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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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αρκετών ανθρώπων τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά.
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπεύθυνη του µεταπτυχιακού
προγράµµατος και επιβλέπουσα της διατριβής µου καθηγήτριας Κ. Α.
Ρουµπελάκη-Αγγελάκη η οποία µου προσέφερε την ευκαιρία να εργαστώ στο
εργαστήριό της καθώς και τα απαραίτητα µέσα για να φέρω σε πέρας την
εργασία µου. Επίσης θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την καθοδήγησή της και
την συµβολή της στην συγκρότηση της ερευνητικής µου προσπάθειας. Στην
συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ν. Πανόπουλο για την
συµβολή του στην περάτωση αυτής της διατριβής
Ένα θερµό ευχαριστώ απευθύνω στην δρ, Αναστασία Παπαδάκη η οποία
καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας µου, από τα πρώτα βήµατα, ως και την
συγγραφή αυτής της διατριβής, στάθηκε δίπλα µου σαν σύµβουλος χαρίζοντάς
µου λίγη από την πείρα της σε δύσκολες στιγµές, αλλά πάνω απ’ όλα την
συµπαράστασή της σαν φίλη σε ακόµη πιο δύσκολες στιγµές. Επίσης θα ήθελα
να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του εργαστηρίου Φυσιολογίας και Βιοχηµείας
Φυτών, Γιακουµάκη ∆ηµήτρη, Ντελή Ιωάννη, Πασχαλίδη Κωνσταντίνο, Πλιακώνη
Ελένη και Σκοπελίτη ∆αµιανό για τις αµέτρητες ώρες συζητήσεων, την φιλία και
την συµπαράστασή τους, τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου χωρίς την στήριξη,
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προσπάθεια της ξαδέρφης και γειτόνισσας Μαρκέλλας Κατίδου η οποία µε
βοήθησε και µε στήριξε σε ορισµένες πολύ δύσκολες στιγµές καθ’ όλη την
διάρκεια της παραµονής µου στην Κρήτη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπό φυσιολογικές συνθήκες ηλεκτρόνια που διαρρέουν από την αλυσίδα
µεταφοράς ηλεκτρονίων κατά την αερόβια αναπνοή ανάγουν το µοριακό
οξυγόνο, οδηγώντας στην δηµιουργία των ενεργών µορφών οξυγόνου (ΕΜΟ). Σε
καταστάσεις καταπόνησης η παραγωγή των ΕΜΟ αυξάνεται, ενώ αβιοτικές
καταπονήσεις έχει βρεθεί ότι επάγουν και ενζυµικούς µηχανισµούς παραγωγής
των ΕΜΟ. Το κύτταρο διαθέτει ένα πλήθος µηχανισµών ενζυµικών και µη ώστε
να διατηρεί τις ΕΜΟ σε σταθερές συγκεντρώσεις. Ένας παράγοντας αβιοτική
καταπόνησης είναι και η αλατότητα. Η αλατότητα είναι ένας πολύπλοκος
παράγοντας καταπόνησης ο οποίος συνίσταται σε οσµωτική και ιοντική
καταπόνηση ενώ περιλαµβάνει και δευτερεύοντες παράγοντες καταπόνησης
όπως η οξειδωτική καταπόνηση. Σε αυτήν την εργασία έγινε µια προσπάθεια να
εδραιωθεί η σχέση µεταξύ της καταπόνησης από αλατότητα και της οξειδωτικής
καταπόνησης. Φυτά καπνού υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από αλατότητα
διαφορετικής

έντασης

και

διάρκειας.

Στο

τέλος

κάθε

µεταχείρισης

προσδιορίστηκαν τα επίπεδα ΕΜΟ και οι ειδικές ενεργότητες των κυριότερων
ενζύµων του αντιοξειδωτικού µηχανισµού. Το φαινόµενο µελετήθηκε τόσο in
planta, σε ολόκληρα φυτά, όσο και in vitro, µε την χρήση φυλλικών δίσκων. Και
στα δυο συστήµατα εντονότερη καταπόνηση από αλατότητα οδήγησε σε
αυξηµένη παραγωγή ΕΜΟ και επαγωγή των αντιοξειδωτικών ενζύµων. Για την
εκτίµηση του ρόλου της αντιοξειδωτικής άµυνας στην αντοχή του φυτού στην
αλατότητα

χρησιµοποιήθηκαν

και

γενετικά

τροποποιηµένα

φυτά

µε

τροποποιηµένες ενζυµικές ενεργότητες. Η µελέτη των γενετικά τροποποιηµένων
φυτών οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αυξηµένη ενεργότητα του αντιοξειδωτικού
µηχανισµού µπορεί να προσφέρει µερική προστασία του φυτού σε καθεστώς
καταπόνησης από αλατότητα.
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ABSTRACT
Under normal physiological conditions electrons leaking from the electron
transport chain, during aerobic respiration, reduce molecular oxygen, leading to
the formation of Reactive Oxygen Species (ROS). Under stress conditions the
production of ROS increases, while abiotic stress has been proven to induce
enzymic mechanisms of ROS production as well. The cell possesses a range of
enzymic or non enzymic mechanisms in order to maintain a stable concentration
of ROS. One type of abiotic stress is salinity. Salinity is a complex stress factor
incorporating osmotic and ionic stress as well as secondary stress factors such
as oxidative stress. In this work an effort has been made to establish a
connection between salinity stress and oxidative stress. Tobacco plants have
been subjected to salinity stress of different intensity and duration. At the end of
every treatment the ROS levels were determined and the special activity of the
major antioxidant enzymes of the antioxidative mechanism was measured. The
phenomenon was studied in planta by using whole plants and in in vitro with the
use of leaf discs. In both systems intense stress led to the increased production
of ROS and induction of the antioxidant enzymes. To assess the role of
antioxidative defence towards achieving salinity tolerance genetically modified
plants were used with modified enzymic activities. The study of the genetically
modified plants led to the conclusion that increased activity if the antioxidative
mechanism may lead to partial protection of the plant under salt stress
conditions.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, αποκλίσεις στην πορεία
της µεταφοράς των ηλεκτρονίων σε διάφορα µεταβολικά µονοπάτια προκαλούν
την αναγωγή του µοριακού οξυγόνου και την παραγωγή ελεύθερων ενεργών
ριζών (Ye et al., 2000). Αυτές οι ρίζες ονοµάζονται Ενεργές Μορφές Οξυγόνου
(ΕΜΟ) και περιλαµβάνουν το σουπεροξείδιο (Ο2•−), το υπεροξείδιο του
υδρογόνου (Η2Ο2), την υδροξυλική ρίζα (ΟΗ•) και το ενεργό οξυγόνο 1Ο2 (Mittler,
2002). Tα επίπεδα των ΕΜΟ χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς ως
ενδεικτικά του µεγέθους της ενδοκυτταρικής καταπόνησης, και λειτουργούν ως
σήµατα για την ενεργοποίηση µονοπατιών απόκρισης στην καταπόνηση και στην
άµυνα (Choi et al., 2002). Σε χαµηλές συγκεντρώσεις συµβάλλουν στον
εγκλιµατισµό του φυτού σε αντίξοες συνθήκες και επάγουν την έκφραση γονιδίων
άµυνας και αποκρίσεων προσαρµογής (Foyer et al., 1997; Breusegem et al.,
2001).
Ενδεχόµενη παραγωγή των ΕΜΟ κατά την καταπόνηση, από διαφόρους
παράγοντες όπως είναι η µηχανική καταπόνηση, το υπεριώδες φως, η έκθεση σε
όζον, η έλλειψη νερού, το πλεόνασµα ιόντων µετάλλων, το πλεόνασµα ή η
έλλειψη θρεπτικών στοιχείων και η αλατότητα

αποτελεί απειλή για τα κύτταρα,

τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα (Choi et al., 2002). Η υπερ-συσσώρευση των
ΕΜΟ έχει επιζήµιες επιδράσεις στα βιοµόρια (λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊκά
οξέα), (Choi et al., 2002) και µπορεί να οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο (Mittler,
2002). Εκτιµάται ότι η αρνητική επίδραση των διαφόρων περιβαλλοντικών
καταπονήσεων οφείλεται κατά ένα µέρος στην παραγωγή των ΕΜΟ (Bor et al.,
2003). Οι ΕΜΟ έχουν συνδεθεί µε παθήσεις γηρασµού στον άνθρωπο όπως, ο
καρκίνος, ο διαβήτης και το AIDS (Choi et al., 2002).

2. ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΜΟ
2.1 Χηµεία, ρόλος και υποκυτταρικός εντοπισµός των ΕΜΟ
Τα σουπεροξείδια (Ο2•−) παράγονται φυσιολογικά στις µεµβράνες, στα
περισσότερα κυτταρικά οργανίδια (Mittler, 2002). Σε µη φωτοσυνθετικούς ιστούς
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οι ΕΜΟ παράγονται κυρίως στα µιτοχόνδρια. Η πρωτογενής παραγωγή των
ΕΜΟ από τα µιτοχόνδρια περιλαµβάνει την µείωση κατά ενός ηλεκτρονίου
µορίων οξυγόνου και την παραγωγή Ο2•−. Η αντίδραση αυτή γίνεται στην
αναπνευστική αλυσίδα στο κέντρο Fe-S του συµπλόκου 1 του µιτοχονδρίου
(Malusa et al., 2002).
Στο φωτοσυνθετικό κύτταρο παραγωγή Ο2•− παρατηρείται και στους
χλωροπλάστες από την διαρροή ηλεκτρονίων της αλυσίδας µεταφοράς του
φωτοσυστήµατος Ι προς το µοριακό οξυγόνο, αντί του NADP. Το φαινόµενο
παρουσιάζεται πιο έντονο σε περιπτώσεις που περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως
υψηλή ένταση φωτισµού προκαλούν την µείωση του NADP (Elstner, 1982).
Στα κύτταρα το Ο2•− βρίσκεται σε ισορροπία µε την πρωτονιωµένη του
µορφή, την περυδροξυλική ρίζα •Ο2Η, η οποία σχηµατίζεται σε χαµηλό pH
(Εικόνα 1). Σε φυσιολογικό pH το Ο2•− δεν είναι πολύ ενεργό κατά των
µακροµορίων του κυττάρου όµως, όταν βρεθεί σε υδατικό, βασικό ή ελαφρώς
όξινο περιβάλλον µετατρέπεται σε Η2Ο2 και Ο2 αυθόρµητα ή µέσω της
καταλυτικής µεσολάβησης της υπεροξειδικής δισµουτάσης (Super Oxide
Dismutase SOD EC 1.15.1.1).

Εικόνα 1 Σχέση µεταξύ µοριακού οξυγόνου και των ΕΜΟ

Μέχρι πρόσφατα το Η2Ο2 θεωρούνταν αποκλειστικά τοξικός µεταβολίτης.
Είναι πλέον φανερό ότι πέραν της τοξικότητάς του αποτελεί µόριο-σηµατοδότη,
που συµµετέχει σε αποκρίσεις σε διάφορα ερεθίσµατα (Finkel, 2000; Rhee et al.,
2000; Neill et al., 2002). Η παραγωγή του αυξάνεται κατά την απόκριση σε
καταπονήσεις καθιστώντας το παράγοντα «κλειδί» στον εγκλιµατισµό των φυτών
στις καταπονήσεις. Επίσης έχει βρεθεί ότι το αµπσισσικό οξύ ενεργοποιεί την
παραγωγή Η2Ο2 στα καταφρακτικά κύτταρα, τα οποία ρυθµίζουν το άνοιγµα και
κλείσιµο των στοµάτων, ενώ σε µικροµοριακές συγκεντρώσεις το Η2Ο2 είναι
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υπεύθυνο και για την ενεργοποίηση των καναλιών ασβεστίου (Ca2+). Ο ρόλος
του Η2Ο2 έχει επιβεβαιωθεί και σε αποκρίσεις γεωτροπισµού ενώ εµπλέκεται και
στον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο σε συνεργασία µε το οξείδιο του
αζώτου (Neill et al., 2002). Σε συνεργασία µε την δράση ορισµένων
περοξειδασών, το Η2Ο2 έχει ουσιαστικό ρόλο στον πολυµερισµό δοµικών
πρωτεϊνών του κυτταρικού τοιχώµατος. Μάλιστα θεωρείται ότι η ιδιότητα αυτή
του Η2Ο2 χρησιµοποιείται από το φυτικό κύτταρο για την µεταβολή της
διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώµατος σε απόκριση σε εξωτερικά
ερεθίσµατα (Brisson et al., 1994).
Το Η2Ο2 παράγεται σε διάφορα σηµεία στα κύτταρα τόσο ενδοκυτταρικά,
όπως στο µιτοχόνδριο και τους χλωροπλάστες, όσο και εξωκυτταρικά, αν και η
ακριβής ποσότητα που παράγεται σε κάθε υποκυτταρικό διαµέρισµα είναι
άγνωστη. Τα επίπεδα του Η2Ο2 υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο αφού αν και
δηλητηριώδης σε ορισµένα διαµερίσµατα του κυττάρου, είναι απαραίτητο σε
διάφορες βιοσυνθετικές αντιδράσεις (Cosgrove, 2000; Dat et al., 2000).

2.2 Μηχανισµοί παραγωγής των ΕΜΟ
Ο µηχανισµός της παραγωγής των ΕΜΟ είναι ένα θέµα συνεχούς
συζήτησης καθώς ένας αριθµός διαφορετικών συστηµάτων παραγωγής ΕΜΟ
έχει βρεθεί στα φυτά, πολλά από τα οποία χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηρισµό
(Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 2002). Η πρώτη υπόθεση για την
αποπλαστική προέλευση των ΕΜΟ κατά την λιγνιτοποίηση των ριζών του
ραδικιού περιελάµβανε την αναγωγή του Ο2 σε Ο2•−από φαινολικές και NAD
ρίζες, οι οποίες παράγονταν από περοξειδάσες και την επακόλουθη παραγωγή
του Η2Ο2 από την µετατροπή του Ο2•−. Ένα δεύτερο µοντέλο που προτάθηκε για
την παραγωγή του Η2Ο2 η οποία επάγεται σε κυτταρικές καλλιέργειες του
γαλλικού φασολιού από τον επαγωγέα του κυτταρικού τοιχώµατος Colletorichum
lindemuthianum περιελάµβανε αποπλαστικές περοξειδάσες. Το σύµπλεγµα
αίµης-Ο2 της περοξειδάσης ανάγεται στο στοιχείο ΙΙΙ από τα κατάλληλα
αναγωγικά στοιχεία. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες, όπως για παράδειγµα σε
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υψηλό pH, το σύµπλεγµα υδρολύεται για να παράξει Η2Ο2 (Papadakis and
Roubelakis-Angelakis, 2002).
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το µοντέλο παραγωγής Η2Ο2 από τις
µεµβρανικές περοξειδάσες όπου είναι εµφανής ο ρόλος του ασβεστίου (Ca2+) για
την µεταφορά του σήµατος για την ενεργοποίηση του ενζύµου, ενώ διακρίνουµε
και τον ρόλο του pH καθώς και την ανάγκη για ένα αναγωγικό µέσο (RH στην
εικόνα).

Εικόνα 2 Μοντέλο παραγωγής ΕΜΟ µε την δράση των αποπλαστικών περοξειδασών
(Langebartels et al., 2002)

Εξωγενή ΕΜΟ, ή κάποιο ερέθισµα από παθογόνα, προκαλεί την παραγωγή
κυκλικού AMP, το οποίο µε την σειρά του ενεργοποιεί κανάλια Ca2+. Το σήµα
που παράγεται από την αυξηµένη συγκέντρωση Ca2+ ανιχνεύεται από πρωτεΐνες
- κινάσες και προκαλεί την έξοδο του αναγωγικού µέσου και την ενεργοποίηση
του ενζύµου της περοξειδάσης.
Η τρίτη υπόθεση για την παραγωγή των ΕΜΟ, η οποία και αναφέρεται
συχνά στην βιβλιογραφία, περιλαµβάνει µια NAD(P)H οξειδάση της κυτταρικής
µεµβράνης, η οποία µεταφέρει ηλεκτρόνια από το κυτταροπλασµατικό NAD(P)H
στο Ο2 ώστε να παράγει Ο2•− το οποίο µετατρέπεται σε Η2Ο2 (Papadakis and
Roubelakis-Angelakis,

2002).

