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σωλήνες falcon µε Η2Ο2 σε συγκεντρώσεις
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10 mM και 100 mΜ, µεταφέρθηκαν σε θάλαµο σταθερών συνθηκών µε συνεχές
φωτισµό, ένταση φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR, 400-700nm) 40
µmole·m-2·sec-1 και θερµοκρασία 25.5±0.5°C. Η ζηµιά που προκλήθηκε στα φυτικά
κύτταρα προσδιορίστηκε µε τη µέτρηση της αγωγιµότητας των ηλεκτρολυτών για τις
διάφορες συγκεντρώσεις Η2Ο2 ως κινητική στο χρόνο. Οι µετρήσεις ξεκίνησαν
αµέσως µετά τη µεταφορά των φυλλικών δίσκων στο θάλαµο σταθερών συνθηκών.
2.7. Εκχύλιση και ποσοτικός προσδιορισµός των χλωροφυλλών
Ο

ποσοτικός

προσδιορισµός

των

χλωροφυλλών

α

και

β

έγινε

φασµατοφωτοµετρικά, σύµφωνα µε τη µέθοδο της Holden (1965). Σε φυλλικούς
δίσκους (περίπου 0.1 gr) έγινε εκχύλιση των χλωροφυλλών µε προσθήκη 80-90%
µεθανόλης. Το εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε για 5min σε 13000 g. Το υπερκείµενο,
στη συνέχεια φωτοµετρήθηκε στα 650 και 665 nm. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των
χλωροφυλλών βασίστηκε στις παρακάτω εξισώσεις. Οι τελικές τιµές εκφράστηκαν σε
µg/mL.
Chl a = (16.5xE665) – (8.3x E650)
Chl b = (33.8xE650) – (12.5xE665)
2.8. Ποσοτικός Προσδιορισµος του Malondialdehyde ως δείκτη περοξείδωσης
των λιπιδίων
Για τον προσδιορισµό του Malondialdehyde χρησιµοποιήθηκαν 100 mg ιστού
τα οποία λειοτριβήθηκαν σε υγρό άζωτο και οµογενοποιήθηκαν σε 1.2 mL
διαλύµατος 5% TCA (trichloroacetic acid) και 0.12 mL διαλύµατος µεθανολικού
BHT (butylated hydroxytoluene, 0.5 g/L). Το εκχύλισµα επωάστηκε για 30min σε
νερό θερµοκρασίας περίπου 95oC για την ελευθέρωση του πρωτεϊνοσυνδετού MDA
και κατόπιν φυγοκεντρήθηκε για 15min σε 10000 g. Η ίδια διαδικασία
φυγοκέντρησης επαναλήφθηκε άλλες δύο ως τρεις φορές, µέχρι τον καθαρισµό του
υπερκειµένου. Το υπερκείµενο συλλέχτηκε και σε αυτό προστέθηκε ίσος όγκος
0.67% TBA (thiobarbituric acid). Ακολούθησε επώαση του συνολικού µίγµατος για
30 min σε βραστό νερό (∼95 oC) επιτρέποντας την ολική ελευθέρωση MDA.
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Το συνολικό µίγµα (αφού κρύωσε πρώτα σε θερµοκρασία δωµατίου)
φωτοµετρήθκε στα 600 nm. Για τον προσδιορισµό της απορρόφησης στα 600 nm το
φωτόµετρο µηδενίστηκε πρώτα στα 532 nm. Η σύσταση του τυφλού ήταν 5% TCA,
50 µL methanolic BHT και 67% TBA σε τελικό όγκο 1 mL. Ο ποσοτικός
προσδιορισµός του MDA βασίστηκε στην παρακάτω εξίσωση:

MDA (nmol/g φ. β.) =

∆Α(600nm − 532nm) / ε * b
x10 9 φρέσκοβάρος (mg )
500

(ε : 155,000; b: πάχος κυψελίδας = 1 cm; φ.β.: φρέσκο βάρος; ∆Α: διαφορά απορρόφησης)

2.9. Αποµόνωση γενωµικού DNA
Για την αποµόνωση του γενωµικού DNA από φύλλα εφαρµόστηκε παραλλαγή
του πρωτοκόλλου που καθιερώθηκε από τους Delaporta et al. (1983). Αναλυτικότερα,
1 g φύλλου από κάθε φυτό κονιορτοποιήθηκε, µε λειοτρίβηση παρουσία υγρού
αζώτου και η λεπτή σκόνη, που σχηµατίστηκε, αιωρήθηκε σε 15 mL διαλύµατος
εκχύλισης (100 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM EDTA, 500 mM NaCl, 10 mM βµερκαπτοαιθανόλη). Ακολούθησε προσθήκη 1 mL διαλύµατος 20% SDS και, µετά
από ήπια ανάδευση, το αιώρηµα επωάστηκε στους 65ºC, για 15 min. Στη συνέχεια,
εξισορροπήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου και προστέθηκαν 5 mL παγωµένου
διαλύµατος 5 Μ οξικού καλίου. Το αιώρηµα αναµείχθηκε ελαφρά και παρέµεινε στον
πάγο για 30 min. Κατόπιν, φυγοκεντρήθηκε στις 5000 g για 15 min στους 4ºC και
συλλέχθηκε το διαυγές υπερκείµενο. Για την αποτελεσµατικότερη αποµάκρυνση των
υπολειµµάτων φυτικού ιστού, το υπερκείµενο διηθήθηκε µέσα από φίλτρο Miracloth
(Hoechst; 18″x 50΄). Στο διήθηµα προστέθηκαν 10 mL ισοπροπανόλης και το
διάλυµα µεταφέρθηκε στους -20ºC, όπου και παρέµεινε για 30 min. Ύστερα από
φυγοκέντρηση στις 12000 g για 30 min στους 4ºC, το γενωµικό DNA εµφανίστηκε
ως πελλέτα υπόλευκου χρώµατος και επαναδιαλύθηκε σε 400 µL ρυθµιστικού
διαλύµατος ΤΕ (50 mΜ Tris-ΗCl, pH 8.0, 10 mM EDTA). Η διαδικασία συνεχίστηκε
µε την προσθήκη 400 µL διαλύµατος 2% CTAB [200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM
EDTA, 2 M NaCl και 2%(w/v) βρωµιούχο σετριµόνιο] και επώαση στους 65ºC για 15
min. Ακολούθησε σχολαστική ανάµιξη µε ίσο όγκο διαλύµατος φαινόλης–
χλωροφορµίου–ισοαµυλικής αλκοόλης (25:24:1), συλλογή της υδατικής φάσης και
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κατακρήµνιση του DNA, µε την προσθήκη υποδεκαπλάσιου όγκου διαλύµατος 3 Μ
οξικού νατρίου, pH 5.4, διπλάσιου όγκου 100% αιθανόλης και φυγοκέντρηση στις
14000 g για 15 min στους 4ºC. Η πελλέτα ξεπλύθηκε σε 70% αιθανόλη και
επαναδιαλύθηκε σε 100 µL διαλύµατος ΤΕ. Η συγκέντρωση του DNA
προσδιορίστηκε φασµατοφωτοµετρικά, µε µέτρηση της απορρόφησης στα 260 nm.
Τα δείγµατα διατηρήθηκαν στους 4ºC.
2.10. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης (PCR)
Τα φυτά της Τ1 γενιάς ελέγχθηκαν για την παρουσία του nptII στο γένωµά τους.
Το nptII είναι το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη και ήταν
ενσωµατωµένο στο φορέα pBIPVMI (Μυλωνά, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα), που
χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την τροποποίηση των φυτών (Τ0 γενιά). Στο pBIPVMI
είχε κλωνοποιηθεί το µεταλλαγµένο, για το πεπτίδιο σύνθηµα, Cat 1 γονίδιο. Η
µεταλλαγή στο πεπτίδιο σύνθηµα είχε γίνει µε την χρησιµοποίηση εκφυλισµένων
εκκινητών, οι οποίοι πολλαπλασίασαν το πλήρες µήκος του cDNA κλώνου του Cat 1
γονιδίου του καπνού (N. tabacum).
Για τον πολλαπλασιασµό του nptIΙ γονιδίου κατασκευάστηκαν οι παρακάτω
εκκινητές:
NPT – US1
5’ – GGT TCT CCG GCC GCT TGG – 3’
Ποσότητα