Φαρµακολογικές

και

ανοσολογικές

µελέτες

υποστηρίζουν την οµοιότητα της NAD(P)H οξειδάσης στα φυτικά κύτταρα µε
αυτήν των φαγοκυτικών ζωϊκών κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα, αντισώµατα τα
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οποία παράχθηκαν εναντίον τµηµάτων του πολυπρωτεϊνικού συµπλέγµατος των
θηλαστικών αλληλεπιδρούν µε πολυπεπτίδια παρόµοιων µοριακών µαζών στα
φυτά. Πρόσθετα ένα cDNA από το ρύζι, ένας πλήρης κλώνος από το Arabidopsis
thaliana και έξι διαφορετικοί κλώνοι του Arabidopsis οµόλογοι προς το gp91phox
της NAD(P)H οξειδάσης των θηλαστικών έχουν χαρακτηριστεί. Παρόλα αυτά
ερωτήµατα παραµένουν ακόµη για την ύπαρξη του φυτικού οµολόγου της
NAD(P)H οξειδάσης (Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 2002). Ο πιθανός
µηχανισµός παραγωγής ΕΜΟ µε την δράση της NAD(P)H οξειδάσης εµφανίζεται
στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3. Μοντέλο παραγωγής ΕΜΟ µέσω της NAD(P)H οξειδάσης (Langebartels et al., 2002)

Όλες οι φυτικές NAD(P)H οξειδάσες διαθέτουν µία αµινοτελική επέκταση οι
οποία κωδικοποιεί δυο περιοχές δέσµευσης ασβεστίου (Scheel, 2002; Torres et
al., 2002). Ενεργότητες NAD(P)H οξειδάσης εντοπίστηκαν τόσο στην κυτταρική
µεµβράνη όσο και στην µεµβράνη των µιτοχονδρίων. Σε κυτταρικές καλλιέργειες
καπνού εντοπίστηκε ενεργοποίηση της NAD(P)H οξειδάσης µετά από διέγερση
τους από µόρια επαγωγείς. Η γρήγορη απόκριση τόσο σε βιοτικούς όσο και
αβιοτικούς παράγοντες οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτή η αντίδραση είναι
συνδεµένη µε την δηµιουργία ενός σήµατος «ανάγκης» κατά την προσβολή του
κυττάρου (Langebartels et al., 2002).
Με βάση το µοντέλο, που απεικονίζεται στην Εικόνα 3, εξωτερικά
ερεθίσµατα από µορφές βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης έχουν ως αποτέλσµα
το

άνοιγµα

των

καναλιών

Ca2+.

Στην
11

συνέχεια

φωσφατάσες/κινάσες

ενεργοποιηµένες από Ca2+ αποκωδικοποιούν το σήµα του Ca2+ (Geisler et al.,
2000) και ενεργοποιούν την NAD(P)H οξειδάση, η οποία παράγει Ο2•−
οξειδώνοντας

το

NAD(P)H

µε

συµµετοχή

µιας

Rac

πρωτεΐνης

ως

συµπαράγοντα.
Εναλλακτικές πηγές ΕΜΟ αποτελούν η οξειδάση του οξαλικού οξέος και οι
άµινο-, διάµινο-, και πολυάµινο-οξειδάσες (Wojtaszek, 1997).
Η συσσώρευση του Ο2•− και του Η2Ο2 σε αναγεννόµενους πρωτοπλάστες
καπνού και µη αναγεννόµενους αµπελιού δεν επηρεάστηκε από καταστολείς της
Cu/Zn SOD οι οποίοι δεσµέυουν ιόντα Cu αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει
εξωκυτταρική ενεργότητα SOD, η οποία να εµπλέκεται στην παραγωγή του Η2Ο2
µέσω ενζυµικής δέσµευσης του Ο2•− (Papadakis and Roubelakis-Angelakis,
1999). Σε πρωτοπλάστες καπνού παρεµποδιστές της NAD(P)H οξειδάσης και
της ουδετερόφιλης οξειδάσης είχαν ως αποτέλεσµα την µειωµένη παραγωγή
Ο2•−, και την εξάλειψη της παραγωγής του Η2Ο2. Σε πρωτοπλάστες καπνού η
παραγωγή των ΕΜΟ δεν επηρεάστηκε από την πρώτη οµάδα παρεµποδιστών
αλλά µειώθηκε σηµαντικά από παρεµποδιστές των περοξειδασών. Αυτά τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι διαφορετικά συστήµατα είναι υπεύθυνα για την
παραγωγή των ΕΜΟ κατά την αποµόνωση πρωτοπλαστών σε καπνό και αµπέλι.
Στον καπνό, µία οξειδάση όµοια µε αυτή των θηλαστικών φαίνεται να είναι
υπεύθυνη για την παραγωγή του Ο2•−, αλλά αυτό το ένζυµο δεν συµβάλλει και
στην παραγωγή Η2Ο2, µια δραστηριότητα στην οποία συµµετέχει ένα ένζυµο της
τάξης των περοξειδασών το οποίο έχει επίσης ρόλο στην παραγωγή Ο2•−. Αυτά
τα δύο ένζυµα ενεργούν

µαζί ή έχουν διαφορετικές κινητικές. Στους

πρωτοπλάστες αµπελιού αναγνωρίστηκε µόνον ενεργότητα περοξειδάσης ως
υπεύθυνη για την παραγωγή και των δυο ΕΜΟ (Papadakis and RoubelakisAngelakis, 1999). Επίσης µελέτες στην παραγωγή Ο2•− σε παρασκευάσµατα
κυτταρικών µεµβρανών έδειξαν ότι στον καπνό υπαρχουν δύο διαφορετικές
ενεργότητες παραγωγής Ο2•−. Η µια µοιάζει σε µία NAD(P)H οξειδάση όµοια µε
αυτήν των θηλαστικών και η δεύτερη σε µια NAD(P)H οξειδάση-περοξειδάση.
Στο αµπέλι ανιχνεύθηκε µόνο η δεύτερη (Papadakis and Roubelakis-Angelakis,
1999).
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3. ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Στα φυτικά κύτταρα έχει αναπτυχθεί αντιοξειδωτικός αµυντικός µηχανισµός
για προστασία από τις ΕΜΟ. Ένα σύστηµα αντιοξειδωτικών ενζύµων δρα σε
διάφορα µέρη των φυτικών κυττάρων. Αυτό το σύστηµα περιλαµβάνει την
καταλάση (CAT, E.C.1.11.1.6 H2O2H2O2 oxidoreductase), την σουπεροξειδική
δισµουτάση (SOD, EC 1.15.1.1), την περοξειδάση (POX, EC 1.11.1.7) και τα
ένζυµα του κύκλου του Halliwell-Asada (ασκορβική περοξειδάση (APX EC
1.11.1.11), αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR EC 1.6.4.2) και αναγωγάση του
µονοδιυδροασκορβικού
διυδροασκορβικού

(MDHAR

(DHAR

EC

EC
1.8.5.1)

1.6.5.4)

και

(Halliwell,

αναγωγάση

1978).

Το

του

αµυντικό

αντιοξειδωτικό σύστηµα των φυτών περιλαµβάνει επίσης αποσβέστες µικρού
µοριακού βάρους, που είναι παρόντες στα φυτικά κύτταρα, όπως το ασκορβικό
οξύ και η γλουταθειόνη, των οποίων τα επίπεδα αυξάνονται σε συνθήκες
οξειδωτικής καταπόνησης (Iannelli et al., 2002). Εκτός των παραπάνω υπάρχουν
άλλες φυσικές ουσίες στα ανώτερα φυτά µε αντιοξειδωτική δράση, όπως τα
φλαβονοειδή, που έχουν την ικανότητα να αποσβένουν το Ο2•− και ΟΗ• (Choi et
al., 2002). Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην προστασία από την οξειδωτική
καταπόνηση κατέχουν και οι πολυαµίνες οι οποίες µειώνουν την περοξείδωση
των λιπιδίων και διατηρούν την αρτιότητα των κυτταρικών µεµβρανών, ενώ έχουν
την δυνατότητα να ενωθούν µε αντιοξειδωτικά ένζυµα ώστε να «επιτραπεί» η
προσβασή τους σε περιοχές οξειδωτικής καταπόνησης στο κύτταρο (Nemeth et
al., 2002).
Το πρώτο ένζυµο στην αλυσίδα απόσβεσης των ΕΜΟ είναι η SOD. Η κύρια
λειτουργία της είναι να αποσβένει το Ο2•− που παράγεται από διάφορες
φυσιολογικές διαδικασίες, αποτρέποντας έτσι την οξείδωση των βιο-µορίων από
το ίδιο ή τα παράγωγά του. (Karpinska et al., 2001).

Η SOD καταλύει την

µετατροπή του Ο2•− σε Η2Ο2 και Ο2 (Εικόνα 4) και ανήκει σε µία οικογένεια
µεταλλοπρωτεϊνών οι οποίες περιέχουν µαγγάνιο, σίδηρο, χαλκό/ψευδάργυρο
και νικέλιο ως µεταλλικούς συµπαράγοντες του ενεργού κέντρου. Στα φυτά έχουν
εντοπιστεί διάφοροι τύποι ισοενζύµων της SOD σε διάφορα κυτταρικά
διαµερίσµατα. Τυπικά η µαγγανίου είναι µιτοχονδριακή, η σιδήρου είναι
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χλωροπλαστική, και οι ισοµορφές χαλκού ψευδαργύρου εντοπίζονται τόσο στο
κυτταρόπλασµα όσο και στον χλωροπλάστη, αν και έχει αναφερθεί και
προστατευτικός ρόλος της στα περοξεισώµατα (Platnik et al., 2002).
Ο2•−

SOD

Η2Ο2 + Ο2

Εικόνα 4. Μετατροπή του Ο2•− σε Η2Ο2 και Ο2 από την SOD

Οι διάφορες µορφές της SOD αντιστοιχούν σε πολλαπλά ασύνδετα
πυρηνικά γονίδια έτσι ώστε οι διάφορες ισοµορφές της SOD να εξυπηρετούν,
ανάλογα µε την τοπολογία τους και τις αλλαγές τους κατά την ανάπτυξη ή κατά
την απόκριση σε διάφορα ερεθίσµατα ποικίλους µεταβολικούς όρους (Baum and
Scandalios, 1982).
Φυλογενετικά οι κλάσεις της SOD µάλλον προήλθαν από δύο εξελικτικές
σειρές. Οι MnSODs και οι FeSODs οι οποίες ανιχνεύονται σε προ και
ευκαρυωτικούς οργανισµούς, παρουσιάζουν υψηλό βαθµό οµολογίας µεταξύ
τους, όσον αφορά την αµινοξική αλληλουχία και είναι µάλλον άσχετες δοµικά µε
τις Cu/ZnSODs οι οποίες υπάρχουν σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς
(Bowler et al., 1994).
Το ενεργό ένζυµο των Cu/ZnSODs είναι διµερές και περιέχει ένα άτοµο Cu
και ένα άτοµο Zn σε κάθε υποµονάδα. Οι MnSODs φέρουν ένα άτοµο µετάλλου
σε κάθε υποµονάδα και είναι τετραµερείς, ενώ Οι FeSODs φέρουν επίσης ένα
άτοµο µετάλλου σε κάθε υποµονάδα.
Οι διάφορες ισοµορφές της SOD έχουν συνδεθεί µε διαφόρων ειδών
καταπονήσεις, όπως είναι ο έντονος φωτισµός (Palatnik et al., 2002), η
καταπόνηση από αρσενικό (Mascher et al., 2002), αλουµίνιο (Boscolo et al.,
2003), αλατότητα (Rout and Shaw, 2001), και κοβάλτιο (Tewari et al., 2002).
Επίσης αυξηµένη ενεργότητα της SOD έχει συνδεθεί και µε την αναγεννητική
ικανότητα των πρωτοπλαστών καπνού.
Η καταλάση καταλύει την διάσπαση του H2O2 σε νερό και µοριακό οξυγόνο
κατά την αντίδραση: 2Η2Ο2

2Η2Ο + Ο2

Λειτουργεί ως ένας αποτελεσµατικός αποσβέστης ΕΜΟ αποτρέποντας την
κυτταρική ζηµιά (Guan and Scandalios, 2000). Η καταλάση για την δράση της
14

δεν απαιτεί δότες ηλεκτρονίων. Εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα περοξεισώµατα
και έχει χαµηλή συγγένεια µε το υπόστρωµα µιας και η αντίδραση απαιτεί
ταυτόχρονη πρόσβαση σε δύο µόρια Η2Ο2 (Perez et al., 2002).
Είναι ένα τετραµερές ένζυµο που περιέχει µία προσθετική οµάδα αίµης σε
κάθε µια από τις υποµονάδες του (Horvath et al., 2002). Τρία ισοένζυµα της
καταλάσης έχουν αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί σε διάφορους ιστούς. Τα CAT1, CAT-2 και CAT-3 κωδικοποιούνται από τρία ασύνδετα δοµικά γονίδια το cat1,
cat2 και cat3 (Guan and Scandalios, 2000). Η CAT-3 είναι ένα µιτοχονδριακό
ένζυµο, ενώ οι CAT-1 και CAT-2, είναι κυτταροπλασµατικές ή περοξεισωµατικές /
γλυοξυσωµικές (Horvath et al., 2002).
Στην αναπτυξιακή ρύθµιση η έκφραση της καταλάσης επηρρεάζεται και από
πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι το φως, οι φυτοορµόνες, το
όζον, η θερµοκρασία, τα ξενοβιοτικά, και το Η2Ο2 υπογραµµίζοντας τον
σηµαντικό προστατευτικό ρόλο της καταλάσης σε απόκριση στην οξειδωτική
καταπόνηση (Guan and Scandalios, 2000).
Η καταλάση είναι φωτο-ευαίσθητη. Η ποσότητα του µεταγράφου της
µεσοφυλλικής καταλάσης δεν αυξάνεται ανάλογα µε την ένταση του φωτός, αλλά
παρουσιάζεται υψηλότερη µετά από έκθεση σε σκοτάδι φύλλων που µεγάλωσαν
στο φως (Schmidt et al., 2002). Επίσης η καταλάση υπόκειται σε έλεγχο από το
σαλικυλικό οξύ. Ένα πιθανό µοντέλο περιγράφει την πρόσδεση του σαλικυλικού
στον σίδηρο της αίµης της καταλάσης. Αυτή η πρόσδεση δεν είναι ειδική για την
καταλάση καθώς το σαλικυλικό προσδένεται και σε άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες
περιέχουν σίδηρο. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις Η2Ο2, το σαλικυλικό καταστέλλει
την δράση της καταλάσης ενώ σε επιζήµια επίπεδα Η2Ο2 µπορεί να αποτρέψει
την απενεργοποίηση της καταλάσης (Horvath et al., 2002) Π.χ. καπνός
µεγαλωµένος σε θρεπτικό µέσο εµπλουτισµένο µε σαλικυλικό οξύ παρουσίασε
αυξηµένη θερµο-αντοχή, οφειλόµενη σε αυξηµένη αντιωξειδική δραστηριότητα
(Nemeth et al., 2002).
Η καταλάση έχει συνδεθεί µε την απόκριση σε καταπονήσεις όπως αυτή
από κάδµιο (Schutzendubel et al., 2002), κοβάλτιο (Tewari et al., 2002),
αλουµίνιο (Boscolo et al., 2003) και αλατότητα. Επίσης επαγωγή της καταλάσης
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έχει ανιχνευθεί και κατά την αποµόνωση πρωτοπλαστών κατά την επώαση
τµηµάτων φύλλου καπνού σε ένζυµα διάσπασης του κυτταρικού τοιχώµατος, ενώ
η ενεργότητα της καταλάσης αυξήθηκε κατά την καλλιέργεια πρωτοπλαστών
αµπελιού (Siminis et al., 1994).
Η ΑΡΟ είναι µία αίµη-περοξειδάση και αναστέλλεται από κυανικό και αζίδια
τα οποία συνδέονται στην αίµη. Ο κύκλος κατάλυσης της ΑΡΟ είναι όµοιος µε
των γενικών περοξειδασών και περιλαµβάνει το σχηµατισµό του ενδιάµεσου
Compound 1, το οποίο οξειδώνει το ασκορβικό, παράγοντας δύο µόρια MDHA
και στη συνέχεια επανέρχεται στην αρχική αναγµένη κατάσταση (Asada, 1999).
Υπάρχουν 4 καλά χαρακτηρισµένες ισοµορφές της ΑΡO στα φυτικά κύτταρα, µια
κυτταροπλασµατική, µια περοξεισωµατική και 2 χλωροπλαστικές, µία στο
στρώµα και µία άλλη συνδεµένη στις θυλακοειδείς µεµβράνες (Mittler and
Zulinskas, 1992; Asada, 1992a; Yamaguchi et al., 1995). Ίσως υπάρχει καi µια
πέµπτη ισοµορφή στα µιτοχόνδρια (Dalton et al., 1993). Οι ισοµορφές, που
βρίσκονται στα οργανίδια, αποτοξινώνουν το Η2O2 που παράγεται εκεί, ενώ η
λειτουργία της κυτταροπλασµατικής ισοµορφής είναι µάλλον η αποµάκρυνση του
Η2O2 που παράγεται στο κυτταρόπλασµα ή τον αποπλάστη και εκείνο που
διαχέεται από τα οργανίδια (Mittler and Zulinskas, 1992; Asada, 1992a). Οι
χλωροπλαστικές ΑΡΟ, στο στρώµα και την θυλακοειδή µεµβράνη, είναι
µονοµερή και µοιράζονται όµοιες ενζυµικές λειτουργίας (Miyake and Asada,
1992), ενώ η αµινοξική τους αλληλουχία διαφέρει σηµαντικά από εκείνη του
κυτταροπλασµατικού ισοενζύµου, το οποίο είναι οµοδιµερές µε µικρότερη
συγγένεια για το ASA (Asada, 1999).
Η ΑΡΟ έχει βρεθεί ότι επάγεται κατά την καταπόνηση από κάδµιο
(Schutzendubel et al., 2002), κοβάλτιο (Tewari et al., 2002) και αλατότητα (Rout
and Shaw, 2001), ενώ παίζει κάιριο ρόλο στην έκφραση του αναγεννητικού
δυναµικού σε καλλιεργούµενους πρωτοπλάστες (de-Marco and RoubelakisAngelakis, 1996).
Η ενεργότητα της περοξειδάσης (ΡΟΧ ΕC 1.11.1.7) στα ανώτερα φυτά έχει
συνδεθεί µε την βιοσύνθεση της λιγνίνης (Abeles and Biles, 1991), αµυντικές
αποκρίσεις ενάντια στον τραυµατισµό (Espelie et al., 1986), τον καταβολισµό της
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αυξίνης (Gaspar et al., 1989), τον γηρασµό (Abeles et al., 1988) και την
αποµάκρυνση του Η2Ο2 (Asada, 1992a). Έχει προταθεί ότι τα βασικά ισοένζυµα
είναι χυµοτοπιακά, ενώ οι όξινες περοξειδάσες είναι προσδεµένες στο κυτταρικό
τοίχωµα. Παρόλα αυτά, οι βασικές περοξειδάσες φαίνεται ότι εκκρίνονται και στον
αποπλάστη (Botella et al., 1993). Οι βιολογικές λειτουργίες των πολλών
ισοµορφών της προξειδάσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Ο ανοσοεντοπισµός των
εκφρασµένων ισοενζύµων είναι