7.7 O.D, 245 µg, 44.5 nM

Συγκέντρωση (όγκος 1 mL)

45 pmol/µL

Μοριακό Βάρος

5499 g/mol

Θερµοκρασία υβριδοποίησης (Tm)

62.80 C

Μήκος εκκινητών

18 nt

Περιεκτικότητα σε GC

72.2 %
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NPT – US2
5’ – TCG GGA GCG GCG ATA CCG – 3’
Ποσότητα

7.4 O.D, 210 µg, 37.8 nM

Συγκέντρωση (όγκος 1 mL)

38 pmol/µL

Μοριακό Βάρος

5566 g/mol

Θερµοκρασία υβριδοποίησης (Tm)

62.80 C

Μήκος εκκινητών

18 nt

Περιεκτικότητα σε GC

72.2 %

Η αντίδραση της PCR πραγµατοποιήθηκε σε τελικό όγκο 25 µL, ο οποίος περιείχε 20
– 30 ng γενωµικού DNA. Συγκεκριµένα, για κάθε δείγµα χρησιµοποιήθηκε όγκος 5
µL (20 – 30 ng) DNA, ο οποίος προστέθηκε σε 20 µL PCR µείγµατος αντίδρασης. Η
σύσταση για κάθε µείγµα αντίδρασης ήταν η ακόλουθη:
•

4 µL διαλύµατος MgCl2

•

4 µL dNTPs

•

0.5 µL NPT - US1

•

0,5 µL NPT – US2

•

0.2 µL Taq DNA polymerase

•

10.8 µL H2O

Στην αρχή της αντίδρασης το DNA αποδιατάκτηκε για 5 min στους 950 C (1 κύκλος
αντίδρασης). Ακολούθησαν άλλοι 46 κύκλοι στις εξής συνθήκες:
→ 1 min αποδιάταξη του DNA σε θερµοκρασία 950
→ 1 min υβριδισµός των εκκινητών σε θερµοκρασία 620C
→ 2 min επιµήκυνση σε θερµοκρασία 720C
Η αντίδραση ολοκληρώθηκε µε 5 min επιµήκυνση στους 720C. Τα προϊόντα της
αντίδρασης αναλύθηκαν σε 1.5% πηκτώµατος αγαρόζης.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν φυτά Τ1 γενιάς (φέρουν το
διαγονίδιο σε οµόζυγη κατάσταση), τα οποία προήλθαν από αυτογονιµοποίηση
γενετικά τροποποιηµένων φυτών (Τ0 γενιά) που έφεραν το construct

pBPIVM1

(Μυλωνά, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). Το construct αυτό περιείχε τον πλήρη cDNA
κλώνο της CAT 1 (N. tabacum), µεταλλαγµένο ως προς το πεπτίδιο σύνθηµα.
Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν 20 διαφορετικοί
γενότυποι (σειρές). Η κάθε σειρά περιελάµβανε 5 επαναλήψεις οπότε ο συνολικός
αριθµός των φυτών ήταν 100. Μεταξύ των 100 φυτών υπήρχαν και 5 φυτά µάρτυρες
(SR1). Αρχικά, τα 100 φυτά (γενετικά τροποποιηµένα και φυτά µάρτυρες)
αναλύθηκαν ως προς τις ενζυµικές τους ενεργότητες σε τρία διαφορετικά
αναπτυξιακά στάδια, και πριν ακόµα αποµακρυνθούν από το θάλαµο σταθερών
συνθηκών, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία. Ο καθορισµός των
αναπτυξιακών σταδίων έγινε ως εξής:
•

10 αναπτυξιακό στάδιοè το ύψος του φυτού ήταν 2 – 3 cm και ο αριθµός
των φύλλων του δεν ξεπερνούσε τα 3 – 4,

•

20 αναπτυξιακό στάδιο è το ύψος του φυτού ήταν 5 – 6 cm και ο αριθµός
των φύλλων του 6 – 7,

•

30 αναπτυξιακό στάδιο è το ύψος του φυτού δεν ξεπερνούσε τα 12 cm και ο
αριθµός των φύλλων του 12 – 15.

3.1. Eνζυµική ενεργότητα καταλάσης σε φυτά Τ1 γενιάς
Η εξέταση, συνολικά, των φυτών στο 10 αναπτυξιακό στάδιο (Πίνακας 1)
αποκάλυψε αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις στην ενεργότητα της καταλάσης. Πιο
συγκεκριµένα υπήρχαν φυτά, τα οποία µε βάση την ειδική ενεργότητα καταλάσης,
εµφάνισαν τιµές µέχρι και 2 φορές πάνω σε σχέση µε φυτά µάρτυρες. Τα υπόλοιπα
φυτά παρουσίασαν µια ήπια, έως αµελητέα, αύξηση της ενζυµικής ενεργότητας και
µερικά ακόµα και φαινόµενα καταστολής. Ωστόσο, δεν έχει προταθεί συσχετισµός
µεταξύ του επιπέδου καταστολής της ενεργότητας της καταλάσης και του αριθµού
ενσωµάτωσης του διαγονιδίου στο φυτικό γονιδίωµα. Για την ακρίβεια ο Brisson et
al. (1998) και οι συνεργάτες του παρατήρησαν µεγαλύτερη καταστολή της
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ενεργότητας του ενζύµου σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε ένα αντίτυπο του
διαγονιδίου, απ’ ότι σε φυτά που περιείχαν τουλάχιστον δυο αντίτυπα του διαγονιδίου
στο γονιδίωµά τους.
Πίνακας 1. Ειδική ενεργότητα καταλάσης στο 1ΟΑναπτυξιακό Στάδιο. SR1: φυτά
µάρτυρες; 1-Α8: γενετικά τροποποιηµένα φυτά
CAT activity(U/mg)
Γενότυπος α φυτό