σχετικά δύσκολος, επειδή αντισώµατα που

παράγονται ενάντια σε µία συγκεκριµένη περοξειδάση δεν αντιδρούν πάντα µε
οµόλογες περοξειδάσες που έχουν αποµονωθεί από άλλες φυτικές πηγές µιας
και η µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ανάµεσα στις ισοµορφές εντοπίζεται στις
πρωτεϊνικές επιφανειακές περιοχές.
Οι περοξειδάσες εκµεταλλεύονται το Η2Ο2, για την ενεργοποίηση µορίων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε µετέπειτα αντιδράσεις µε την εξαίρεση της
εξαρτώµενης από NAD(P)H περοξειδάσης η οποία προκαλεί την συσσώρευση
του Η2Ο2, όπως περιγράφεται από τον (Halliwell, 1978). Οι αποπλαστικές
περοξειδάσες εµπλέκονται συνήθως στις διαδικασίες λιγνιτοποίησης στο
κυτταρικό τοίχωµα για την οποία είναι απαραίτητη η παροχή Η2Ο2.
Ο ρόλος της περοξειδάσης στην αναδόµηση του κυτταρικού τοιχώµατος
είναι καίριος για να εκφράσουν οι πρωτοπλάστες καπνού το αναγεννητικό τους
δυναµικό και να µπουν στον κυτταρικό κύκλο (de-Marco and RoubelakisAngelakis, 1996).
Ο αντιοξειδωτικός µηχανισµός αποσβένει αποτελεσµατικά τις ΕΜΟ κάτω
από κανονικές συνθήκες, ενώ σε συνθήκες αυξηµένης παραγωγής το
αποτέλεσµα µπορεί να είναι επικίνδυνο, αφού οδηγεί στην οξείδωση βιοµορίων
(λιπιδίων, πρωτεϊνών, και νουκλεϊκών οξέων), ή ακόµη και κυτταρικό θάνατο
(Boscolo et al., 2003). Στην περίπτωση αδυναµίας του αντιοξειδωτικού
µηχανισµού να αποσβέσει τις ΕΜΟ, η παραγωγή τους µπορεί να µειωθεί από
την εναλλακτική διοχέτευση των ηλεκτρονίων της αλυσίδας µεταφοράς
ηλεκτρονίων του χλωροπλάστη και του µιτοχονδρίου από µια οµάδα ενζύµων, τα
οποία ονοµάζονται εναλλακτικές οξειδάσες. Η έκφραση αυτών των ενζύµων
επάγεται κυρίως σε φυτά τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις σε ασκορβική
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περοξειδάση και καταλάση, καθώς επίσης και σε απόκριση σε έντονο φως
(Mittler, 2002). Πιστεύεται ότι η αρνητική επίδραση διαφόρων αβιοτικών
καταπονήσεων, όπως είναι η ξηρασία, οι υψηλές θερµοκρασίες, και η αλατότητα
οφείλονται, τουλάχιστον κατά ένα µέρος στην δηµιουργία ΕΜΟ και/ή την
καταστολή του αντιοξειδωτικού µηχανισµού (Alscher et al., 1997).

4. ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ
Ένας από τους αβιοτικούς παράγοντες, που προκαλούν οξειδωτική
καταπόνηση στους φυτικούς ιστούς είναι η αλατότητα (Bor et al., 2003). Η
καταπόνηση από αλατότητα συνήθως προκύπτει σε αρδευόµενες και ηµιαρδευόµενες περιοχές. Η χαµηλή βροχόπτωση, η υψηλή εξάτµιση, τα τοπικά
πετρώµατα, το υφάλµυρο νερό αρδεύσεως και η κακή διαχείριση του νερού
µπορεί να οδηγήσουν σε προβλήµατα αλατότητας σε αγροτικές περιοχές. Για να
αποφευχθούν οι επιζήµιες επιδράσεις της αλατότητας λαµβάνονται ειδικά µέτρα
όπως η απαλλοτρίωση αλατούχων εδαφών, η βελτίωση του αλµυρού νερού
άρδευσης και ειδικές τεχνικές καλλιέργειας. Οι λύσεις του προβλήµατος της
αλατότητας είναι συνήθως ακριβές και θεωρούνται µόνο ως προσωρινή λύση.
Πιο µόνιµη λύση θεωρείται η επιλογή και καλλιέργεια των ποικιλιών που
µπορούν να αναπτυχθούν και να αποφέρουν οικονοµικά συµφέρουσα παραγωγή
κάτω από συνθήκες αλατότητας (Dasgan et al., 2002). Για να επιτευχθεί αυτό
απαιτείται κατανόηση του µηχανισµού µε τον οποίο προκύπτει οξειδωτική
καταπόνηση σε φυτά τα οποία αντιµετωπίζουν την καταπόνηση της αλατότητας.
Η αλατότητα είναι ένας περίπλοκος περιβαλλοντικός αναστολέας που
παρουσιάζει τρεις παραµέτρους: την ωσµωτική παράµετρο εξαιτίας της µείωσης
του εξωτερικού υδατικού δυναµικού (Ψs) του εδάφους, την ιοντική παράµετρο, η
οποία συνδέεται µε την συσσώρευση ιόντων που γίνονται τοξικά σε υψηλές
συγκεντρώσεις (κυρίως ιόντων νατρίου και χλωρίου Na+ και Cl-) και την τροφική
παάµετρο µε µείωση απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων όπως το κάλιο και το
ασβέστιο (Κ+ και Ca2+) ως συνέπεια της καταπόνησης (Lefevre et al., 2001). Στην
καταπόνηση από αλατότητα εµπλέκεται και η οξειδωτική καταπόνηση εξαιτίας
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της παραγωγής ΕΜΟ (Zhu, 2001). Η αλατότητα διαταράσσει την οµοιόσταση στο
δυναµικό νερού και την κατανοµή των ιόντων, τόσο σε ολόκληρο το φυτό όσο και
στο κυτταρικό επίπεδο, προκαλώντας ζηµιές στην ανάπτυξη του φυτού και σε
ακραίες περιπτώσεις τον θάνατο (Zhu, 2001).

4.1 Τα γεγονότα κατά την καταπόνηση από αλατότητα
Τα πρώτα γεγονότα κατά την καταπόνηση αλατότητας περιλαµβάνουν την
είσοδο ιόντων Na+ στο κύτταρο µέσα από τα κανάλια Κ+ και την έξοδο νερού από
τα κανάλια νερού της κυτταρικής µεµβράνης (Allakhverdiev et al., 2000). Η
συγκέντρωση Na+ στις ρίζες και τα φύλλα αυξάνει, όµως οι συγκεντρώσεις K+ και
Ca2+ µειώνονται σηµαντικά µόνο στα φύλλα. Ενώ τα ιόντα K+ και Ca2+ έχουν
καίριους ρόλους σε διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες, τα ιόντα Na+ δεν
λειτουργούν ως θρεπτικό συστατικό, και ως αποτέλεσµα η αντικατάσταση του K+
από Na+ και η µείωση του Ca2+ µπορεί να οδηγήσουν σε θρεπτικές ανισορροπίες
(Dasgan et al., 2002).
Η είσοδος ιόντων Na+ στο κύτταρο γίνεται από µονοπάτια σχεδιασµένα για
την κίνηση ιόντων Κ+. ∆εδοµένης της αρνητικής διαφοράς δυναµικού της
κυτταρικής µεµβράνης, η υψηλή εξωκυτταρική συγκέντρωση των ιόντων Na+
προκαλεί µία ισχυρή ηλεκτροχηµική διαβάθµιση, η οποία διευκολύνει την
παθητική µεταφορά τους µέσα στο κύτταρο. Οι οµοιότητες ανάµεσα στα ιόντα
Na+ και Κ+ καθιστούν δύσκολη την διάκριση µεταξύ τους, γεγονός που αποτελεί
και την βάση της τοξικότητας των ιόντων Na+. Η σύνθεση πρωτεϊνών in vivo
προϋποθέτει συγκεντρώσεις Κ+ της τάξης των 100 - 150 mM ενώ αναστέλλεται
από συγκεντρώσεις Na+ µεγαλύτερες των 100 mM εξαιτίας του ανταγωνισµού
µεταξύ των ιόντων Na+ και Κ+ για τις ίδιες θέσεις πρόσληψης (Blumwald, 2000).
Τα ιόντα Na+ αναστέλλουν την δράση πολλών ενζύµων, γεγονός που καθιστά
επιζήµια την συσσώρευση Na+ στο κυτταρόπλασµα ή σε κυτταρικά οργανίδια
πέραν των χυµοτοπίων. Η ακεραιότητα των κυτταρικών µεµβρανών, οι
ενεργότητες των διαφόρων ενζύµων και η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, όλα
υπόκεινται στις επιζήµιες επιδράσεις της καταπόνησης από αλατότητα (Zhu,
2001).
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Εξίσου έντονη είναι και η επίδραση του NaCl, και πιο συγκεκριµένα των
ιόντων Na+, στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Κατά την επώαση µε NaCl τα ιόντα
Na+ εισέρχονται µέσω της µεµβράνης του χλωροπλάστη στο εσωτερικό του, µε
αποτέλεσµα την απόσπαση εξωγενών πρωτεϊνών (κυτόχρωµα C550) από το
φωτοσύστηµα ΙΙ και την µερική απενεργοποίηση του µηχανισµού διαχείρισης του
οξυγόνου (Allakhverdiev et al., 2000).
Η αύξηση στην συγκέντρωση ιόντων στο εξωτερικό του κυττάρου έχει και
ισχυρές ωσµωτικές επιδράσεις στο κύτταρο. Σε πειράµατα καταπόνησης από
αλατότητα σε φυτικά κύτταρα βρέθηκε ότι η αλατότητα µείωσε τον όγκο του
κυτταροπλάσµατος κατά 25% και η συρρίκνωση ενισχύθηκε από την
παρεµπόδιση καναλιών ιόντων Na+, ενώ όταν εµποδίστηκαν και τα κανάλια
νερού, η συρρίκνωση του κυττάρου καταστάλθηκε. Τα παραπάνω µαρτυρούν ότι
η ωσµωτική καταπόνηση από την αλατότητα οφείλεται στην είσοδο ιόντων Na+
στο κύτταρο µέσα από κανάλια Κ+ και την έξοδο νερού µέσα από κανάλια νερού
της κυτταρικής µεµβράνης (Allakhverdiev et al., 2000).
Εµφανής είναι και η συµβολή των ΕΜΟ στην καταπόνηση από αλατότητα.
Η αντοχή

στην

αλατότητα

σχετίζεται

µε

την

αυξηµένη απόδοση

του

αντιοξειδωτικού µηχανισµού και τα χαµηλά επίπεδα Η2Ο2 (Sairam et al., 2002).
Επίσης γενετικά τροποποιηµένα φυτά τα οποία δεν παρήγαγαν σαλικυλικό οξύ,
οπότε και η κατλάση διατήρησε την ενεργότητά της, παρουσίασαν αυξηµένη
αντοχή στην αλατότητα (Borsani et al., 2001), γεγονός που φανερώνει την
συµµετοχή του Η2Ο2 σε µικρές συγκεντρώσεις. ∆υστυχώς από την βιβλιογραφία
λείπουν ερµηνείες της παραγωγής ΕΜΟ κατά την αλατότητα.
Εξίσου λίγα γνωρίζουµε για την δυνατότητα της αλατότητας να επάγει την
σύνθεση των ΕΜΟ στην αποπλαστική περιοχή και τον ρόλο των αποπλαστικών
αντιοξειδωτικών ουσιών. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ σηµαντική µιας και σε
φυτικά κύτταρα, τα οποία υπόκεινται σε καταπόνηση αλατότητας, τα πρώτα
γεγονότα

συµβαίνουν

στον

αποπλασµατικό

χώρο.

Αποτελέσµατα

που

προέκυψαν από πειράµατα µε χρήση παρεµποδιστών εντοπίζουν δράση Cu / Zn
SOD στην αποπλασµατική περιοχή δυο ποικιλιών του φασολιού σε συνθήκες
αλατότητας (Hernandez et al., 2001).
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Κατά την καταπόνηση από αλατότητα παρατηρούνται φυσιολογικές
αποκρίσεις, όπως είναι η ανεπαρκής φωτοσύνθεση εξαιτίας του κλεισίµατος των
στοµάτων, και της επακόλουθης µείωσης στην αφοµοίωση διοξειδίου του
άνθρακα (Zhu, 2001). Στον µηχανισµό, µε τον οποίο κλείνουν τα φύλλα,
συµµετέχει το αµπσισσικό οξύ, το οποίο ενεργοποιεί την παραγωγή Η2Ο2 µέσω
της δράσης της NAD(P)H οξειδάσης στα καταφρακτικά κύτταρα τα οποία και
ρυθµίζουν το άνοιγµα και κλείσιµο των στοµάτων (Neill et al., 2002). Εκτός
αυτού, η καταπόνηση µπορεί και άµεσα να αναστείλει την κυτταρική διαίρεση και
ανάπτυξη. Ακόµη

και

ελαφριά

καταπόνηση

µπορεί

να οδηγήσει

στην

επιβράδυνση της ανάπτυξης και την µείωση της παραγωγικότητας. Επίσης οι
καταπονήσεις είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον κυτταρικό κύκλο ασκώντας
µεταφραστικό ή και µετα-µεταφραστικό έλεγχο σε άλλους παράγοντες που
εµπλέκονται σε αυτόν, όπως για παράδειγµα ορµόνες που επάγουν την
κυτταρική διαίρεση (Zhu, 2001).
Οι επιδράσεις της καταπόνησης από αλατότητα οφείλονται κατά τον
µεγαλύτερο βαθµό στην εξωκυτταρική αύξηση των ιόντων νατρίου και την
επακόλουθη είσοδό τους στο κύτταρο. Ως φυσική συνέπεια, η βασική
προτεραιότητα του φυτού εντοπίζεται στην επαναφορά της ιοντικής οµοιόστασης.
Η αντοχή στην αλατότητα σε µερικά είδη φυτών είναι σε αρνητική συνάρτηση µε
την παρουσία Na+ στα κύτταρα των βλαστών των φυτών (Gorham et al., 1985;
Hampson and Simpson, 1990), και τα ανθεκτικά στην αλατότητα φυτά εκλύουν το
Na+ από τους βλαστούς ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση Na+ στα φύλλα
(Shannon, 1978; Ashraf, 1994). Μερικοί γενότυποι παρουσιάζουν µηχανισµούς
έγχυσης οι οποίοι επιτρέπουν την αντικατάσταση του Na+ από K+. Και άλλοι
έχουν µηχανισµούς έκλυσης επιλεκτικούς για το K+. Οι λόγοι K+/ Na+ και Ca2+/
Na+ του βλαστού είναι φυσιολογικές παράµετροι που σχετίζονται µε την αντοχή
στην αλατότητα (Dasgan et al., 2002). Η διατήρηση

των δύο λόγων

επιτυγχάνεται µε την έξοδο ιόντων νατρίου και µε την ενδοκυτταρική τους
διαµερισµατοποίηση (Blumwald, 2000).
Στα φυτά ο κύριος µηχανισµός εξόδου ιόντων Na+ ρυθµίζεται από τις Η+ΑΤΡάσες της κυτταρικής µεµβράνης (Sussman, 1994). Οι Η+-ΑΤΡάσες
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χρησιµοποιούν την ενέργεια από την υδρόλυση της τριφωσφορικής αδενοσίνης
(ΑΤΡ) για να αντλήσουν Η+ έξω στο κύτταρο δηµιουργώντας ένα ηλεκτροχηµικό
δυναµικό Η+. Αυτή η µετακίνηση πρωτονίων που δηµιουργείται χρησιµοποιείται
για την λειτουργία των αντιµεταφορέων Na+/Η+ οι οποίοι προκαλούν την
συζευγµένη έξοδο ιόντων Na+ ενάντια στο ηλεκτροχηµικό δυναµικό τους µε την
είσοδο Η+ στο κύτταρο παράλληλα µε το αντίστοιχο ηλεκτροχηµικό δυναµικό.
Βιοχηµικές αποδείξεις για την λειτουργία των αντιµεταφορέων Na+/Η+ έχουν
βρεθεί σε διάφορα είδη φυτών (Blumwald et al., 2000).
Οι Η+-ΑΤΡάσες εντοπίζονται και στον τονοπλάστη. Αυτή η Η+-ΑΤΡάση είναι
ένα πολυµερές ένζυµο που εδρεύει στις εσωτερικές µεµβράνες και αποτελείται
από µια υδρόφιλη περιοχή στην κυτταροπλασµική µεριά και µια εσω-µεµβρανική
υδρόφοβη περιοχή (Golldack and Dietz, 2001).Oι παραπάνω Η+-ΑΤΡάσες
παρέχουν την δυνατότητα σε φυτά, που µεγαλώνουν σε περιβάλλον υψηλής
αλατότητας, να διατηρούν την κυτταροπλασµατική συγκέντρωση ιόντων Na+ σε
µη-τοξικά επίπεδα µε την διαµερισµατοποίηση των ιόντων νατρίου µέσα στα
χυµοτόπια (Blumwald, 2000). Έτσι αποτρέπεται η συσσώρευση των ιόντων Na+
στο κυτταρόπλασµα και επιτρέπει την χρήση του NaCl ως ωσµωτικού µέσου από
το κύτταρο διατηρώντας ένα ωσµωτικό δυναµικό τέτοιο ώστε να επιτρέπεται η
είσοδος νερού µέσα στο κύτταρο. Ο µηχανισµός αυτός εντοπίστηκε στο
Arabidopsis όπου διαπιστώθηκε η λειτουργία ενός ρυθµιστικού µονοπατιού για
την

διατήρηση

της

ιοντικής

οµοιόστασης

(Zhu,

2000).

Το

µονοπάτι

ανακαλύφθηκε από την κλωνοποίηση των γονιδίων υπερ – ευαισθησίας στην
αλατότητα (salt overly sensitive, sos). Μεταλλάξεις στα συγκεκριµένα γονίδια
καθιστούν το Arabidopsis, υπερ-ευαίσθητο στην καταπόνηση από Na+.
Υπάρχουν τρία γονίδια sos, τα sos1, sos2 και sos3. Το sos3, το οποίο είναι και
το πρώτο sos γονίδιο που κλωνοποιήθηκε, κωδικοποιεί µία πρωτεΐνη δέσµευσης
Ca2+, το sos2 κωδικοποιεί µία πρωτεϊνική κινάση σερίνης-θυροσίνης, ενώ το
sos1 κωδικοποιεί έναν αντιµεταφορέα Na+/Η+ ο οποίος λειτουργεί πάνω στην
κυτταρική µεµβράνη. Ο τρόπος δράσης και η αλληλεπίδραση των προϊόντων των
τριών αυτών γονιδίων παραµένει ασαφής. Πιθανώς τα προϊόντα των sos3 και
sos2 να σχηµατίζουν ένα σύµπλεγµα κινασών
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σαν υποµονάδες του ίδιου

ολοένζυµου, το οποίο ανιχνεύει την αύξηση ιόντων Na+ µέσω ενός σήµατος
ιόντων Ca2+. Έχει αποδειχθεί ότι το σήµα Ca2+

είναι συγκεκριµένο για την

καταπόνηση από ιόντα Na+ (Lauchli, 1990; Knight et al., 1997), αν και η σχέση
µεταξύ της ανίχνευσης των ιόντων νατρίου και της δηµιουργίας του σήµατος δεν
έχει εδραιωθεί ακόµη (Zhu, 2000). Το ίδιο µυστήριο καλύπτει και το ερώτηµα αν
τα ιόντα Na+ εντοπίζονται ενδοκυτταρικά ή εξωκυτταρικά. Το σήµα που
παράγεται από το σύµπλεγµα SOS2/SOS3 έχει ως αποτέλεσµα την θετική
ρύθµιση του αντιµεταφορέα SOS1 και την ρύθµιση άλλων γονιδίων που
κωδικοποιούν µεταφορείς. Το µοντέλο του ρυθµιστικού µονοπατιού, όπως
περιγράφεται παραπάνω, φαίνεται στην Εικόνα 4 (Zhu, 2000).

Εικόνα 5. Το µοντέλο SOS για αντοχή των φυτών στα ιόντα Na+ (Zhu, 2000)

Για µια ακόµη φορά, όπως και στην επαγωγή των εξωκυτταρικών
µηχανισµών παραγωγής ΕΜΟ, έχουµε την µεταφορά σήµατος µέσω του Ca2+.
Το NaCl προκαλεί µία ραγδαία αύξηση στο κυτταροπλασµατικό Ca2+ αν και
ακόµη δεν είναι βέβαιο αν αυτή η αύξηση αντιπροσωπεύει προσαρµογή στην
αλατότητα ή είναι ένα γενικό σήµα καταπόνησης. Η πρωτεΐνη δέσµευσης Ca2+
που κωδικοποιείται από το γονίδιο SOS3, είναι µια πρωτεΐνη µε σηµαντικές
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αλληλουχικές οµοιότητες µε την β υποµονάδα της καλσινευρίνης από τις ζύµες
και µε αισθητήρες Ca2+ από ζωϊκούς οργανισµούς. Τα ενδοκυτταρικά σήµατα
Ca2+

µέσω ενός µονοπατιού, που φέρει οµοιότητες µε την καλσινευρίνη,

ρυθµίζουν την επίδραση του Ca2+ στην αντοχή στην αλατότητα (Geisler et al.,
2000). Στην µεµβράνη του χυµοτοπίου, κανάλια Ca2+ ενεργοποιηµένα από
ηλεκτρικό δυναµικό, καθώς επίσης και µονοπάτια ευαίσθητα στο Ca2+ αποτελούν
µέρος της αλυσίδας µεταφοράς σήµατος του Ca2+. Η αλυσίδα πέραν του Ca2+
είναι άγνωστη, αν και πιστεύεται ότι φωσφατάσες/κινάσες ενεργοποιηµένες από
Ca2+ και ισοµορφές της καλµοδουλίνης (McAinsh and Hetherington, 1998) ή
πρωτεΐνες δέσµευσης Ca2+ όµοιες µε τις καλµοδουλίνες αποκωδικοποιούν το
σήµα του Ca2+ (Jang et al., 1998). Αύξηση στο κυτταροπλασµατικό Ca2+ µετά την
έκθεση σε αλάτι ακολουθείται από αυξηµένη ικανότητα των αντλιών Ca2+ να
µειώσουν την συγκέντρωση Ca2+ στα κανονικά επίπεδα (Niu et al., 1995). Έχει
παρατηρηθεί συσσώρευση Ca2+-ATPασών στον καπνό µετά από καταπόνηση
αλατότητας. Φυτά στα οποία έχει αυξηθεί

η έκφραση Ca2+-ATPασών

παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε αλατότητα (Geisler et al., 2000).
Αντοχή σε αλατότητα επιτεύχθηκε σε

φυτά τοµάτας και µε την υπερ-

έκφραση του γονιδίου HAL1, το οποίο εµπλέκεται στην ρύθµιση της µεταφοράς
Κ+. Μέτρηση σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά των ενδοκυτταρικών επιπέδων Κ+
έδειξε αυξηµένη συγκέντρωση σε σχέση µε το Na+, σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι
στα αγρίου τύπου φυτά (Gisbert et al., 2000). Προς την επαναφορά του ισοζυγίου
Na+/Κ+ δρα και η Na+/Κ+-ΑΤΡαση, η οποία ρυθµίζει την έξοδο τριών ιόντων Na+
και την είσοδο δύο ιόντων Κ+, κίνηση η οποία συνοδεύεται από την υδρόλυση της
τριφοσφωρικής αδενοσίνης (Zhu, 2001).
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η επίτευξη ωσµωτικής και υδατικής
οµοιόστασης. Τα φυτά συσσωρεύουν ποικίλους ωσµωλύτες στο κυτταρόπλασµα
µε αποτέλεσµα την µείωση του υδατικού δυναµικού και την παρεµπόδιση της
πρόσληψης νερού από υδατικά διαλύµατα πλούσια σε αλάτι. Ορισµένοι από
αυτούς τους ωσµωλύτες έχουν και αντιοξειδωτική δράση (Zhu, 2001).

Στην

παραπάνω κατηγορία ανήκουν µέλη της οικογένειας των πολυαµινών, όπως
είναι η πουτρεσκίνη, η σπερµιδίνη (Lefevre et al., 2001) και η προλίνη. Ιδιαίτερα
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η προλίνη κάτω από συνθήκες καταπόνησης, εκτός της λειτουργίας της ως
ρυθµιστή ωσµωτικής

πίεσης, αποσβέστη ΕΜΟ και σταθεροποιητή του

οξειδοαναγωγικού δυναµικού του κυττάρου, λειτουργεί και ως σταθεροποιητής
υποκυτταρικών δοµών, και ως κύριο συστατικό των δοµικών πρωτεϊνών του
κυτταρικού τοιχώµατος, που µπορούν να προσφέρουν µηχανική υποστήριξη στο
κύτταρο (Nanjo et al., 1999).
Η προστασία απέναντι στην οξειδωτική καταπόνηση που προσφέρει η
παραγωγή ωσµωλυτών όπως η µανιτόλη, η προλίνη, και η γλυκίνη-µπεταΐνη,
φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική όταν η παραγωγή αυτών των ουσιών
γίνεται µέσα στον χλωροπλάστη (Shen et al., 1997). Πιο άµεση αντιοξειδωτική
προστασία, και κατ’ επέκταση προστασία από την αλατότητα, επιτυγχάνεται από
την

ενίσχυση

του

αντιοξειδωτικού

µηχανισµού

των

φυτών

µέσω

της

υπερέκφρασης των αντιοξειδωτικών ενζύµων όπως η SOD, η καταλάση, και η
ΑΡΟ (Zhu, 2001). Σε αρκετές περιπτώσεις, και όταν η επαναφορά της
οµοιόστασης δεν είναι εφικτή, τότε η προσαρµογή και επιβίωση του φυτού
επιτυγχάνεται µε την

καταστολή της κυτταρικής ανάπτυξης. Μειώνοντας τον

ρυθµό ανάπτυξής τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν την περίσσεια ενέργειας
και υλικών (για παράδειγµα δοµικές πρωτεΐνες) ώστε να καταπολεµήσουν τις
επιζήµιες επιδράσεις της καταπόνησης (Zhu, 2001).
Μια εναλλακτική στρατηγική στα ίδια πλαίσια είναι και η ενίσχυση των
φωτοσυστηµάτων για αντοχή στην αλατότητα. Ανοχή της αλατότητας από το
φωτοσύστηµα ΙΙ αποδείχθηκε ως πετυχηµένη προσαρµογή

του αλόφυτου

Suaeda salsa σε εδάφη µε υψηλή αλατότητα (Lu et al., 2002). Σηµαντικό ρόλο
στην προστασία του φωτοσυστήµατος φαίνεται να παίζει η παραγωγή διακόρεστων λιπαρών οξέων, σε αντίθεση µε απλά ακόρεστα ή κορεσµένα. Σε
γενετικά τροποποιηµένα φυτά στα οποία επιτεύχθηκε η αυξηµένη παραγωγή διακόρεστων σε σχέση µε την παραγωγή απλών ακόρεστων ή κορεσµένων
λιπαρών οξέων διατήρησαν σε µεγαλύτερο βαθµό την ενεργότητα του
φωτοσυστήµατος ΙΙ σε σύγκριση µε τα φυτά αγρίου τύπου (Allakhverdiev et al.,
2001).
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σήµατα που παράγονται κατά την καταπόνηση από αλατότητα, όπως η
αύξηση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου, φαίνεται να συµµετέχουν και σε άλλα
µονοπάτια, τα οποία επάγουν οξειδωτική καταπόνηση. Η υπόθεση αυτή
ενισχύεται από το γεγονός ότι γενετικά τροποποιηµένα φυτά µε αυξηµένη
αντιοξειδωτική ικανότητα παρουσιάζουν αντοχή και στην αλατότητα. Σε αυτά τα
πλαίσια, σε αυτήν την εργασία έγινε µια προσπάθεια ταυτοποίησης της σχέσης
ανάµεσα στην καταπόνηση από αλατότητα και την οξειδωτική καταπόνηση, όσον
αφορά την συσσώρευση ΕΜΟ και την απόκριση του αντιοξειδωτικού µηχανισµού
σε κατάσταση αλατότητας. Ειδικότερα, φυτά καπνού Nicotiana tabaccum cv.
Xanthi υποβλήθηκαν σε καταπόνηση αλατότητας διαφορετικής έντασης και
διάρκειας, τόσο σε επίπεδο ολόκληρου φυτού όσο και σε επίπεδο φυλλικών
δίσκων. Εκτιµήθηκαν τα επίπεδα των Η2Ο2 και Ο2•− ενδοκυτταρικά και
εξωκυτταρικά, όπου ήταν δυνατό καθώς και η προσαρµογή του φωτοσυνθετικού
µηχανισµού στην καταπόνηση από αλατότητα. Επίσης µελετήθηκε η απόκριση
του αντιοξειδωτικού µηχανισµού και ειδικότερα οι ενεργότητες των βασικών
αντιοξειδωτικών ενζύµων, της καταλάσης και της σουπεροξειδικής δισµουτάσης.
Τέλος για να εκτιµηθεί η συµβολή των αντιοξειδωτικών ενζύµων στην απόκτηση
αντοχής στην αλατότητα υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από αλατότητα γενετικά
τροποποιηµένα φυτά καπνού τα οποία παρουσίαζαν αυξηµένη και µειωµένη
ενεργότητα αντιοξειδωτικών ενζύµων σε σύγκριση µε το φυτό αγρίου τύπου.
Ελέγχθηκε η απόκριση του αντιοξειδωτικού µηχανισµού, και η παραγωγή ΕΜΟ,
και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα των φυτών αγρίου τύπου.
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6.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
6.1 Φυτικό υλικό
Σπόροι καπνού (Nicotiana tabacum L. cv Xanthi, Nicotiana tabacum cv.
Petit Havana SRΙ, αγρίου τύπου και γενετικά τροποποιηµένα Ζ232 και ΑΡΧ9)
υποβλήθηκαν σε επιφανειακή απολύµανση µε διάλυµα υποχλωριώδους οξέος
(εµπορικό σκεύασµα) 10% (v/v) όπου και παρέµειναν για 10 min. Στην συνέχεια
πλύθηκαν σε απιονισµένο νερό τρεις φορές επι 10 min και τοποθετήθηκαν σε
στερεό θρεπτικό υπόστρωµα καλλιέργειας ΜS (Murashige and Skoog, 1962)
χωρίς ορµόνες. Η

ανάπτυξη των φυτών έγινε στους 25ΟC µε 16/8 h

φωτοπερίοδο και ένταση φωτός 50 µmol m-2 s-1. Οι φυτρωµένοι σπόροι, στην
συνέχεια µεταφέρθηκαν σε νέα τριβλία µε MS για την καλύτερη ανάπτυξή τους
και παρέµειναν εκεί µέχρι να αναπτυχθεί το νεαρό σπορόφυτο.