β φυτό

γ φυτό

δ φυτό

ε φυτό

Mean±SD

1

1.47

2.09

1.92

2.04

1.70

1.84 ± 0.25

2

1.73

1.63

1.88

1.75

1.68

1.73 ± 0.09

4

1.72

1.83

1.52

1.37

1.63

1.62 ± 0.17

5

1.75

1.99

2.02

2.18

1.97

1.98 ± 0.17

6

1.24

0.76

1.04

1,80

1.74

1.31± 0.44

8

1.65

2.05

2.11

2.17

1.45

1.89 ± 0.31

9

1.20

1.22

1.88

1.23

1.96

1.50 ± 0.38

11

1.53

1.86

0.78

0.457

12

0.74

1.80

0.63

0.64

0.51

0.87 ± 0.52

13

1.71

1.60

1.22

1.36

1.25

1.43 ± 0.21

16

1.29

1.06

1.14

1.30

1.15

1.19 ± 0.10

18

1.27

1.02

0.77

1.32

1.41

1.16 ± 0.26

19

1.06

1.23

1.82

1.53

1.87

1.50 ± 0.35

20

1.11

1.19

1.42

1.35

1.27

1.27 ± 0.12

21

1.89

1.11

0.43

1.02

0.42

0.97 ± 0.60

A1

1.29

2.02

2.10

1.73

1.84

1.79 ± 0.31

A3

0.50

0.74

0.57

0.85

0.76

0.68 ± 0.14

A5

1.76

2.10

1.935

1.35

1.56

1.74 ± 0.29

A8

1.10

0.78

0.54

1.49

0.73

0.93 ± 0.37

SR1

1.00

0.86

0.77

0.86

1.66

1.03 ± 0.09

1.15 ± 0.65

Στο 20 αναπτυξιακό στάδιο (Πίνακας 2) όλα τα φυτά εµφάνισαν, γενικότερα,
πιο αυξηµένη ενεργότητα καταλάσης. Αυτό ήταν κάτι το αναµενόµενο καθότι όσο το
φυτό αναπτύσσεται, παρατηρείται παράλληλα και αύξηση της ενεργότητας του
ενζύµου. Στο στάδιο αυτό τα φυτά στα οποία παρατηρήθηκε η πιο αυξηµένη
ενεργότητα ήταν τα Α5α, Α5γ, 11α, 11β και 5δ. Σηµαντικό, επίσης, είναι το γεγονός
ότι πολλά φυτά εξακολουθούσαν να διατηρούν χαµηλή ενεργότητα, σε σχέση µε
φυτά µάρτυρες.
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Πίνακας 2. Ειδική ενεργότητα καταλάσης στο 2Ο Αναπτυξιακό Στάδιο. SR1: φυτά
µάρτυρες; 1-Α8: γενετικά τροποποιηµένα φυτά
CAT activity(U/mg)
Γενότυπος α φυτό

β φυτό

γ φυτό

δ φυτό

ε φυτό

Mean±SD

1

1.777

1.914

2.130

1.949

2.021

1.95 ± 0.13

2

1.445

1.949

1.770

1.842

1.553

1.71 ± 0.2

4

1.661

1.805

1.769

1.697

1.552

1.69 ± 0.09

5

1.632

1.841

1.948

2.654

1.841

1.98 ± 0.39

6

1.351

0.984

1.243

1.752

1.146

1.29 ± 0.28

8

1.555

1.843

1.963

1.748

2.413

1.90 ± 0.32

9

1.279

1.122

1.639

0.798

1.457

1.25 ± 0.32

11

3.219

3.025

1.085

1.195

0.150

1.70 ± 1.37

12

1.231

2.036

1.639

0.761

1.057

1.34 ± 0.49

13

2.165

2.129

1.480

1.805

1.588

1.83 ± 0.3

16

0.509

1.446

1.589

1.423

1.697

1.33 ± 0.47

18

1.409

1.244

1.625

1.847

1.588

1.54 ± 0.22

19

1.361

1.200

1.018

1.489

1.712

1.35 ± 0.26

20

1.047

1.229

1.120

1.243

1.553

1.23 ± 0.19

21

1.232

1.444

1.086

1.157

0.908

1.16 ± 0.19

A1

1.446

1.805

1.404

1.590

1.516

1.55 ± 0.15

A3

0.976

0.761

0.904

0.883

0.977

0.90 ± 0.08

A5

2.826

1.673

3.118

1.480

1.521

2.12 ± 0.78

A8

1.236

0.555

0.564

2.400

1.787

1.30 ± 0.79

SR1

1.561

1.509

1.299

1.254

2.370

1.59 ± 0.45

Μετά την ολοκλήρωση και του 3Ο αναπτυξιακού σταδίου (Πίνακας 3)
µπορούµε να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για την ειδική ενεργότητα της
καταλάσης σε κάθε φυτό ξεχωριστά. Οι τιµές της ειδικής ενεργότητας του ενζύµου
διατηρήθηκαν γενικά σταθερές για κάθε φυτό και στα τρία αναπτυξιακά στάδια.
Εξαίρεση αποτέλεσαν τα φυτά 19β και 1ε, τα οποία στο τρίτο αναπτυξιακό στάδιο
εµφάνισαν τιµές αρκετά υψηλότερες σε σχέση µε τα προηγούµενα δυο αναπτυξιακά
στάδια. Ειδικότερα, το 19β παρουσίασε την υψηλότερη τιµή από όλα τα φυτά, η
οποία ήταν σχεδόν διπλάσια από το SR1β και SR1γ και σχεδόν πενταπλάσια από το
SR1α. Αντίθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση του 11γ, για το οποίο δεν
µετρήθηκε καθόλου ενεργότητα καταλάσης στο τρίτο αναπτυξιακό στάδιο, ενώ και
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στα δύο προηγούµενα παρουσίασε πολύ χαµηλή τιµή. Τέλος, σταθερά υψηλή
ενεργότητα και στα τρία αναπτυξιακά στάδια εµφάνισαν τα φυτά Α5α, Α5γ, 11α, 11β
και 5δ.
Πίνακας 3. Ειδική ενεργότητα καταλάσης στο 3Ο Αναπτυξιακό Στάδιο. SR1: φυτά
µάρτυρες; 1-Α8: γενετικά τροποποιηµένα φυτά
CAT activity(U/mg)
Γενότυπος α φυτό

β φυτό

γ φυτό

δ φυτό

ε φυτό

Mean±SD

1

4.200

3.050

3.231

2.670

5.900

3.81± 1.29

2

1.860

2.450

1.950

3.330

1.805

2.28 ± 0.64

4

1.850

2.102

2.300

1.848

1.805

1.98 ± 0.21

5

4.620

3.290

5.600

4.440

6

1.552

1.589

1.770

2.130

1.842

1.78 ± 0.23

8

1.805

2.430

3.600

2.129

2.201

2.43 ± 0.68

9

1.554

1.589

2.129

3.440

2.273

2.20 ± 0.76

11

5.920

4.200

0.000

3.230

0.623

3.49 ± 2.21

12

2.420

2.093

1.302

1.122

1.231

1.63 ± 0.58

13

2.530

1.530

1.420

2.400

4.240

2.42 ± 1.13

16

2.100

2.250

1.900

1.900

1.800

1.99 ± 0.18

18

1.445

1.121

1.337

0.440

1.900

1.25 ± 0.53

19

1.844

7.120

4.280

1.769

1.958

3.39 ± 2.33

20

1.296

1.121

1.060

1.228

1.322

1.21 ± 0.11

21

1.986

1.698

1.423

1.445

1.122

1.53 ± 0.32

A1

2.416

5.400

1.690

4.239

2.273

4.00 ± 1.55

A3

1.085

1.122

1.480

1.698

1.233

1.32 ± 0.25

A5

4.910

2.136

5.320

4.980

A8

2.090

1.157

1.056

1.518

1.229

1.41 ± 0.41

SR1

1.598

3.990

3.990

1.970

1.900

2.69 ± 1.19

4.49 ± 0.94

4.34 ± 1.47

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της ενζυµικής ενεργότητας της καταλάσης
στα παραπάνω φυτά συγκρίθηκαν µε την ποσότητα της πρωτεΐνης (western blots).
Συνολικά εξετάστηκαν οι 20 διαφορετικές σειρές στο τρίτο αναπτυξιακό στάδιο, στο
οποίο όλα τα φυτά

παρουσίασαν γενικά υψηλότερες τιµές ειδικής ενεργότητας

καταλάσης συγκριτικά µε τα δύο προηγούµενα Το παραπάνω επιτρέπει την
σαφέστερη αποτύπωση των όποιων διαφορών στην πρωτεΐνη µεταξύ των φυτών, και
συνεπώς την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων.
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Πρωτεΐνες από φύλλο καπνού αναλύθηκαν µε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση
και η καταλάση ανοσοεντοπίστηκε µε Western blot. Ο ανοσοεντοπισµός της
καταλάσης έδειξε, ότι γενικά η ενζυµική ενεργότητα συµβαδίζει µε την ποσότητα της
πρωτεΐνης (Εικόνες 1, 2, 3). Εξαίρεση αποτελούν τα φυτά Α3α, Α8α και 12δ στα

Εικόνα 1. Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης µε western blot. Το α και β υποδηλώνουν τις
υποµονάδες της καταλάσης. 20 µg πρωτεΐνης αναλύθηκαν µε SDS-PAGE (αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση) για τον ανοσοεντοπισµό της καταλάσης στα αντίστοιχα φυτικά
εκχυλίσµατα.

πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα των οποίων, η ποσότητα της καταλάσης ήταν σχεδόν µη
ανιχνεύσιµη (Εικόνα 2), αλλά η µετρούµενη ενεργότητα ήταν στα επίπεδα των SR1α,
SR1δ και SR1ε. Αυτό ενδεχοµένως υποδηλώνει µετά-µεταφραστική τροποποίηση του
ενζύµου. Στο παραπάνω συνηγορεί και το γεγονός ότι η καταλάση είναι ένα ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό ένζυµο, το οποίο ακόµη και σε µικρή ποσότητα είναι ικανό να
παρέχει προστασία στο φυτικό κύτταρο απέναντι στο Η2Ο2 που παράγεται κάτω από
συνθήκες ήπιου φωτισµού (περίπου 70-80 µmole·photons·m-2·sec-1). Μια άλλη πιθανή
εξήγηση είναι ότι η δράση κάποιου παράγοντα κατά τη διαδικασία εκχύλισης του
ενζύµου δεν επιτρέπει την ανοσοανίχνευσή του από το αντίσωµα.
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Εικόνα 2. Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης µε western blot. 57 και 56 KD είναι το µοριακό
βάρος των υποµονάδων της καταλάσης α και β αντίστοιχα. 20 µg πρωτεΐνης αναλύθηκαν µε
SDS-PAGE (αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση) για τον ανοσοεντοπισµό της καταλάσης στα
αντίστοιχα φυτικά εκχυλίσµατα.

Κάποια φυτά, όπως το 12α και το 20α εµφάνισαν επιλεκτικά καταστολή της β
υποµονάδας (Εικόνες 2, 3), ενώ αξιοσηµείωτη ήταν και η περίπτωση του 11γ στο
πρωτεϊνικό εκχύλισµα του οποίου, τόσο η ποσότητα καταλάσης όσο και η
µετρούµενη ενεργότητά της ήταν σχεδόν µη ανιχνεύσιµες. Η πιθανή αιτία για την
αποτυχία υπερέκφρασης της καταλάσης στο φυτό αυτό αποδίδεται πιθανόν στη θέση
ένθεσης του διαγονιδίου στο φυτικό του γονιδίωµα ή, στη δράση διάφορων
παραγόντων που δρουν σε επιγενετικό επίπεδο και αντιµάχονται την ανατροπή της
γονιδιακής δόσης σε αυτό (Finnegan and McElroy, 1994; Matzke and Matzke, 1995).
Το φαινόµενο περιγράφεται ως συγκαταστολή (co-suppression) και κατά την
εκδήλωσή του επηρεάζεται αρνητικά η έκφραση και των ενδογενών γονιδίων,
οδηγώντας τελικά στο αντίθετο αποτέλεσµα.
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Εικόνα 3. Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης µε western blot. Τα α και β υποδηλώνουν τις
υποµονάδες της καταλάσης. 20 µg πρωτεΐνης αναλύθηκαν µε SDS-PAGE (αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση) για τον ανοσοεντοπισµό της καταλάσης στα αντίστοιχα φυτικά
εκχυλίσµατα.

Τα φυτά Α5α, Α5γ, 11α, 11β και 5δ, µε τις σταθερά υψηλές ενζυµικές
ενεργότητες και στα τρία αναπτυξιακά στάδια, εξετάστηκαν µαζί για την ποσότητα
της καταλάσης σε σύγκριση µε 3 φυτά µάρτυρες (SR1γ, SR1δ, SR1ε). Η επιλογή των
τελευταίων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των ενζυµικών
ενεργοτήτων που καταγράφηκαν για τα φυτά µάρτυρες στο τρίτο αναπτυξιακό
στάδιο. Η ποσότητα της πρωτεΐνης εµφανίστηκε ελαφρώς αυξηµένη στα πρωτεϊνικά
εκχυλίσµατα των γενετικά τροποποιηµένων φυτών σε σύγκριση µε αυτά από τα τρία
φυτά µάρτυρες (Εικόνα 4). Ειδικότερα, η µεγαλύτερη ποσότητα καταλάσης
ανιχνεύτηκε στο εκχύλισµα του φυτού 11α, γεγονός το οποίο συµβάδιζε µε τη
µετρούµενη ενζυµική ενεργότητα. Η ενεργότητα του ενζύµου στα πρωτεϊνικά
εκχυλίσµατα και των άλλων φυτών βρέθηκε να συµβαδίζει µε την ποσότητα της
πρωτεΐνης.
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Εικόνα 4. Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης µε western blot. 20 µg πρωτεΐνης αναλύθηκαν µε
SDS-PAGE (αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση) για τον ανοσοεντοπισµό της καταλάσης στα
αντίστοιχα φυτικά εκχυλίσµατα.

Ωστόσο, ούτε ο παραπάνω ανοσοεντοπισµός της καταλάσης έδειξε
αξιοσηµείωτες διαφορές ανάµεσα στα γενετικά τροποποιηµένα φυτά και τα φυτά
µάρτυρες. Το παραπάνω σχετίζεται πιθανόν µε τον υψηλό ρυθµό αποδόµησης (turn
over rate) του ενζύµου στο φως (Hertwig,1992), ακόµη και κατά τη διάρκεια της
εκχύλισης. Μια εναλλακτική εξήγηση προτείνει ότι το φυτό, σε κανονικές συνθήκες,
είναι προγραµµατισµένο να διατηρεί συγκεκριµένη ποσότητα καταλάσης στα
κύτταρά του. Αν, λοιπόν, για κάποιο λόγο η ποσότητα της καταλάσης ξεπεράσει
κάποιο όριο, «κατώφλι», µέσα στο φυτικό κύτταρο, τότε προκαλείται η ενεργοποίηση
διάφορων παραγόντων που δρουν για την αποδόµηση της περιττής πρωτεΐνης.
Τα αποτελέσµατα, της µετρούµενης ενζυµικής ενεργότητας καθώς και του
ανοσοεντοπισµού της καταλάσης, οδήγησαν τελικά στην επιλογή των Α5α, Α5γ, 11α,
11β, 5δ, SR1γ, SR1δ και SR1ε φυτών για τη διεξαγωγή των πειραµάτων αβιοτικής
καταπόνησης.
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3.2. Πιστοποίηση ενσωµάτωσης του διαγονιδίου στους Τ1 απογόνους µε
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR)
Οι Τ1 απόγονοι επιλέχτηκαν αρχικά για την ικανότητά τους να αναπτύσσονται
σε στερεό θρεπτικό υπόστρωµα καλλιέργειας ΜS (Μurashige and Skoog, 1962),
παρουσία καναµυκίνης (300 µg/mL). Πάνω από το 80% των φυτών της Τ1 γενιάς
έδειξε ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη. Γενωµικό DNA από φύλλα φυτών µε
ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη ελέγχθηκε για την παρουσία του nptII. Το nptII είναι
το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη και ήταν ενσωµατωµένο
στο construct pBIPVMI, που χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την τροποποίηση των
φυτών. Η διαδικασία δηµιουργίας του πλασµιδίου περιγράφηκε στο κεφάλαιο Υλικά
και Μέθοδοι.
Ο πολλαπλασιασµός του nptII γονιδιόυ πραγµατοποιήθηκε στα φυτά Α5α, Α5γ,
11α, 11β, 5δ, τα οποία παρουσίασαν σταθερά υψηλότερη ειδική ενεργότητα
καταλάσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα, καθώς και στα φυτά µάρτυρες SR1γ, SR1δ
και SR1ε. Τα αποτελέσµατα της αντίδρασης PCR παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.
Όπως αναµενόταν τα φυτά, τα οποία αρχικά επιβίωσαν από την αυστηρή επιλογή της
καναµυκίνης, βρέθηκαν θετικά για την ύπαρξη του nptII γονιδίου στο γονιδίωµά
τους, ενώ τα φυτά µάρτυρες όχι. Από το παραπάνω προκύπτει ότι τα θετικά, για την
ύπαρξη του nptII γονιδίου, φυτά φέρουν ενσωµατωµένο στο γονιδίωµά τους ένα ή
περισσότερα αντίτυπα του διαγονιδίου. Τα αποτελέσµατα της PCR δε µπορούν να
αποδώσουν τον αριθµό ενσωµατωµένων αντιτύπων του διαγονιδίου. Τέτοια µελέτη
απαιτεί αυτοραδιογραφία σε κατά Southern αναλύσεις.
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Α.
M.A. SR1γ