Όταν τα

ριζοβοληµένα φυτάρια απόκτησαν ύψος 2-3 cm, µεταφυτεύτηκαν σε περλίτη,
όπου αναπτύχθηκαν µε παροχή υγρού ΜS (Murashige and Skoog, 1962) 20%
χωρίς σακχαρόζη και ορµόνες µέχρι την απόκτηση 9±2 φύλλων. Τα φυτά αυτά
χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα που αφορούσαν τις µεταχειρίσεις µε
ολόκληρα φυτά
Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού APX9 και Z232 έφεραν
τροποποιήσεις για την καταστολή της καταλάσης και της ΑΡΟ στην πρώτη
περίπτωση και για υπερέκφραση της καταλάσης στην δεύτερη. Ο γενότυπος
Ζ232 προέκυψε από τη

µεταφορά του πλήρους cDNA κλώνου CAT-1 της

Nicotiana tabacum µήκους 1,9 kb µε sense προσανατολισµό. Ο φορέας Ζ232
παραχωρήθηκε από το εργαστήριο του Dr. Zelitch και περιγράφεται στην σχετική
δηµοσίευση (Louise et al., 1998), ενώ τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά που
έφεραν τον φορέα δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια της µεταπτυχιακής διατριβής του
κ. ∆ηµητρίου Π. Αλεξάνδρου στο εργαστήριο Φυσιολογίας και Βιοχηµείας Φυτών.
Τα φυτά ΑΡΧ9 ήταν αρχικά προσφορά του Dr. Ellis και η κατασκευή τους
περιγράφεται στην σχετική δηµοσίευση (Orvar and Ellis, 1997). Επρόκειτο για
φυτά

µε

κωδικό

G256

τα

οποία

έφεραν

φορέα

για

καταστολή

της

κυτταροπλασµατικής ΑΡΟ µε γονίδιο επιλογής το οποίο έδινε αντοχή στην
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καναµυκίνη. Τα ΑΡΧ9 προέκυψαν αφού µετασχηµατίστηκαν µε δεύτερη
κατασκευή η οποία έφερε τον CAT-1 κλώνο σε antisense προσανατολισµό µέσα
σε φορέα ο οποίος έφερε ως γονίδιο επιλογής, γονίδιο ανθεκτικότητας στην
καναµυκίνη. Ο δεύτερος µετασχηµατισµός των φυτών έγινε από την δρ. Φωτεινή
Μυλωνά. Τα φυτά της δοκιµής και στις δύο περιπτώσεις είναι οµόζυγα της Τ2
γενιάς και φαίνονται στην Εικόνα 6.

Α

Β

Γ

Εικόνα 6. Φυτά που χρησιµοποιήθηκαν για τις δοκιµές Α. ΑΡΧ9, Β. SRI, Γ. Ζ232

Σπορόφυτα καπνού (Nicotiana tabacum L. cv Xanthi) αναπτύχθηκαν στο
θερµοκήπιο, σε γλάστρες µικρού µεγέθους µε τυπικό οργανικό υπόστρωµα
(Triohum) και µε προσθήκη θρεπτικού διαλύµατος Complesal, µέχρι την
απόκτηση 9±2 φύλλων. Για την εκτέλεση όλων των δοκιµών µε φυλλικούς
δίσκους χρησιµοποιήθηκαν φύλλα τάξεως 4-7 στον άξονα του φυτού, ξεκινώντας
την αρίθµηση από την κορυφή.

6.2 Μεταχειρίσεις αλατότητας
Τα φυτά αρδεύτηκαν µε 10 mL υγρό ΜS, 20% χωρίς σακχαρόζη και
ορµόνες, εµπλουτισµένο µε διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl, καθηµερινά για 3
µέρες. Τα φυτά κατά την µεταχείριση διατηρήθηκαν στους 25ΟC µε 16/8 h
φωτοπερίοδο και ένταση φωτός 50 µmol m-2 s-1.
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Φυλλικοί δίσκοι διαµέτρου 8 mm εµβαπτίστηκαν σε υπερ-καθαρό νερό
(Nanopure) σε πλαστικά τριβλία µε διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl, και
πυκνότητα 1 φυλλικού δίσκου/mL.
-2

Η επώαση έγινε σε θάλαµο συνεχούς

-1

φωτισµού µε ένταση 90 µmol m s και θερµοκρασία 25 ±2ΟC για 1 και 3 µέρες.

6.3 Εκχύλιση πρωτεϊνών
Για τις πρωτεϊνικές εκχυλίσεις από ολόκληρα φυτά, επιλέχθηκε το 4ο -5ο
φύλλο από τη βάση φυτών ύψους 15±2 cm (στάδιο 8ου – 9ου φύλλου). Αφού
αφαιρέθηκε το κεντρικό νεύρο, το εµπρόσθιο τµήµα του φύλλου ζυγίστηκε και
λειοτριβήθηκε

µέσα

σε υγρό άζωτο. Στον λειοτριβηµένο ιστό προστέθηκε

διάλυµα εκχύλισης σε αναλογία 1:4 (w/v). Η σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης
ήταν: 50 mM Tris-ΗCl, pH 8.0, 5 mM DTT, 500 µM PMSF, 10 µM Leupeptin, 10%
(v/v) γλυκερόλη, 0.1% (v/v) Triton X100 και 10% (w/v) PVPΡ. Ο ιστός
οµογενοποιήθηκε µε Ultra Turrax σε 20,000 rpm στους 4 ΟC. Το εκχύλισµα
φυγοκεντρήθηκε στις 13,000 rpm στους 4

Ο

C για 30 min.

Το υπερκείµενο

συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε στους -20 ΟC. Σε όλη την διάρκεια της εκχύλισης
τα δείγµατα παρέµειναν στους 0 ΟC. Η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών έγινε µε
την µέθοδο των Lowry et al. (1951).
Για τις πρωτεϊνικές εκχυλίσεις από φυλλικούς δίσκους, οι φυλλικοί δίσκοι
συλλέχθηκαν και αφού τοποθετήθηκαν πάνω σε αποροφητικό χαρτί
αφαιρεθεί

η

περίσσεια

υγρού

επώασης,

ζυγίστηκαν.

Στην

για να
συνέχεια

λειοτριβήθηκαν µέσα σε υγρό άζωτο. Στον λειοτριβηµένο ιστό προστέθηκε
διάλυµα εκχύλισης σε αναλογία 1:4 (w/v). Η σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης
ήταν η ίδια µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε στα ολόκληρα φυτά, καθώς και η
διαδικασία εκχύλισης και µεταχείρισης των δειγµάτων.

6.4 Εκχύλιση για ΕΜΟ
Για την εκχύλιση ΕΜΟ από ολόκληρα φυτά, επιλέχθηκε το 4ο -5ο φύλλο
από τη βάση φυτών ύψους 15±2 cm (στάδιο

8ου – 9ου φύλλου).

Αφού

αφαιρέθηκε το κεντρικό νεύρο, το εµπρόσθιο τµήµα του φύλλου ζυγίστηκε και
λειοτριβήθηκε

µέσα

σε υγρό άζωτο. Στον λειοτριβηµένο ιστό προστέθηκε

διάλυµα εκχύλισης σε αναλογία 1:3 (w/v). Η σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης
ήταν 100 mM Κ3ΡΟ4 pH 6.8. Ο ιστός οµογενοποιήθηκε µε Ultra Turrax σε 20,000
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rpm στους 4 ΟC. Το εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε στις 12,000 rpm στους 4 ΟC για
20 min. Το υπερκείµενο συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε στους -20 ΟC. Σε όλη την
διάρκεια της εκχύλισης τα δείγµατα παρέµειναν στους 0 ΟC. Για τον εσωτερικό
έλεγχο του πρωτοκόλλου προστέθηκε στο διάλυµα εκχύλισης Η2Ο2 γνωστής
συγκέντρωσης.
Για εκχύλιση ΕΜΟ από φυλλικούς δίσκους, οι φυλλικοί δίσκοι συλλέχθηκαν
και αφού τοποθετήθηκαν πάνω σε αποροφητικό χαρτί

για να αφαιρεθεί η

περίσσεια υγρού επώασης, ζυγίστηκαν. Στην συνέχεια λειοτριβήθηκαν µέσα σε
υγρό άζωτο. Στον λειοτριβηµένο ιστό προστέθηκε διάλυµα εκχύλισης σε
αναλογία 1:3 (w/v). Η σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης ήταν 100 mM Κ3ΡΟ4
pH 6.8. Ο ιστός οµογενοποιήθηκε µε Ultra Turrax σε 20,000 rpm στους 4 ΟC. Το
εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε στις 12,000 rpm στους 4

Ο

C για 20 min.

Το

υπερκείµενο συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε στους -20 ΟC. Σε όλη την διάρκεια
της εκχύλισης τα δείγµατα παρέµειναν στους 0 ΟC. Για τον εσωτερικό έλεγχο του
πρωτοκόλλου προστέθηκε στο διάλυµα εκχύλισης Η2Ο2 γνωστής συγκέντρωσης.

6.5 Προσδιορισµός ενζυµικών ενεργοτήτων
6.5.1 Υπεροξειδική δισµουτάση SOD
Η συνολική ενεργότητα της SOD προσδιορίστηκε µε την χρησιµοποίηση
της φωτοχηµικής µεθόδου των Mishra et al. (1993). Στο διάλυµα αντίδρασης (10
mM Κ3ΡΟ4, pH 7,5, 0,222 mM o-dianisidine, 0,014 mM riboflavin) προστέθηκαν
20 µg ολικής πρωτείνης, σε συνολικό όγκο 1 mL. Η οξείδωση του o-dianisidine
µετρήθηκε στα 460 nm στους 25οC, ανά 5 min και για συνολικό χρόνο 15 min,
στο µεσοδιάστηµα των οποίων τα δείγµατα ήταν τοποθετηµένα σε έντονο φως
(cool white). Για τον προσδιορισµό της ενεργότητας της SOD χρησιµοποιήθηκε
το γραµµικό τµήµα της καµπύλης. Η µονάδα ενεργότητας της SOD στα
πρωτεϊνικά δείγµατα ορίστηκε συγκριτικά µε την χρησιµοποίηση µίας µονάδας
ενεργότητας καθαρής SOD (Horseradish SOD, Sigma). Οι τιµές ανάχθηκαν ανά
1 mg πρωτεΐνης (ειδική ενεργότητα).
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6.5.2 Καταλάση CAT
Η συνολική ενεργότητα της CAT προσδιορίστηκε µε βάση την αποδόµησης
του Η2Ο2. Στο διάλυµα αντίδρασης (50 mM Κ3ΡΟ4, pH 8.0, 15 µΜ

H2O2)

προστέθηκαν 10 µg ολικής πρωτεΐνης, σε συνολικό όγκο 1 mL. Η αποδόµηση
του Η2Ο2 µετρήθηκε στα 240 nm στους 30οC. 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 τον
προσδιορισµό

της

ενεργότητας

της

CAT
-1

χρησιµοποιήθηκε

ο

µοριακός

-1

συντελεστής απορρόφησης, ε = 0.036 mM ·cm . Οι τιµές ανάχθηκαν στο 1 mg
πρωτεΐνης (ειδική ενεργότητα).

6.5.3 Ασκορβική Περοξειδάση APO
Η συνολική ενεργότητα της APO προσδιορίστηκε µε την χρησιµοποίηση
της φωτοχηµικής µεθόδου των Nakano και Asada (1981). Στο διάλυµα
αντίδρασης (100 mM Κ3ΡΟ4, pH 7,0, 0,5 mM ascorbate, 0,1mM H2O2)
προστέθηκαν 10 µg ολικής πρωτείνης, σε συνολικό όγκο 1 mL. Η κατανάλωση
του ασκορβικού οξέος µετρήθηκε στα 290 nm στους 25οC, για 1 min. Για τον
προσδιορισµό της

ενεργότητας

της APO χρησιµοποιήθηκε

ο µοριακός

συντελεστής απορρόφησης, ε = 2,8 mM-1·cm-1. Οι τιµές ανάχθηκαν στο 1 mg
πρωτεΐνης (ειδική ενεργότητα).

6.5.4 Ολική Περοξειδάση POX
Η συνολική ενεργότητα της POX προσδιορίστηκε µε βάση την οξείδωση του
ο-διανισιδίνιου. Στο διάλυµα αντίδρασης (10mM o-dianisidine, 50 mM NaAc
buffer pH 5,2, 2,5 mM CaCl2*2H2O, 50 mΜ H2O2) προστέθηκαν 10 µg ολικής
πρωτείνης, σε συνολικό όγκο 1 mL. Οξείδωση του ο-διανισιδίνιου µετρήθηκε στα
460 nm στους 25οC. Η λήψη των µετρήσεων έγινε µε την βοήθεια
αυτοµατοποιηµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε το οποίο για κάθε αντίδραση
λαµβάνονται τιµές απορρόφησης στα 460 nm, ανά 0,5 sec και για συνολική
διάρκεια 1 min από τη στιγµή προσθήκης του εκχυλίσµατος. Για τον
προσδιορισµό της

ενεργότητας

της POX χρησιµοποιήθηκε
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ο µοριακός

συντελεστής απορρόφησης, ε = 11,3 mM-1·cm-1. Οι τιµές ανάχθηκαν στο 1 mg
πρωτεΐνης (ειδική ενεργότητα).

6.6 Φυσική ηλεκτροφόρηση και χρώση ενεργότητας σε πηκτή
ακρυλαµίδης
6.6.1 Υπεροξειδική δισµουτάση, SOD
Για την ανάλυση των ισοενζύµων της SOD, τα πρωτεϊνικά δείγµατα
διαχωρίστηκαν µε φυσική ηλεκτροφόρηση στους 4οC. Για την ανάλυση αυτή
χρησιµοποιήθηκαν 1,5 mm πάχους επίπεδα πηκτώµατα και η συσκευή mini
Protean II της ΒioRad. Η πηκτή διαχωρισµού (resolving gel) περιείχε 7,5%
πολυακρυλαµίδη (αναλογία ακρυλαµίδη:bis-ακρυλαµίδη, 30:0,2) ενώ η πηκτή
συσσώρευσης (stacking gel) αποτελούνταν από 4% πολυακρυλαµίδη σε όλες τις
περιπτώσεις. Σε κάθε βοθρίο φορτώθηκε ποσότητα δείγµατος ισοδύναµη µε 150
µg πρωτεΐνης. Οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν 15 mA για την πηκτή
συσσώρευσης και 20 mA για την πηκτή διαχωρισµού
Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή επωάστηκε µε 2mg mL-1 4nitroblue tetrazolium chloride (ΝΒΤ) σε διάλυµα 50 mM Κ3ΡΟ4, pH 7,4, για 30
min στο σκοτάδι. Στη συνέχεια οι πηκτές µεταφέρθηκαν στο διάλυµα χρώσης, το
οποίο περιείχε 0,1 mg mL-1 ριβοβλαβίνη και 0,25% (v/v) TEMED σε 50 mM
Κ3ΡΟ4, pH 7,4, για 20 min στο σκοτάδι. Τέλος, παρουσία φωτός, εµφανίστηκαν οι
ζώνες των ισοενζύµων.

6.6.2 Καταλάση, CAT
Για την ανάλυση των ισοενζύµων της CAT, τα πρωτεϊνικά δείγµατα
διαχωρίστηκαν µε φυσική ηλεκτροφόρηση στους 4οC. Για την ανάλυση αυτή
χρησιµοποιήθηκαν 1,5 mm πάχους επίπεδα πηκτώµατα και η συσκευή mini
Protean II της ΒioRad. Η πηκτή διαχωρισµού (resolving gel) περιείχε 12%
πολυακρυλαµίδη (αναλογία ακρυλαµίδη:bis-ακρυλαµίδη, 30:0,2) ενώ η πηκτή
συσσώρευσης (stacking gel) αποτελούνταν από 4% πολυακρυλαµίδη. Σε κάθε
βοθρίο φορτώθηκε ποσότητα δείγµατος ισοδύναµη µε 40 µg πρωτεΐνης Οι
συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν 20 mA για την πηκτή συσσώρευσης και 30 mA
για την πηκτή διαχωρισµού
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Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή επωάστηκε µε 50 mM Κ3ΡΟ4
pH 7,0 παρουσία 50 µg/mL περοξειδάσης , για 45 min. Μετά προστέθηκε Η2Ο2
σε συγκέντρωση 50 mM στο διάλυµα επώασης. Στη συνέχεια οι πηκτές
πλύθηκαν 2 φορές µε απιονισµένο νερό και µεταφέρθηκαν στο διάλυµα χρώσης,
το οποίο περιείχε 50 mM Κ3ΡΟ4 pH 7,0 και 0.5 mg/mL DAB όπου και παρέµειναν
µέχρι την ολοκλήρωση της χρώσης.

6.6.3 Ασκορβική Περοξειδάση, ΑΡΟ
Για την ανάλυση των ισοενζύµων της ΑΡΟ, τα πρωτεϊνικά δείγµατα
διαχωρίστηκαν µε φυσική ηλεκτροφόρηση στους 4οC. Για την ανάλυση αυτή
χρησιµοποιήθηκαν 1,5 mm πάχους επίπεδα πηκτώµατα και η συσκευή mini
Protean II της ΒioRad. Η πηκτή διαχωρισµού (resolving gel) περιείχε 10%
πολυακρυλαµίδη (αναλογία ακρυλαµίδη:bis-ακρυλαµίδη, 30:0,2) ενώ η πηκτή
συσσώρευσης (stacking gel) αποτελούνταν από 4% πολυακρυλαµίδη. Σε κάθε
βοθρίο φορτώθηκε ποσότητα δείγµατος ισοδύναµη µε 40 µg πρωτεΐνης Οι
συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν 15 mA για την πηκτή συσσώρευσης και 20 mA
για την πηκτή διαχωρισµού
Για την ανίχνευση των ισοενζύµων της ΑΡΟ στο ρυθµιστική διάλυµα της
ηλεκτροφόρησης συµπερολήφθηκε 10 mM ασκορβικού οξέος και τα πηκτώµατα
προηλεκτροφορήθηκαν για 30 min στα 20 mA ( Rao e al., 1995). Μετά το τέλος
της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή επωάστηκε µε 50 mM Κ3ΡΟ4 pH 7,0 και 2 mM
ασκορβικού οξέος για 30 λεπτά στο σκοτάδι. Ακολούθησε επώαση σε 50 mM
Κ3ΡΟ4 pH 7,0, 4 mM ασκορβικού οξέος και 2 mM Η2Ο2 για 30 min, µετά το τέλος
των οποίων τα πηκτώµατα πλύθηκαν µε απιονισµένο νερό και η εµφάνιση των
ζωνών της ΑΡΟ έγινε στο φώς σε διάλυµα χρώσης (50 mM K3PO4 pH 7,8, 14
mM TEMED και 1,2 mM NBT).

6.7 Ανοσοεντοπισµός της καταλάσης
Τα εκχυλίσµατα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν µε SDS-PAGE,
σύµφωνα

µε

το

σύστηµα

Laemmli

(Laemmli,

1970),

χρησιµοποιώντας

πηκτώµατα 1,5 mm πάχους και το µοντέλο Protean II της Bio-Rad. Η
συγκέντρωση της πολυακρυλαµίδης στην πηκτή διαχωρισµού ήταν 7,5%. Η
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αποδιάταξη των πρωτεϊνών έγινε µε επώαση των δειγµάτων στους 100οC για 5
min, µετά την προσθήκη συµπυκνωµένου SDS-αποδιατακτικού σε τελική
συγκέντρωση 62,5 mM Tris-ΗCl, pH 6,8, 10% (ν/ν) γλυκερόλη, 2% (w/ν) SDS,
5%

(ν/ν)

β-µερκαπτοαιθανόλη

(Mattoo

et

al.,

1981).

Οι

συνθήκες

ηλεκτροφόρησης ήταν 80 V για την πηκτή συσσώρευσης και 120 V για την πηκτή
διαχωρισµού.
Μετά

το

τέλος

της

ηλεκτροφόρησης,

οι

πρωτεΐνες

µεταφέρθηκαν

ηλεκροφορητικά (westen blot) σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης (0,2 µm, Schleichter
και Schuell), όπως έχει ήδη περιγραφεί (Towbin et al., 1979). To διάλυµα
µεταφοράς περιείχε 25 mM Tris, 192 mM γλυκίνης, pH 8,3. H µεταφορά έγινε σε
συσκευή Mini-Protean II (BioRad), στα 80V για 1 h. Μετά το τέλος της µεταφοράς
των πρωτεϊνών, η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης πλύθηκε σε PBS [0,8% (w/v) NaCl,
0,02% (w/v) KCl, 0,115% (w/v) Na2HPO4, 0,02% (w/v) KH2PO4] για 10 λεπτά και
τοποθετήθηκε σε PBS µε 2% (w/v) BSA για 1 h, υπό ελαφρά ανάδευση, για
κορεσµό των ελεύθερων θέσεων και µείωση της µη ειδικής σύνδεσης των
αντισωµάτων. Στη συνέχεια, η µεµβράνη πλύθηκε 3 φορές για 5 λεπτά, µε
διάλυµα πλυσίµατος [PBS συµπληρωµένο µε 0,05% (ν/ν) Tween-20[ και
ακολούθως, επωάσθηκε µε το anti- CAT στο διάλυµα επώασης [PBS µε 1% (w/v)
BSA και 0,05% (v/v) Τween-20] υπό ελαφρά ανάδευση για 1 h. Το αντίσωµα που
χρησιµοποιήθηκε σε αυτή τη µελέτη, έγινε εναντίον της καταλάσης από καρπό
ντοµάτας (Inamine and Baker, 1989) Το anti- CAT χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση
1:5000. Μετά το τέλος της επώασης µε το αντίσωµα, η µεµβράνη πλύθηκε 5
φορές για 5 λεπτά µε διάλυµα πλυσίµατος και επωάστηκε 1 h µε το δεύτερο
αντίσωµα (HorseRadish peρoxidase προσδεµένη σε anti-rabbit IgG), σε αραίωση
1:10,000. Ακολούθησαν 3 πλυσίµατα των 5 min µε το διάλυµα πλυσίµατος. Μετά,
η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης τοποθετήθηκε πάνω σε έναν καθαρό πλαστικό
δίσκο ο οποίος περιείχε το διάλυµα χηµειο-φωταύγειας σε συγκέντρωση 0,125
mL/cm2 µεµβράνης υπό ελαφριά ανάδευση για 5 min. Στην συνέχεια, η περίσσεια
του

διαλύµατος

χηµειοφωταύγειας

αποµακρύνθηκε

και

η

µεµβράνη

τοποθετήθηκε σε έναν διάφανο πλαστικό φάκελο. Η επιφάνεια του φακέλου
απλώθηκε για να αποφευχθούν τσακίσεις, ενώ µε ελαφρά πίεση των αντίχειρων
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στην επιφάνεια του φακέλου αποµακρύνθηκαν τυχόν υπολείµµατα του
διαλύµατος

χηµειοφωταύγειας.

Η

µεµβράνη

τοποθετήθηκε

πάνω

σε

απορροφητικό χαρτί ώστε να αποµακρυνθεί τυχόν υγρασία και στην συνέχεια
εκτέθηκε σε φωτογραφικό φιλµ.

6.8 Προσδιορισµός Η2Ο2
Η µέτρηση της συγκέντρωσης Η2Ο2 τόσο ενδοκυτταρικά όσο και
εξωκυτταρικά έγινε µε την βιοδοκιµή της χηµειοφωταύγειας της λουµινόλης
(luminl, Sigma, Munchen, Germany) όπως έχει ήδη περιγραφτεί (Murphy and
Huerta, 1990).

6.8.1 Προσδιορισµός ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Η2Ο2
Ο προσδιορισµός ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Η2Ο2 πραγµατοποιήθηκε
σε συνολικό όγκο 1 mL, τοποθετώντας σε δοκιµαστικό σωλήνα σπινθηρισµού τα
ακόλουθα: 0,69 mL διαλύµατος αντίδρασης (που περιείχε 10 mΜ Tris pH 7,0, 1
mM CaCl2 και 0,1 mM KCl), 0,2 mL από 1 mM φρέσκου διαλύµατος λουµινόλης,
0,1 µονάδα περοξειδάσης σε 20 mΜ K3PO4 (pH 7,4) και 0,1 mL εκχύλισµα ΕΜΟ.
Ο δοκιµαστικός σωλήνας σπινθηρισµού τοποθετήθηκε αµέσως σε µετρητή
σπινθηρισµού (LS 8000, Βeckman) και µετρήθηκε η χηµειοφωταύγεια. Οι
κρούσεις µετρήθηκαν κάθε 15 sec για 1 min και οι δύο τελευταίες τιµές
χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της µέσης τιµής. Κατασκευάστηκε
πρότυπη καµπύλη προκειµένου να συσχετιστούν οι τιµές της χηµειοφωταύγειας
(cpm) µε την συγκέντρωση του Η2Ο2 και επίσης χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλοι
µάρτυρες για κάθε περίπτωση.

6.8.2 Προσδιορισµός εξωκυτταρικής συγκέντρωσης Η2Ο2
Ο

προσδιορισµός

της

εξωκυτταρικής

συγκέντρωσης

Η2Ο2

πραγµατοποιήθηκε κατά τα ίδια πρότυπα µε την µόνη διαφορά ότι ο συνολικός
όγκος αυξήθηκε στα 2 mL, και χρησιµοποιήθηκε 1 mL διαλύµατος επώασης
φυλλικών δίσκων αντί των 0,1 mL εκχυλίσµατος.
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6.9 Προσδιορισµός Ο2•−
Η παραγωγή του Ο2•− ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά µελετήθηκε µε την
βιοδοκιµή της χηµειοφωταύγειας της λουσιγενίνης (lucigenin, Sigma, Munchen,
Germany), η οποία είναι ειδική για την ανίχνευση του Ο2•− (Corbisier et al., 1987).

6.9.1 Προσδιορισµός ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Ο2•−
H µέτρηση ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Ο2•− πραγµατοποιήθηκε σε
συνολικό όγκο 1 mL, τοποθετώντας σε δοκιµαστικό σωλήνα σπινθηρισµού τα
ακόλουθα: 0,7 mL διαλύµατος αντίδρασης (που περιείχε 0,1 Μ Glycine NaOH pH
9,0 και 1 mΜ EDTA), 0,2 mL από Ι mΜ διαλύµατος λουσιγενίνης, καί 0,1 mL
εκχυλίσµατος ΕΜΟ. Όλες οι άλλες συνθήκες, που περιγράφτηκαν για την
βιοδοκιµή του Η2Ο2 ακολουθήθηκαν και στην περίπτωση του Ο2•−. Οι κρούσεις
µετρήθηκαν κάθε 6 sec για 0,5 min και οι δύο τελευταίες τιµές χρησιµοποιήθηκαν
για τον προσδιορισµό της µέσης τιµής.

6.9.2 Προσδιορισµός εξωκυτταρικής συγκέντρωσης Ο2•−
Όπως και στην περίπτωση του Η2Ο2 ο προσδιορισµός της εξωκυτταρικής
συγκέντρωσης

Ο2•−

πραγµατοποιήθηκε

όπως

για

την

ενδοκυτταρική

συγκέντρωση µε µόνη διαφορά ότι ο συνολικός όγκος αυξήθηκε στα 2 mL, και
χρησιµοποιήθηκε 1 mL διαλύµατος επώασης φυλλικών δίσκων αντί των 0,1 mL
εκχυλίσµατος.

6.10 Εκχύλιση και ποσοτικός προσδιορισµός των
χλωροφυλλών
Ο

ποσοτικός

φασµατοφωτοµετρικά.

προσδιορισµός
Φυλλικοί

των

δίσκοι

χλωροφυλλών

µετά

το

τέλος

α
της

και

β

έγινε

µεταχείρισης

αλατότητας τοποθετήθηκαν σε αποροφητικό χαρτί, ώστε να αποµακρυνθεί η
περίσσεια διαλύµατος επώασης, και ζυγίστηκαν. Στην συνέχεια λειοτριβήθηκαν
µε υγρό άζωτο και προστέθηκε διάλυµα εκχύλισης το οποίο αποτελούνατν από
0,5 mL απόλυτης µεθανόλης και 50mM MgCl2. Το µίγµα οµογενοποιήθηκε και
φυγοκεντρήθηκε για 5 min σε 13000 rpm. Το υπερκείµενο, φωτοµετρήθηκε στα
650 και 665 nm. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των χλωροφυλλών βασίστηκε στις
παρακάτω εξισώσεις. Οι τελικές τιµές εκφράστηκαν σε µg/mL.
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Chl a = (16.5xE665) . (8.3x E650)
Chl b = (33.8xE650) . (12.5xE665)

6.11 ∆οκιµές αντιβιοτικών
Τα γενετικά τροποιηµένα φυτά προέκυψαν από µετασχηµατισµό µε φορείς
οι οποίοι έφεραν γονίδια επιλογής τα οποία πρόσδιδαν ανθεκτικότητα σε
διάφορα αντιβιοτικά. Πιο συγκεκριµένα τα Φυτά Ζ232 έφεραν το γονίδιο nptII για
ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη ενώ τα ΑΡΧ9 έφεραν τόσο το nptII στον φορέα
για καταστολή της ΑΡΟ όσο και το γονίδιο ανθεκτικότητας στην υγροµυκίνη στον
φορέα που έφερε το antisense construct cat-1 για καταστολή της CAT. Ως ένας
πρώτος έλεγχος για την παρουσία των γονιδίων ανθεκτικότητας σπόροι καπνού
(Nicotiana tabacum L. cv Xanthi, Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SRΙ, αγρίου
τύπου και γενετικά τροποποιηµένα Ζ232 και ΑΡΧ9) υποβλήθηκαν σε
επιφανειακή

απολύµανση

µε

διάλυµα

υποχλωριώδους

οξέος

(εµπορικό

σκεύασµα) 10% (v/v) όπου και παρέµειναν για 10 min. Στην συνέχεια πλύθηκαν
σε απιονισµένο νερό τρεις φορές επι 10 min και τοποθετήθηκαν σε στερεό
θρεπτικό υπόστρωµα καλλιέργειας ΜS (Murashige and Skoog, 1962) χωρίς
ορµόνες, εµπλουτισµένο µε τα παρακάτω αντιβιοτικά:
Υγροµυκίνη 50 gr / ml Καναµυκίνη 300 gr / ml, και Καναµυκίνη – Υγροµυκίνη
300-50 gr / ml. Η ανάπτυξη των φυτών έγινε στους 25ΟC µε 16/8 h φωτοπερίοδο
και ένταση φωτός 50 µmol m-2 s-1.

6.12 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 β-µερκαπτοαιθανόλη). 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
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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; 18x50΄). 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 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

φασµατοφωτοµετρικά, µε

συγκέντρωση
µέτρηση

της

του

DNA

απορρόφησης

προσδιορίστηκε

στα

260

nm. Τα

δείγµατα διατηρήθηκαν στους 4ºC.