Α5α

Α5γ

Α5δ

5δ

SR1δ

λhind III/EcoRI

624bp (nptII)

Β.
SR1ε

11α

11β

λHindIII/EcoRI

624bp (nptII)

Εικόνα 5 A,B. Τα προϊόντα της PCR για κάθε φυτό, όπως αναλύθηκαν σε πήκτωµα
αγαρόζης 1.5%. Μ.Α.: Μίγµα Aντίδρασης; SR1α, SR1δ και SR1ε: Φυτά µάρτυρες.
∆ιακρίνεται η έντονη ζώνη µεγέθους 624 bp που αντιστοιχεί στο nptII γονίδιο. Η αχνή ζώνη
χαµηλότερα αποτελεί παραπροϊόν της αντίδρασης και οφείλεται στη µη ειδική πρόσδεση των
εκκινητών. Με τη µορφή νέφους κάτω από την αχνή ζώνη διακρίνονται οι εκκινητές.
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3.3. Αντοχή των Τ1 απογόνων στις αβιοτικές καταπονήσεις
Η καταλάση, ανεξάρτητα από τον υποκυτταρικό της εντοπισµό, µπορεί να
προστατεύει λειτουργικά το φυτικό κύτταρο από το Η202 ακόµη και σε µακρινή
απόσταση από το σηµείο παραγωγής του τελευταίου (Willekens et al., 1997). Η
παραπάνω παρατήρηση αποτέλεσε το αρχικό ερέθισµα για τη δηµιουργία γενετικά
τροποποιηµένων φυτών µε έκφραση του, µεταλλαγµένου ως προς το πεπτίδιο
σύνθηµα, γονιδίου cat1. Το αποτέλεσµα είναι η CAT 1 να µην οδηγείται στα
υπεροξεισώµατα, αλλά να παραµένει στο κυτόπλασµα. Το ερώτηµα, συνεπώς, που
προκύπτει είναι αν µε την υπερέκφραση της καταλάσης CAT 1 στο κυτόπλασµα
επιτυγχάνεται αντοχή των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, όπως paraquat, Η202,
κ.α. Για την απάντηση του παραπάνω ερωτήµατος, διεξάχθηκαν πειράµατα αβιοτικής
καταπόνησης στα επιλεγµένα γενετικά τροποποιηµένα φυτά (Α5γ, 11β, 5δ) σε
σύγκριση µε φυτά µάρτυρες (SR1γ, SR1δ). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, που
ακολουθούν προτείνεται η αντοχή των γενετικά τροποποιηµένων φυτών στο paraquat
και στο Η202 σε σύγκριση µε τα φυτά µάρτυρες.
3.3.1. Αντοχή σε paraquat
Το paraquat είναι γνωστό ότι διεισδύει στα φωτοσυνθετικά, όπου διακόπτει
την φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων, µε αποτέλεσµα τη διοχέτευχση της ενέργειας
στο O2 και την αναγωγή του σε Ο2•− (Dodge, 1994). Το Ο2•− µετατρέπεται, στην
συνέχεια, σε H2O2 είτε αυθόρµητα ή µε τη δράση της SOD (Bowler et al.,1994). Η
συνδυασµένη δράση του paraquat και του φωτός προκαλεί αυξηµένη οξειδωτική
καταπόνηση στους χλωροπλάστες, αφού το κύριο σηµείο δέσµευσης ηλεκτρονίων
από το paraquat θεωρείται το κέντρο Fe-S στο φωτοσύστηµα Ι (Fujii et al., 1990).
Προτείνεται, επίσης, η πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών σηµείων αναγωγής του paraquat
στο κύτταρο, επειδή είναι αρκετά µικρό και διεισδυτικό µόριο. Οι ενεργές µορφές
οξυγόνου, που παράγονται εξαιτίας της αναγωγής του paraquat στους χλωροπλάστες,
καταλήγουν στην κυτταρική µεµβράνη, την οποία καταστρέφουν, προκαλώντας
αυξηµένη έκλυση ηλεκτρολυτών.
Αρχικά µετρήθηκε η αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών από φυλλικούς δίσκους
καπνού σε διάλυµα 5 µΜ paraquat (αρκετά υψηλή συγκέντρωση). Αυτή
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προσδιορίστηκε µε τη µορφή κινητικής στο χρόνο (time-course), συνολικής διάρκειας
26 ωρών, σε συνθήκες κανονικού φωτισµού (100 µmole·photons·m-2·sec-1). Οι
φυλλικοί δίσκοι από γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού παρουσίασαν µικρότερη
ευαισθησία στο paraquat συγκριτικά µε τα φυτά µάρτυρες (Εικόνα 6). Ειδικότερα, οι
φυλλικοί δίσκοι των διαγονιδιακών φυτών έδειξαν αρκετά µειωµένη έκλυση
ηλεκτρολυτών µετά από 6 ώρες µεταχείριση µε paraquat. Αντίθετα, οι αντίστοιχες
τιµές στα φυτά µάρτυρες, µετά από το ίδιο χρονικό διάστηµα µεταχείρισής τους, ήταν
µέχρι και 8 φορές υψηλότερες. Το παραπάνω υποδηλώνει ότι οι κυτταρικές
µεµβράνες των φυλλικών δίσκων από γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού είχαν
υποστεί µικρή ζηµιά από τη δράση του paraquat, γι αυτό εµφάνισαν χαµηλότερα
επίπεδα έκλυσης ηλεκτρολυτών. Η παραπάνω παρατήρηση είναι πολύ σηµαντική
καθότι αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο της CAT 1 για την προστασία του

Αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών
(∆µS cm-1)

φυτικού κυττάρου από το Η2Ο2.
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Εικόνα 6. Έκλυση ηλεκτρολυτών σε 5 µΜ paraquat. Οι τιµές είναι οι µέσοι όροι από δύο