6.13 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR)
Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά Ζ232 και ΑΡΧ9 ελέγχθηκαν για την
παρουσία του nptII στο γονιδίωµα τους. Το nptII είναι το γονίδιο που προσδίδει
ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη και ήταν ενσωµατωµένο
χρησιµοποιήθηκε

αρχικά

για

την

τροποποίηση

και

στο
των

φορέα που
δύο

γενετικά

τροποποιηµένων φυτών καθώς και για το γονίδιο ανθεκτικότητας στην
υγροµυκίνη το οποίο ήταν ενσωµατωµένο στον δεύτερο φορέα του φυτού ΑΡΧ9.
Για

τον

πολλαπλασιασµό

του

nptIΙ

παρακάτω εκκινητές:
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γονιδίου

κατασκευάστηκαν

οι

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 %
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 %
Για τον πολλαπλασιασµό του γονιδίου ανθεκτικότητας στην υγροµυκίνη
χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω εκκινητές:
HYG I Upper
5'-ATTGACTGGAGCGAGGCGATGTT-3'
MΒ=7.22 kDa
Θερµοκρασία Υβριδοποίησης (Tm) = 55.2°C
Περιεκτικότητα σε GC 65%
HYG I Lower
5'-GCTTCTGCGGGCGATTTGTGTA-3'
MB=6.85 kDa
Θερµοκρασία Υβριδοποίησης (Tm) = 55.0°C
Περιεκτικότητα σε GC 72%
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Η αντίδραση της PCR πραγµατοποιήθηκε σε τελικό όγκο 25 µL. Η σύσταση
για το µείγµα αντίδρασης για το nptII στα Ζ232 ήταν η ακόλουθη:
2,5µL 10χ Taq buffer
1,7 µL dNTPs
0,4 µL NPT - US1
0,4 µL NPT . US2
0,3 µL Taq DNA polymerase
4,29 µL DNA Template (150 ng)
15,4 µL H2O
ενώ για το αντίστοιχο γονίδιο στα ΑΡΧ9 φυτά ήταν:
2,5µL 10χ Taq buffer
1,7 µL dNTPs
0,4 µL NPT - US1
0,4 µL NPT . US2
0,3 µL Taq DNA polymerase
2 µL DNA Template (50 ng)
17,7 µL H2O
Η σύσταση για το µείγµα αντίδρασης για το γονίδιο ανθεκτικότητας στην
υγροµυκίνη στα ΑΡΧ9 ήταν η ακόλουθη:
2,5µL 10χ Taq buffer
1,7 µL dNTPs
1,875 µL HYG1U
1,56 µL HYG1L
0,3 µL Taq DNA polymerase
2-6 µL DNA Template (50 ng και 150 ng αντίστοιχα)
15,065 – 11,065µL H2O
Για το nptII οι συνθήκες της PCR ήταν οι ακόλουθες: στην αρχή της
αντίδρασης το DNA αποδιατάκτηκε για 2 min στους 950 C (1 κύκλος αντίδρασης).
Ακολούθησαν άλλοι 46 κύκλοι στις εξής συνθήκες:
→ 1 min αποδιάταξη του DNA σε θερµοκρασία 950C
→ 1 min υβριδισµός των εκκινητών σε θερµοκρασία 620C
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→ 2 min επιµήκυνση σε θερµοκρασία 720C
Η αντίδραση ολοκληρώθηκε µε 5 min επιµήκυνση στους 720C. Για το
γονίδιο ανθεκτικότητας στην υγροµυκίνη οι συνθήκες ήταν οι παρακάτω: στην
αρχή της αντίδρασης το DNA αποδιατάκτηκε για 3 min στους 940 C (1 κύκλος
αντίδρασης). Ακολούθησαν άλλοι 30 κύκλοι στις εξής συνθήκες:
→ 25 sec αποδιάταξη του DNA σε θερµοκρασία 940C
→ 30 sec υβριδισµός των εκκινητών σε θερµοκρασία 550C
→ 45 sec επιµήκυνση σε θερµοκρασία 720C
Η αντίδραση ολοκληρώθηκε µε 5 min επιµήκυνση στους 720C. Τα
προϊόντα

των αντιδράσεων σε όλες τις περιπτώσεις αναλύθηκαν σε 1.5%

πηκτώµατος αγαρόζης.
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.1 ∆οκιµές πιστοποίησης γενετικά τροποποιηµένων φυτών
7.1.1 ∆οκιµές µε αντιβιοτικά
Οι κατασκευές (constructs) που χρησιµοποιήθηκαν για την τροποποίηση
των φυτών καπνού της δοκιµής έφεραν γονίδια επιλογής για ανθεκτικότητα σε
συγκεκριµένα αντιβιοτικά. Πιο συγκεκριµένα, τα φυτά Ζ232 έφεραν γονίδιο
ανθεκτικότητας

στην

καναµυκίνη,

ενώ

τα

φυτά

ΑΡΧ9

έφεραν

γονίδιο

ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη στην κατασκευή για την καταστολή της ΑΡΟ και
γονίδιο

ανθεκτικότητας

στην

υγροµυκίνη

για

την

κατασκευή

που

χρησιµοποιήθηκε για να επιτευχθεί καταστολή της CAT. Σε µια προσπάθεια να
ανιχνευθεί η παρουσία των παραπάνω, σπόροι που χρησιµοποιήθηκαν και για
την ανάπτυξη των φυτών αφέθηκαν να αναπτυχθούν σε στερεό υπόστρωµα
καλλιέργειας ΜS (Murashige and Skoog, 1962) χωρίς ορµόνες, εµπλουτισµένο
µε τα ανάλογα αντιβιοτικά στις µέγιστες συγκεντρώσεις συνιστώµενες για επιλογή
γενετικά τροποποιηµένων φυτών, όπως αυτές αναφέρονται στο τµήµα Υλικά και
Μέθοδοι.
Οι ποικιλίες αγρίου τύπου δεν αναπτύχθηκαν σε κανένα από τα αντιβιοτικά,
που χρησιµοποιήθηκαν για τις δοκιµές (Εικόνα 7), γεγονός που πιστοποιεί ότι οι
συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν επαρκείς ώστε να αποτρέψουν την
βλάστηση σπόρου ο οποίος δεν έφερε το γονίδιο ανθεκτικότητας.

Εικόνα 7. ∆οκιµή αντιβιοτικών υγροµυκίνης και καναµυκίνης στις ποικιλίες αγρίου τύπου SRI
και Xanthi
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Αντίθετα, τα γενετικά τροποιηµένα φυτά ΑΡΧ9 µεγάλωσαν τόσο σε
υπόστρωµα εµπλουτισµένο µε υγροµυκίνη όσο και µε καναµυκίνη αλλά και στον
συνδυασµό των δύο (Εικόνα 8). Τα παραπάνω φανερώνουν την ύπαρξη των
κατασκευών µέσα στον σπόρο των φυτών τα οποία χρησιµοποιήθηκαν.

Εικόνα 8. Έλεγχος σε θρεπτικά παρουσία των αντιβιοτικών υγροµυκίνης και καναµυκίνης σε
γενετικά τροποποιηµένα φυτά ΑΡΧ9

Οµοίως τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά Ζ232 µεγάλωσαν σε υπόστρωµα
εµπλουτισµένο µε Καναµυκίνη (Εικόνα 9) γεγονός που πιστοποίησε την ύπαρξη
της κατασκευής που έφερε το ανάλογο γονίδιο ανθεκτικότητας στον σπόρο.

Εικόνα 9. ∆οκιµή Καναµυκίνης σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά Ζ232
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7.1.2 ∆οκιµές µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR)
Εναλλακτικά ανίχνευση των γονιδίων επιλογής δοκιµάστηκε και µε την
βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης χρησιµοποιώντας εκκινητές
κατάλληλους για τον πολλαπλασιασµό των γονιδίων ανθεκτικότητας στα
αντιβιοτικά. Όσο αφορά το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη, η αντίδραση
ήταν επιτυχής και στα δύο φυτά κάτω από διαφορετικές συνθήκες όπως αυτές
περιγράφονται στο τµήµα Υλικά και Μέθοδοι. Το πήκτωµα αγαρόζης µέσω του
οποίου έγινε η πιστοποίηση του προϊόντος της PCR φαίνεται στην Εικόνα 10. Ο
θετικός µάρτυρας είναι καθαρό πλασµίδιο το οποίο φέρει το nptII.

Εικόνα 10. Προϊόντα PCR µε τους εκκινητές ΝΡΤ.US1 και NPT.US2 σε φυτά ΑΡΧ9 και Ζ232
καθώς και σε καθαρό πλασµίδιο που έφερε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην
καναµυκίνη ( + µάρτυρας)

∆υστυχώς δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθεί µέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυµεράσης το γονίδιο ανθεκτικότητας στην υγροµυκίνη αν και τα φυτά
µεγάλωσαν κανονικά σε υπόστρωµα εµπλουτισµένο µε υγροµυκίνη, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.

7.2 Φαινοτυπκές διαφορές των φυτών κατά τις µεταχειρίσεις
NaCl
Τόσο τα φυτά αγρίου τύπου όσο και τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά
υποβλήθηκαν σε καταπονήσεις διάρκειας 3 ηµερών µε µία σειρά καταπονήσεων
από 0 ως 500 mM NaCl. Κατά την διάρκεια των µεταχειρίσεων τα φυτά ήταν υπό
διαρκή παρακολούθηση για τυχόν αλλαγές στον φαινότυπό τους. Ακραίες
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αλλαγές στον φαινότυπο όπως αποχρωµατισµός των φύλλων δεν παρατηρήθηκε
σε καµία περίπτωση. Η µόνη διαφορά που παρατηρήθηκε όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 11 ήταν µαρασµός των παλαιότερων φύλλων σε όλα τα φυτά των
µεταχειρίσεων.

Α1

Α4

Β1

Α2

Α3

Α5

Β2

Β3
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Β4

Γ3

Γ1

Γ2

Γ4

Γ5

Εικόνα 11. Φαινοτυπικές διαφορές των φυτών που υποβλήθηκαν στην καταπόνηση από αλατότητα. Α1-Α5
Φυτά ΑΡΧ9 0-400 mM NaCl, B1-B5 φυτά SRI 0-400 mM NaCl, Γ1-Γ5 φυτά Ζ232 0-400 mM
NaCl. Όλες οι εικόνες είναι από την τρίτη µέρα µεταχείρισης
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7.3 Παραγωγή ΕΜΟ
7.3.1 Nicotiana tabacum cv. Xanthi
Φυτά καπνού Nicotiana tabacum L. cv Xanthi ύψους 12-15 εκατοστών
υποβλήθηκαν σε καταπόνηση αλατότητας όπως περιγράφηκε στα Υλικά και
Μεθόδους. Η διάρκεια της µεταχείρισης ήταν 3 ηµέρες και οι συγκεντρώσεις NaCl
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 0, 50, 100, 250 και 500 mM.
Παρουσία 50 mM NaCl τα ενδογενή επίπεδα του Ο2•− και του Η2Ο2
αυξήθηκαν κατά 50% στα σε σχέση µε τους µάρτυρες (0 mM) (Εικόνα 12). Πιο
συγκεκριµένα, η συγκέντρωση του Ο2•− στα 100 mM αυξήθηκε ελάχιστα, όµως
έφτασε το 125% σε σχέση µε τον µάρτυρα µέχρι στα 250 mM. Στα 500 mM
παρατηρήθηκε µείωση της συγκέντρωσης του Ο2•− οπότε και έπεσε όµως ήταν
κατά 218% υψηλότερη από εκείνη του µάρτυρα.
Ανάλογες ήταν και οι µεταβολές στα επίπεδα του Η2Ο2, το οποίο αυξήθηκε
κατά 125% στην µεταχείριση των 100 mM και σχεδόν 300% στα 250 mM, σε
σχέση µε τους µάρτυρες (Εικόνα 12). Όπως και στην περίπτωση του Ο2•−, η
µέγιστη συγκέντρωση του Η2Ο2 παρατηρήθηκε στα 250 mM NaCl µε
επακόλουθη µείωση στο 100% του µάρτυρα στα 500 mM.
18
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Εικόνα 12. Ενδογενής συγκεντρώσεις Ο2•− (κόκκινο) και Η2Ο2 (µπλε) σε συνάρτηση σε
φύλλα φυτών καπνού που υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από αλατότητα.
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7.3.2 Γενετικά τροποποιηµένα φυτά
Η ποικιλία άγριου τύπου SRI παρουσίασε αύξηση της συγκέντρωσης Ο2•−
µέχρι τα 100 mM NaCl, κατά 40% σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικόνα 13). Στην
συνέχεια µειώθηκε κατά 12% στα 200 mM και κατά 32% στα 400 mM σε σχέση
µε τον µάρτυρα.
Όσον αφορά τα φυτά ΑΡΧ9, η συγκέντρωση Ο2•− στους µάρτυρες ήταν
αµελητέα, ενώ µέχρι τα 100 mM αυξήθηκε κατά 2000% σε σχέση µε τον µάρτυρα
(Εικόνα 13). Η αύξηση αυτή συνεχίστηκε µέχρι τα 200 mM οπότε και έφτασε το
2300% του µάρτυρα ενώ στα 400 mM έπεσε στο 400% του µάρτυρα.
Η συγκέντρωση Ο2•− στα φυτά Ζ232 δεν ήταν µετρήσιµη (Εικόνα 13).
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Εικόνα 13 Μεταβολή της συγκέντρωσης Ο2•− σε φυτά SRI (πράσινο) και ΑΡΧ9 (µπλε)
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Τα φυτά της ποικιλίας SRI παρουσίασαν συγκέντρωση Η2Ο2 της τάξης των
7 nM στον µάρτυρα η οποία αυξήθηκε κατά 28% σε σχέση µε τον µάρτυρα στα
200 mM ενώ στα 400 mM παρουσίασε µείωση της ίδιας τάξης, πέφτοντας στο
72% της συγκέντρωσης που µετρήθηκε στον µάρτυρα (Εικόνα 14).
Στα φυτά ΑΡΧ9 η συγκέντρωση Η2Ο2 µετρήθηκε στο ίδιο επίπεδο µε αυτό
των SRI αν και οι µεταβολές της συγκέντρωσης σε συνάρτηση µε την µεταβολή
της έντασης της καταπόνησης από αλατότητα ήταν πιο ένοτνες (Εικόνα 14). Πιο
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συγκεκριµένα µέχρι και τα 200 mM παρατηρήθηκε µια αύξηση κατά 950% σε
σχέση µε τον µάρτυρα, ενώ στα 400 mM παρουσίασε πτώση οπότε και µειώθηκε
στο 680% του µάρτυρα.
Στα φυτά Ζ232 όπως και στην περίπτωση του Ο2•− η συγκέντρωση του
Η2Ο2 δεν ήταν µετρήσιµη.
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Εικόνα 14 Μεταβολή της συγκέντρωσης Η2Ο2 σε φυτά ΑΡΧ9 (µπλε) και SRI (πράσινο)
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

7.4 Ενεργότητες αντιοξειδωτικών ενζύµων
7.4.1 Nicotiana tabaccum cv. Xanthi
Στα φυτά καπνού η ειδική ενεργότητα της SOD παρουσίασε µείωση κατά
12,5% στα 50 mM NaCl, η οποία ακολουθήθηκε από µικρή αύξηση στα 100 mM
(Εικόνα 15). Στα 250 mM παρατηρήθηκε η µέγιστη ενεργότητα η οποία ήταν
37,5% υψηλότερη από τον µάρτυρα, ενώ στα 500 mM ήταν 13,54% σε σχέση µε
τον µάρτυρα.
Στα 50 mM NaCl παρουσιάστηκε µείωση στην ειδική ενεργότητα της
καταλάσης (CAT ), η οποία ήταν εντονότερη από αυτήν της SOD, και έφατσε στο
50% της ενεργότητας του µάρτυρα (Εικόνα 16). Στα 100 mM παρατηρήθηκε µια
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απότοµη αύξηση της ενεργότητας κατά 40,6% υψηλότερη από αυτήν του
µάρτυρα. Και ακολούθως µειώθηκε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις NaCl.
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Εικόνα 15 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας της SOD σε συνάρτηση µε την
συγκέντρωση NaCl

Αύξηση κατά 20% σε σχέση µε τον µάρτυρα παρουσίασε η ειδική
ενεργότητα της ασκορβική περοξειδάσης (Εικόνα 17) στα 50 mM NaCl. Στην
συνέχεια, η ενεργότητα µειώθηκε κατά 14,03% στα 100 mM και 21,92% στα 250
Τέλος στα 500 mM NaCl η ενεργότητα ανέβηκε ξανά στο 7,01% του µάρτυρα.
250

units / mg pr

200
150
100
50
0
0

100

200

300

400

500

600

m M NaCl

Εικόνα 16 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας της CAT σε συνάρτηση µε την
συγκέντρωση NaCl
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Εικόνα 17 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας της APO σε συνάρτηση µε την
συγκέντρωση NaCl

Το πρότυπο µεταβολής της ειδικής ενεργότητας των ολικών περοξειδασών
παρουσίασε οµοιότητα µε αυτό της CAT (Εικόνα 18). Συγκεκριµένα στα 50 mM
NaCl παρατηρήθηκε µία πτώση κατά 42,8% σε σχέση µε τον µάρτυρα. Στην
συνέχεια ακολούθησε µία διαδοχική άνοδος της τάξης του 30,03% στα 100 και
7,02% στα 250 mM NaCl σε σχέση µε τον µάρτυρα. Στα 250 mM NaCl
παρατηρήθηκε και η µέγιστη ενεργότητα ολικών περοξειδασών ενώ στα 500 mM
ακολούθησε δεύτερη πτώση της ενεργότητας του ενζύµου στο 57,9% της
ενεργότητας του µάρτυρα.
10
9
8
units / mg pr