ανεξάρτητα πειράµατα.
Στην Εικόνα 6 παρατηρείται, επίσης, τάση αύξησης στην έκλυση
ηλεκτρολυτών από φυλλικούς δίσκους διαγονιδιακών φυτών, στο διάστηµα 12-26
ωρών. Αυτό αποδίδεται στην αδυναµία, ακόµη και της υπερεκφραζόµενης
καταλάσης, να προστατεύσει το φυτικό κύτταρο ύστερα από πολύωρη έκθεσή σε
τόσο τοξική συγκέντρωση paraquat. Ωστόσο, οι φυλλικοί δίσκοι από τροποποιηµένα
φυτά παρουσίασαν, σε γενικές γραµµές, µικρότερη έκλυση ηλεκτρολυτών σε σχέση
µε τα φυτά µάρτυρες κατά την έκθέση τους σε paraquat.
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Ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη αποτελεί ένα ακόµη
σηµαντικό ενδεικτικό στοιχείο, της ζηµιογόνου δράσης που προκαλείται σε
φυλλικούς δίσκους που εκθέτονται σε paraquat. Αυτός ελέγχθηκε σε φυλλικούς
δίσκους των φυτών Α5α, Α5δ, 11α, 11β, 5δ, SR1γ και SR1δ, οι οποίοι αρχικά
εκτέθηκαν σε διάλυµα 5µM paraquat για 26 ώρες, σε συνθήκες κανονικού φωτισµού
(100 µmole·photons·m-2·sec-1). Παράλληλα, φυλλικοί δίσκοι από τα ίδια φυτά
εκτέθηκαν για 26 ώρες σε απιονισµένο νερό. Η ζηµιά που προκλήθηκε στους
φυλλικούς δίσκους από τη δράση του paraquat, προσδιορίστηκε ως η περιεκτικότητά
τους σε ολική χλωροφύλλη σε σχέση µε την ολική χλωροφύλλη κατά την έκθεσή
τους σε νερό, εκφρασµένη επί τοις %.
Οι φυλλικοί δίσκοι των διαγονιδιακών φυτών έδειξαν από ελάχιστη ως µικρή
µείωση της % περιεκτικότητάς τους σε ολική χλωροφύλλη, µε το τέλος της έκθεσης
τους στο paraquat (Εικόνα 7). Αντίθετα, τα φυτά µάρτυρες παρουσίασαν συµπτώµατα
δριµείας λεύκανσης, το οποίο ήταν αποτέλεσµα της φωτοκαταστροφής των
χρωστικών (Willekens et al., 1997). To τελευταίο, δικαιολογείται από τη ραγδαία
µείωση της % περιεκτικότητάς τους σε ολική χλωροφύλλη, όπως αποτυπώνεται στην

Περιεκτικότητα σε ολική
χλωροφύλλη
(%
του µάρτυρα)
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Εικόνα 7. Η % περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη µετά από µεταχείριση µε 5µΜ paraquat.
Αντίστοιχοι φυλλικοί δίσκοι επωασµένοι σε απιονισµένο νερό χρησιµοποιήθηκαν ως
µάρτυρες. Οι τιµές είναι µέσοι όροι από δύο ανεξάρτητα πειράµατα.

Μία τρίτη παράµετρος για την εκτίµηση του κυτταρικού τραυµατισµού στους
παραπάνω φυλλικούς δίσκους από τη δράση του paraquat, αποτελεί ο προσδιορισµός

40

του βαθµού περοξείδωσης των λιπιδίων. ∆είκτης του βαθµού περοξείδωσης των
λιπιδίων είναι η παραγωγή του malondialdehyde (παράγωγο της β-οξείδωσης των
λιπιδίων). Τα αποτελέσµατα από τη µέτρηση του τελευταίου, έδειξαν ότι η παραγωγή
του ήταν περίπου δύο φορές µικρότερη στους φυλλικούς δίσκους των διαγονιδιακών

Επίπεδα MDA
(nmol/g FW)

φυτών σε σχέση µε τα φυτά µάρτυρες (Εικόνα 8).
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Εικόνα 8. Βαθµός υπεροξείδωσης των λιπιδίων µετά από µεταχείριση µε 5 µΜ paraquat. Οι
τιµές είναι µέσοι όροι από δύο ανεξάρτητα πειράµατα.

Η παραπάνω διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι συνδέει την έκλυση
ηλεκτρολυτών µε την περοξείδωση των λιπιδίων σε συνθήκες οξειδωτικής
καταπόνησης µε paraquat.
3.3.2. Αντοχή σε εξωγενή επίδραση Η2Ο2
Η αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών από φυλλικούς δίσκους καπνού, µετρήθηκε σε
δύο διαφορετικά διαλύµατα Η2Ο2, συγκέντρωσης 10 mM και 100 mM αντίστοιχα.
Αυτή προσδιορίστηκε µε τη µορφή κινητικής στο χρόνο (time-course), συνολικής
διάρκειας 30 ωρών, σε συνθήκες κανονικού φωτισµού (100 µmole·photons·m-2·sec-1).
Οι φυλλικοί δίσκοι από γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού παρουσίασαν
µικρότερη ευαισθησία, και στις δυο συγκεντρώσεις Η2Ο2, συγκριτικά µε τα φυτά
µάρτυρες (Εικόνα 9). Ειδικότερα, οι φυλλικοί δίσκοι από τα φυτά µάρτυρες έδειξαν,
όπως ήταν αναµενόµενο, µεγαλύτερη ευαισθησία στα 100 mM Η2Ο2, ενώ οι
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αντίστοιχοι από τα γενετικά τροποποιηµένα φάνηκε να αντέχουν το ίδιο και στις δύο
συγκεντρώσεις Η2Ο2.

Αγωγιµότητα ηλκτρολυτών
(∆µS /cm)

100 mM H2O2
120

SR1

100

5δ
11α
11β

80
60
40

A5α
A5γ

20
0
0,5

1

2

3

6

24

30

Χρόνος (hrs)

Αγωγιµότητα ηλεκτρολυτών
(∆µS/cm)

10mM H2O2
60

5δ

50

SR1
11α
11β

40
30
20

A5α
A5γ

10
0
0,5

1

2

3

6

24

30

Χρόνος (h)

Εικόνα 9. Έκλυση ηλεκτρολυτών σε 10 mM και 100 mM H2O2. Οι τιµές είναι µέσοι όροι
από δύο ανεξάρτητα πειράµατα.

Τα φυτικά κύτταρα είναι σχετικά ανθεκτικότερα στο εξωγενές Η2Ο2 σε σχέση
µε τα κύτταρα των θηλαστικών (Guyton et al., 1996) και αυτό πιθανόν να οφείλεται
στην παρουσία εξωκυτταρικών περοξειδασών στο κυτταρικό τοίχωµα (Willekens et
al., 1997). Οι µηχανισµοί, ωστόσο, µε τους οποίους το φυτικό κύτταρο αποσβένει το
εξωγενές Η2Ο2, παραµένουν ακόµη ανεξιχνίαστοι. Επιπλέον, δε µπορεί να αποδοθεί
µε βεβαιότητα το µεγαλύτερο µέρος της απόσβεσής του στη καταλάση.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν φυτά Τ1 γενιάς (προήλθαν µε
αυτογονιµοποίηση)

µεταµορφωµένα

µε

το

construct

pBPIVM1

(Μυλωνά,

αδηµοσίευτα αποτελάσµατα). Το construct περιείχε τον πλήρη cDNA κλώνο της
CAT1 του καπνού (N. tabacum), µε µεταλλαγή στο πεπτίδιο σύνθηµα, προκειµένου
να προκαλέσει την έκφραση του γονιδίου στο κυτόπλασµα. Εξετάστηκαν, συνολικά,
100 φυτά για την ειδική ενεργότητα της καταλάσης τρία διαφορετικά αναπτυξιακά
στάδια. Η εξέταση τους αποκάλυψε, από 1.2 µέχρι και πάνω από 2 φορές, αύξηση σε
σχέση µε τα φυτά µάρτυρες (Πίνακας 1, 2 και 3). Ανάµεσα στα φυτά που
εξετάστηκαν, βρέθηκαν µερικά µε αρκετά χαµηλότερη ειδική ενεργότητα καταλάσης
σε σχέση µε φυτά άγριου τύπου. Αυτά τα φυτά αποτελούν, ενδεχοµένως,
παραδείγµατα στα οποία η εισαγωγή του διαγονιδίου προκάλεσε «συγκαταστολή»,
φαινόµενο το οποίο παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις (Flavell, 1994). Τέτοιες
ήταν πιθανόν οι περιπτώσεις των φυτών 11γ και 18δ (Πίνακας 3). Παρόµοιες
προσπάθειες για υπερέκφραση της CAT1 στον καπνό έχουν γίνει στο παρελθόν από
τους Brisson et al. (1998), οι οποίοι πέτυχαν, από 1.25 µέχρι πάνω από 2 φορές,
αύξηση της ειδικής ενεργότητας σε σχέση µε τα φυτά µάρτυρες. Υπερέκφραση
καταλάσης παρατηρήθηκε σε ένα µετάλλαγµα (Zelitch, 1989), σαρώνοντας απλοειδή
N. tabacum φυτάρια για αυξηµένη ανάπτυξη κάτω από συνθήκες υψηλής
φωτοαναπνευστικής δραστηριότητας (42% Ο2). Οι διπλοειδείς απόγονοι του
µεταλλάγµατος είχαν αυξηµένη ενεργότητα καταλάσης (1.4 φορές πάνω σε σχέση µε
του άγριου τύπου) καθώς και υψηλά επίπεδα µεταγραφής (Zelitch et al.,1991).
Έχει προταθεί ότι η έκφραση και η ενεργότητα της καταλάσης ρυθµίζονται
από το αναπτυξιακό στάδιο του φυτού (Scandalios et al., 1984; Ni and Trelease,
1991). Σταθερά υψηλή ειδική ενεργότητα καταλάσης και στα τρία αναπτυξιακά
στάδια, παρατηρήθηκε στα φυτά Α5α, Α5γ, 11α, 11β και 5δ. Τα επίπεδα της
ενζυµικής πρωτεΐνης στα παραπάνω φυτά ήταν αντίστοιχα της µετρούµενης
ενεργότητας. Επιπλέον, ο ανοσοεντοπισµός της καταλάσης στα εκχυλίσµατά τους
έδειξε ελαφρώς αυξηµένα επίπεδα ενζυµικής πρωτεΐνης συγκριτικά µε τα φυτά
άγριου τύπου, χωρίς ωστόσο την αποτύπωση ιδιαίτερα σηµαντικών διαφορών
(Εικόνα 4). Ο πιθανότερος λόγος για το τελευταίο είναι ο υψηλός ρυθµός
αποδόµησης του ενζύµου (high turn-over rate) (Hertwig, 1992). Εναλλακτική
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εξήγηση είναι η υποψία παρουσίας κιρκαδικού µοτίβου έκφρασης στο γονίδιο της
καταλάσης (cat 1) (δεν έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά), συνεπώς η χρονική στιγµή
εκχύλισης της πρωτεΐνης στην διάρκεια της ηµέρας αντανακλά και τη συγκέντρωσή
της στο εκχύλισµα. Κιρκαδικό µοτίβο έκφρασης έχει προταθεί για το γονίδιο cat 3
στο καλαµπόκι (Boldt et al., 1995) καθώς και για τα γονίδια cat 2 και cat 3 στην
Arabidopsis (Frugoli et al., 1996; Zentgraf et al., 1996) Συγκεκριµένα, τα επίπεδα
µεταγραφής του cat 2 της Arabidopsis παρουσιάζονται υψηλότερα νωρίς το πρωί, ενώ
τα αντίστοιχα για το cat 3 το βράδυ (Zhong et al., 1996).
Τα αποτελέσµατα της ανοσοανίχνευσης καθώς και της µετρούµενης
ενεργότητας στα φυτικά εκχυλίσµατα των 5 παραπάνω φυτών, οδήγησαν στην
επιλογή τους για τη διεξαγωγή πειραµάτων αβιοτικής καταπόνησης. Στις
µεταχειρίσεις µε paraquat τα διαγονιδιακά φυτά έδειξαν αντοχή σε σύγκριση µε τα
φυτά άγριου τύπου, στα οποία παρατηρήθηκε φωτοκαταστροφή των χρωστικών
(Εικόνα 7), υπεροξείδωση των λιπιδίων (Εικόνα 8) και αυξηµένη έκλυση
ηλεκτρολυτών (Εικόνα 6). Το γεγονός αυτό αποδίδεται πιθανόν στην προστασία που
παρείχε η υπερεκφρασµένη CAT 1 για την απόσβεση του Η2Ο2 που παράχθηκε από
τη δράση του paraquat. Αντίθετα, η ευαισθησία γενετικά τροποποιηµένων µε
καταστολή της CAT 1, αυξήθηκε µετά τη µεταχείρισή τους για 6 ώρες µε paraquat
(Willekens et al., 1997). ∆είκτης της ζηµιάς που προκλήθηκε, ήταν η υπεροξείδωση
των λιπιδίων στις κυτταρικές τους µεµβράνες από την παρουσία Η2Ο2 και η
επακόλουθη έκλυση ηλεκτρολυτών
Σε φυτά Arabidipsis thaliana παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας της
CΑΤ 3 µετά από ήπια µεταχείρισή τους µε παρακουάτ (Orendi et al., 2001). Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη χαµηλή ενεργότητα των άλλων αντιοξειδωτικών
ενζύµων (SOD και APX), αναδεικνύει την CAT 3 σε κύριo ένζυµo για τη προστασία
του φυτικού κυττάρου σε αβιοτικές καταπονήσεις. Στο καλαµπόκι, η ενεργότητα της
CAT 3 αυξήθηκε ως απόκριση στην επαγωγή οξειδωτικής καταπόνησης από τη
δράση της κερκοσπορίνης, ενώ η αντίστοιχη της CAT 2 παρουσίασε µικρή µείωση
(Auh et al., 1997).
Αντοχή των τροποποιηµένων φυτών παρατηρήθηκε, επίσης, κατά την
επίδραση 10 mM και 100 mM εξωγενούς Η2Ο2. Ειδικότερα, µικρότερη αντοχή
διαπιστώθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο, στη µεγαλύτερη συγκέντρωση Η2Ο2 (Εικόνα
9). Από το παραπάνω αποτέλεσµα προκύπτει ότι ο λειτουργικός ρόλος της καταλάσης
εντοπίζεται στην απόσβεση του κυριότερου όγκου Η2Ο2. Η µειωµένη ικανότητα για
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αποµάκρυνση του εξωγενούς Η2Ο2 συνδέθηκε µε την αυξηµένη ευαισθησία στο
Η2Ο2, σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε καταστολή της CAT 1 (Willekens et al.,
1997). Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Levine et al. (1994) η αποµάκρυνση του εξωγενούς
Η2Ο2 οφείλεται στην παρουσία εξωκυτταρικών περοξειδασών στο κυτταρικό
τοίχωµα. Ερευνητικά αποτελέσµατα για την σχετική συµµετοχή των περοξειδασών
και των καταλασών στην αποµάκρυνση του εξωγενούς Η2Ο2 δεν έχουν αναφερθεί.
Η παρουσία εξωκυτταρικής πηγής Η2Ο2 διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό
ρόλο στην επαγωγή ποικίλων κυτταρικών αποκρίσεων. Σε φυτά Zea mays, µε αντοχή
σε χαµηλές θερµοκρασίες, η πρώιµη αύξηση Η2Ο2 προκάλεσε επαγωγή της
καταλάσης για την αντιµετώπιση µετέπειτα οξειδωτικής καταπόνησης (Prasad et al.,
1994). Σε φυτά σόγιας, το Η2Ο2 φάνηκε να λειτουργεί ως µοριακό σύνθηµα για την
επικοινωνία των κύτταρων (Levine et al. 1994). Στην ίδια µελέτη, το εξωκυτταρικό
Η2Ο2 ενεργοποίησε την έκφραση των PR γονιδίων. Έκφραση PR

γονιδίων

παρατήρησαν, επίσης, οι Chamnongpol et al. (1996) σε φυτά µε καταστολή της CAT
1 παρουσία υψηλού φωτισµού. Υποστηρίζεται ότι το παραγόµενο στην επιφάνεια των
κυττάρων Η2Ο2, µετά την επίδραση µικροβιακού παράγοντα, αποτελεί το έναυσµα
για την αντίδραση υπερευαισθησίας στην Glycine max (Levine et al., 1994). Στη Rosa
damascena παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του Η2Ο2, µετά την
επίδραση µικροβιακού παράγοντα, οφείλεται στη µετατροπή του Ο2•− από την SOD
(Auh and Murphy, 1995).
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει µε σκοπό να βελτιώσουν ή να µελετήσουν
την ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις, αυξάνοντας ή µειώνοντας αντίστοιχα τα in
vitro επίπεδα των αντιοξειδωτικών ενζύµων µέσω γενετικού µετασχηµατισµού (Foyer
et al., 1994). Αποτελέσµατα, που προκύπτουν από την υπερέκφραση της SOD είναι
κάπως διφορούµενα. Πιο συγκεκριµένα, γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε 30-50
φορές µεγαλύτερη ενεργότητα της SOD σε σύγκριση µε το µαρτυρά, δεν εµφάνισαν
καλύτερη ανθεκτικότητα στο paraquat (Tepperman and Dunsmuir, 1990) ή στο όζον
(Pitcher and Zilinskas, 1996). Αντίθετα, γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού µε
υπερέκφραση του γονιδίου της SOD από Nicotiana plumaginifolia έδειξαν
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο paraquat και στο όζον (Perl et al., 1993; Van Camp et
al., 1994). Η SOD µετατρέπει, ως γνωστό, το Ο2•− σε Η2Ο2, ρίζες οι οποίες είναι πολύ
τοξικές για τα φυτά, οπότε η αύξηση της ενεργότητας της SOD ίσως δεν καθιστά τα
φυτά ικανά να καταπολεµήσουν την οξειδωτική καταπόνηση. Απαιτείται µάλλον
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αυξηµένη ικανότητα αποτοξίνωσης του Η2Ο2, συγχρόνως µε την αύξηση της SOD,
ώστε να αποµακρύνεται η αυξηµένη παραγωγή Η2Ο2 εξαιτίας της µεγαλύτερης
ενεργότητας της SOD (Foyer et al., 1994). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη
διεξαγωγή πειραµάτων µε χηµικούς παράγοντες (paraquat, Η2Ο2), που προκαλούν
οξειδωτική καταπόνηση

στα φυτά Α5α, Α5 γ, 11α, 11β και 5δ είναι αρκετά

ενθαρρυντικά, υποστηρίζοντας την υπόθεση των Willekens et al. (1997) για το ρόλο
της, εκφρασµένης στο κυτόπλασµα, CAT 1 στην προστασία του φυτικού κυττάρου
από το Η2Ο2. Ωστόσο, επιπλέον διερεύνηση απαιτείται για την κατανόηση των
µηχανισµών λειτουργίας της.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η χρήση των γενετικά τροποποιηµένων φυτών στην σύγχρονη έρευνα,
αποτελεί µια συνηθισµένη προσέγγιση των ερευνητικών ζητηµάτων. Ιδιαίτερη είναι η
ώθηση που έδωσε στο χώρο της µοριακής φυσιολογίας φυτών, σε µία προσπάθεια
διερεύνησης διαφόρων βιοχηµικών και φυσιολογικών µηχανισµών στο φυτικό
κύτταρο. Επιπλέον, οδήγησε στην αντικατάσταση των φυσικών ή τεχνητών
µεταλλαγµάτων, µοντέλα ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονα. Η γενετική τροποποίηση
του καπνού για το γονίδιο της µεσοφυλλικής καταλάσης δεν αποτελεί, παρά µία
µικρή,

προσπάθεια

διερεύνησης

διαφόρων

φυσιολογικών

µηχανισµών.

Τα

αποτελέσµατα αυτής ανέδειξαν τη σηµασία της καταλάσης CΑΤ 1, στην προστασία
των C3 φυτών από διάφορες µορφές αβιοτικής καταπόνησης π.χ. paraquat.
Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας, θα αποτελέσουν υλικό για περαιτέρω έρευνα, µε απώτερο σκοπό
να δοθεί απάντηση σε µια σειρά από ερωτήµατα. Αυτά αφορούν αφενός, την
επίδραση των αλλαγών στην ενεργότητα της καταλάσης στην αντοχή των φυτών
καπνού σε διάφορες µορφές αβιοτικής καταπόνησης (αλατότητα, ατµοσφαιρική
ρυπαντές κ.α.) και αφετέρου, τη συµβολή της στο φαινόµενο της συστηµικής
εξάπλωσης της ανθεκτικότητας (SAR).
Προκαταρκτικά πειράµατα, έχουν ήδη διεξαχθεί µε την επίδραση χλωριούχου
νατρίου (NaCl), σε φύλλα, κυτταροκαλλιέργειες και πρωτοπλάστες, οι οποίοι
αποµονώθηκαν από τα επιλεγµένα, για την υψηλή ενεργότητα καταλάσης, φυτά. Το
NaCl προτείνεται ότι συµµετέχει έµµεσα στην παραγωγή ΕΜΟ στο κύτταρο. Η
παραγωγή τους προκαλεί φωτοκαταστροφή των χρωστικών και υπεροξείδωση των
λιπιδίων των κυτταρικών µεµβρανών. Ο βαθµός υπεροξείδωσης των λιπιδίων
προσδιορίστηκε µε τη µέτρηση του malondialdehyde, ουσία η οποία παράγεται κατά
την οξείδωση των λιπιδίων. Επιπλέον, συνεχίζεται η διερεύνηση των κυτταρικών
αποκρίσεων που επάγει η οξειδωτική καταπόνηση εξωκυτταρικής πηγής Η2Ο2.
Ο πειραµατικός σχεδιασµός είναι, επίσης, στραµµένος στην βελτίωση της
αναγεννητικής ικανότητας πρωτοπλαστών καπνού. Η τελευταία σχετίζεται µε την
συστατική έκφραση ενζύµων της αντιοξειδωτικής µηχανής. Στο πλαίσιο αυτό,
κινείται η δηµιουργία φυτών µε υπερέκφραση της CAT 1. Τα φυτά αυτά θα
αξιοποιηθούν στη µελέτη της συµβολής της αντιοξειδωτικής προστασίας, που
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παρέχει η καταλάση, στην αναγεννητική ικανότητα των πρωτοπλαστών. Απώτερο
σκοπό αποτελεί η πρόταση ενός µοντέλου ικανού να βελτίωση την αναγεννητική
ικανότητα πολλών « δύστροπων » φυτικών ειδών. Τεχνικές όπως ο σωµατικός
υβριδισµός, η διανοµή « γυµνού » DNA ή η µεταφορά γονιδίων, που επιτρέπουν την
άµεση προσέγγιση του στόχου, εφαρµόζονται αποκλειστικά στους πρωτοπλάστες.
Παράλληλα, διεξάγονται πειράµατα για τη µελέτη των επιπέδων έκφρασης
της CAT 2 και των άλλων αντιοξειδωτικών ενζύµων (SOD, APX) σε επιλεγµένα
φυτά, που υπερέκφράζουν τη καταλάση, τα οποία βρίσκονται υπό την επίδραση
παραγόντων (paraquat, NaCl) που προκαλούν οξειδωτική καταπόνηση. Τα
αποτελέσµατα των πειραµάτων αναµένονται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι θα
αποτελέσουν σηµαντικές ενδείξεις για το πιθανό ρόλο και τη συµπεριφορά των
άλλων αντιοξειδωτικών ενζύµων σε συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης.
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