7
6
5
4
3
2
1
0
0

100

200

300

400

500

600

m M NaCl

Εικόνα 18 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας της POX σε συνάρτηση µε την
συγκέντρωση NaCl
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7.4.2 Γενετικά τροποποιηµένα φυτά
Τα αγρίου τύπου φυτά SRI παρουσίασαν την χαµηλότερη ειδική ενεργότητα
SOD στον µάρτυρα, 66,03 units / mg pr σε σχέση µε τους δύο γενετικά
τροποποιηµένους γενότυπους (Εικόνα 19). Στα 200 mM παρατηρήθηκε µία
αύξηση της τάξης του 55% σε σχέση µε τον µάρτυρα, την οποία διαδέχθηκε
µείωση της ειδικής ενεργότητας στο 142% του µάρτυρα.
Τα φυτά ΑΡΧ9 παρουσίασαν στον µάρτυρα την υψηλότερη ειδική
ενεργότητα SOD, 113,36 units / mg pr, σε σύγκριση µε τα αγρίου τύπου φυτά
SRI και τα φυτά Ζ232 (Εικόνα 19). Αντίθετα µε τα SRI οι διαδοχικά υψηλότερες
συγκεντρώσεις NaCl προκάλεσαν µείωση της ειδικής ενεργότητας κατά 39,82%
στα 100 mM η οποία συνεχίστηκε και ως τα 200 mM, οπότε και έφτασε στο 50%
του µάρτυρα. Στα 400 mM η ειδική ενεργότητα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη
µεταβολή σε σχέση µε τα 200 mM παραµένοντας στο 49% του µάρτυρα.
Τα φυτά Ζ232 παρουσίασαν αν και στον µάρτυρα παρουσίασαν ελαφρά
αυξηµένη ειδική ενεργότητα σε σχέση µε τα SRI φυτά 71,4 έναντι 66,1 units / mg
pr (Εικόνα 19), στα 50 mM παρουσίασαν µείωση στο 45% του µάρτυρα ενώ
µέχρι τα 200 mM η ειδική ενεργότητα ανέβηκε στα επίπεδα του µάρτυρα για να
παραµείνει εκεί και µέχρι τα 400 mM
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Εικόνα 19 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας SOD σε φυτά SRI (πράσινο) ΑΡΧ9 (µπλε) και
Ζ232 (κόκκινο) σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl
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Επίσης βάση της χρώσης ενεργότητας του ενζύµου παρατηρήθηκε µια
επαγωγή της Χλωροπλαστικής Mn SOD έναντι των υπολοίπων ισµοµορφών της
σε όλα τα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη και σε όλες τις µεταχειρίσεις
(Εικόνα 20)

Εικόνα 20 Ισοενζυµική ανάλυση της SOD για τα φυτά SRI, APX9 και Ζ232 σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις NaCl.

Η ειδική ενεργότητα της CAT αυξήθηκε στα SRI φυτά µέχρι και τα 200 mM
κατά 38% σε σχέση µε τον µάρτυρα ενώ στα 400 mM µειώθηκε κατεβαίνοντας
στο 117% του µάρτυρα (Εικόνα 21).
Όπως στην περίπτωση της ενεργότητας SOD έτσι και στην CAT τα ΑΡΧ9
έδειξαν αυξηµένη ειδική ενεργότητα στον µάρτυρα σε σχέση µε τα SRI κατά 70%
περίπου (Εικόνα 21). Η ενεργότητα της CAT µειώθηκε µέχρι τα 200 mM NaCl
στο 78% του µάρτυρα, και σε επίπεδα όµοια µε τα αντίστοιχα του SRI για αυτήν
την συγκέντρωση NaCl, ενώ στα 400 mM ανέκαµψε στο 94% του µάρτυρα.
Τα φυτά Ζ232 παρουσίασαν την υψηλότερη ειδική ενεργότητα, από όλα τα
φυτά της δοκιµής, 360 units / mg pr (Εικόνα 21). Μέχρι τα 200 mM παρουσίασαν
σχεδόν γραµµική αύξηση της τάξης του 22% σε σχέση µε τον µάρτυρα ενώ στα
400 mM η µεταβολή ήταν της τάξης του 25% σε σχέση µε τον µάρτυρα.
Η ισοενζυµική ανάλυση της καταλάσης από φυσική ηλεκτροφόρηση
απεκάλυψε ότι η πρώτη και τρίτη ισοµοορφή επάγονται από την καταπόνηση
από αλατότητα ενώ η χρώση ενεργότητας ήταν σε συµφωνία µε τις µετρήσεις
ενζυµικής ενεργότητας, αναδεικνύοντας τα φυτά Ζ232 ως τα φυτά µε τις
υψηλότερες ενεργότες καταλάσης µε δεύτερα τα ΑΡΧ9 και τελευταία τα SRI
(Εικόνα 22). Επίσης ενδιαφέρον παρουσίασε και το «µοντέλο» µεταβολής της
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ενζυµικής ενεργότητας. Στα Ζ232 έχουµε συνεχή επαγωγή της καταλάσης ως τα
400 mM στα ΑΡΧ9 αρχική καταστολή µε ακόλουθη αύξηση της ενεργότητας,
κάτω από την ενεργότητα του µάρτυρα όµως ενώ στα SRI επαγωγή ως τα 200
mM και µικρή καταστολή στα 400 mM αλλά πάντα ειδική ενεργότητα υψηλότερη
από αυτήν του µάρτυρα.
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Εικόνα 21 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας CAT σε φυτά SRI (πράσινο) ΑΡΧ9 (µπλε) και
Ζ232 (κόκκινο) σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Εικόνα 22 Ισοενζυµική ανάλυση της CAT για τα φυτά SRI, APX9 και Z232 σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις NaCl.

Το µοντέλο µεταβολής της ειδικής ενεργότητας που παρατηρήθηκε
συνέπεσε και µε τις µεταβολές της πρωτεΐνης για την καταλάση όπως προέκυψε
µετά από τον ανοσοεντοπισµό της καταλάσης (Εικόνα 23). Πρόσθετα
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παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα της α- υποµονάδας σε σχέση µε την β σε
όλες τις µεταχειρίσεις.

Εικόνα 23 Ανοσοεντοπισµός της CAT σε εκχυλίσµατα από φύλλα των φυτών SRI, ΑΡΧ9 και
Ζ232 µετά από µεταχειρίσεις µε διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις NaCl.

Τα SRI φυτά, όσο αφορά την ΑΡΟ παρουσίασαν επαγωγή στα ίδια
πρότυπα µε την καταλάση µε µέγιστο στα 200 mM όπου και η ειδική ενεργότητα
που µετρήθηκε ήταν κατά 45% υψηλότερη αυτής του µάρτυρα, ενώ στα 400 mM
η βρέθηκε στα επίπεδα του µάρτυρα (Εικόνα 24).
Στα ΑΡΧ 9 φυτά η ειδική ενεργότητα της ΑΡΟ ήταν η υψηλότερη που
µετρήθηκε σε όλα τα φυτά, στον µάρτυρα, και πιο συγκεκριµένα κατά 44%
υψηλότερη από αυτήν που παρατηρήθηκε στα SRI (Εικόνα 24). Στα 200 mM η
ειδική ενεργότητα του ενζύµου παρουσίασε ένα ελάχιστο στο 56% του µάρτυρα,
ελάχιστο το οποίο µάλιστα συνέπεσε και µε την ενεργότητα του ενζύµου στον
µάρτυρα του φυτού SRI.
Στα Ζ232 φυτά η ενεργότητα της ΑΡΟ αν και στον µάρτυρα ήταν ελάχιστα
µειωµένη σε σχέση µε το φυτό SRI σε όλες τις µεταχειρίσεις αλατότητας ήταν η
χαµηλότερη που µετρήθηκε και από τα τρία φυτά της δοκιµής (Εικόνα 24). Πιο
συγκεκριµένα στα 100 mM παρατηρήθηκε πτώση της τάξης του 42% σε σχέση
µε τον µάρτυρα, στα 200 mM ανέβηκε και πάλι στα επίπεδα του µάρτυρα ενώ
τέλος στα 400 mM έπεσε και πάλι κατά 34% σε σχέση µε τον µάρτυρα.
Τα φυτά SRI παρουσίασαν τις χαµηλότερες ειδικές ενεργότητες ολικών
περοξειδασών σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα φυτά της δοκιµής τόσο στον
µάρτυρα όσο και στις µεταχειρίσεις µε NaCl. (Εικόνα 25). Όσο αφορά τις
επιµέρους µεταβολές σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl στα 100 mM
παρατηρήθηκε µείωση της ειδικής ενεργότητας στο 56%, µε επακόλουθη αύξηση
στα επίπεδα του µάρτυρα στα 200 mM. Τέλος στα 400 mM η ειδική ενεργότητα
του ενζύµου αυξήθηκε ακόµη περισσότερο στο 136% του µάρτυρα.
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Εικόνα 24 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας ΑΡΟ σε φυτά SRI (πράσινο) ΑΡΧ9 (µπλε)
και Ζ232 (κόκκινο) σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Τα φυτά ΑΡΧ9 στα 0, 50 και 400 mM παρουσίασαν σταθερά αυξηµένη
ενεργότητα σε σχέση µε τα φυτά SRI της τάξης του 20% (Εικόνα 25). Αντίθετα
στα 100 mM όπου και στα φυτά SRI παρατηρήθηκε η ελάχιστη ειδική ενεργότητα
περοξειδάσης, στα φυτά ΑΡΧ9 παρατηρήθηκε η µέγιστη, της τάξης του 98,5% σε
σχέση µε τον µάρτυρα.
Τα φυτά Ζ232 εµφάνισαν την υψηλότερη ειδική ενεργότητα τόσο στον
µάρτυρα, όσο και στις µεταχειρίσεις NaCl σε σχέση µε τα υπόλοιπα φυτά της
δοκιµής, 40% σε σχέση µε την ενεργότητα του φυτού ΑΡΧ9 στον µάρτυρα, και
67% σε σχέση µε αυτή του φυτού SRI. ∆ιαδοχικά µεγαλύτερη συγκέντρωση NaCl
οδήγησε σε επαγωγή του ενζύµου ως και τα 400 mM οπότε και µετρήθηκε
ενεργότητα της τάξης του 65,3% σε σχέση µε τον µάρτυρα.
Στα φυτά ΑΡΧ9 όλα τα ένζυµα, εκτός από την περοξειδάση και την
καταλάση, έδειξαν υψηλή ενζυµική ενεργότητα στους µάρτυρες. Η καταπόνηση
από αλατότητα είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της ενεργότητας στα ΑΡΧ9. Οι
υψηλές συγκεντρώσεις των αντιοξειδοτικών ενζύµων όµως δεν φάνηκε να
επηρεάζει τα επίπεδα των ΕΜΟ τα οποία κυµάνθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
Αντίθετα τα φυτά Ζ232 εµφάνισαν αρκετά υψηλές ενεργότητες στην
καταλάση και περοξειδάση, ενώ η ειδική ενεργότητα των SOD και ΑΡΟ ήταν από
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τις χαµηλότερες που µετρήθηκαν. Παρόλα αυτά δεν παρουσίασαν µετρήσιµες
συγκεντρώσεις ΕΜΟ
7
Z232

6

Z232

APX9

units / mg pr

5
Z232

Z232

4

APX9

SRI

3

APX9
SRI

2

APX9

SRI

APX9

1
SRI
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

m M NaCl

Εικόνα 25 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας ολικών περοξειδασών σε φυτά SRI (πράσινο)
ΑΡΧ9 (µπλε) και Ζ232 (κόκκινο) σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

7.5 Συγκέντρωση χλωροφύλλης α και β
Η µεταχείριση από αλατότητα σε φυτά καπνού Nicotiana tabacum cv.
Xanthi προκάλεσε µείωση της συγκέντρωσης των χλωροφυλλών. Συγκεκριµένα
στα 50 mM NaCl η συγκέντρωση της χλωροφύλλης α µειώθηκε κατά 11,21% και
της χλωροφύλλης β κατά το 25,27% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα (Εικόνα
26).
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Εικόνα 26 Μεταβολή της συγκέντρωσης χλωροφύλλης σε φυτά καπνού Nicotiana tabacum
cv. Xanthi α (µπλε) και β (κόκκινο) σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl
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Στα 100 mM NaCl παρουσιάστηκε µικρή αύξηση της συγκέντρωσης των δύο
χλωροφυλλών η οποία όµως δεν έφτασε στο επίπεδο του µάρτυρα. Στα 250 mM
η συγκέντρωση της χλωροφύλλης α και β µειώθηκε και πάλι κατά 25 και στα 500
mM NaCl κατά 50%.
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7.6 Φυλλικοί δίσκοι
Οι παραπάνω µεταχειρίσεις (0, 50, 100, 250, 400 mM NaCl) µε ίδια χρονική
διάρκεια (3 ηµέρες) επιχειρήθηκαν και σε φυλλικούς δίσκους. Ο φαινότυπος που
παρουσίασαν οι φυλλικοί δίσκοι ήταν ακραίος, τόσο µακροσκοπικά όσο και σε
επίπεδο

ενδοκυτταρικών

δοµών

και

µηχανισµών.

Οι

φυλλικοί

δίσκοι

παρουσίασαν προχωρηµένη χλώρωση και οι ενζυµικές ενεργότητες ήταν
εξαιρετικά χαµηλές ενώ η συγκέντρωση των ΕΜΟ κυµάνθηκε σε µη ανιχνεύσιµα
επίπεδα (Εικόνα 27).

Εικόνα 27 Φυλλικοί δίσκοι καπνού µετά την παραµονή τους σε διαλύµατα NaCl 50, 100
,250 και 400 mM για 36h

Για τον παραπάνω λόγο επαναλήφθηκε δεύτερη σειρά πειραµάτων, στις
ίδιες συγκεντρώσεις NaCl διάρκειας 24h. Σε αυτήν την περίπτωση οι φυλλικοί
δίσκοι δεν παρουσίασαν µακροσκοπικά συµπτώµατα καταπόνησης ακόµη και
στις υψηλές συγκεντρώσεις NaCl (Εικόνα 28).

Εικόνα 28 Φυλλικοί δίσκοι καπνού µετά την παραµονή τους σε διαλύµατα NaCl 25, 50
,100, 250 και 400 mM για 24h
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Οι παραπάνω µεταχειρίσεις έγιναν σε υδατικά διαλύµατα NaCl. Οι ίδιες
µεταχειρίσεις έγιναν και σε διαλύµατα υγρού θρεπτικού υποστρώµατος MS
διαφορετικής ισχύος (0-50-100%) εµπλουτισµένου µε NaCl. Οι φυλλικοί δίσκοι
παρέµειναν «ζωντανοί» και πράσινοι ακόµη και µετά από 3 ηµέρες επώασης
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 29.

Εικόνα 29 Φυλλικοί δίσκοι καπνού µετά την παραµονή τους σε MS διαφορετικής ισχύος
σκέτο και εµπλουτισµένο µε 50 mM NaCl. Η εικόνα προέρχεται από
µεταχείριση 72 h

7.6.1 Παραγωγή ΕΜΟ
Για να µελετηθεί η επίδραση της αλατότητας στα δείγµατα καπνού,
προστέθηκαν µεταχειρίσεις µε ενδιάµεσες συγκεντρώσεις NaCl (10, 20, 30 , 40
και 75 mM) , ενώ το σύστηµα των φυλλικών δίσκων επέτρεψε και την ανίχνευση
των ΕΜΟ οι οποίες παράγονται εξωκυτταρικά στο µέσο επώασης.
Ενδοκυτταρικά η συγκέντρωση του Ο2•− παρουσίασε µικρή αύξηση της
τάξης του 25% σε σχέση µε τον µάρτυρα µέχρι τα 75 mM (Εικόνα 30). Στα 100
mM η συγκέντρωση του Ο2•− αυξήθηκε κατά 40,66% σε σχέση µε τον µάρτυρα,
ενώ στα 250 mM έφτασε το 200% αυτής του µάρτυρα. Το µέγιστο της
συγκέντρωσης Ο2•− µετρήθηκε στα 400 mM NaCl όπου και αυξήθηκε κατά 300%
σε σχέση µε τον µάρτυρα.
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Εικόνα 30 Μεταβολή της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Ο2•− σε φυλλικούς δίσκους
καπνού σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Εξωκυτταρικά η συγκέντρωση του Ο2•− µεταβλήθηκε κατά τα πρότυπα
µεταβολής της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε
µικρή µεταβολή µέχρι και τα 75 mM όπου η συγκέντρωση αυξήθηκε κατά 50% σε
σχέση µε τον µάρτυρα. Στα 100 mM NaCl η συγκέντρωση Ο2•− αυξήθηκε κατά
100% σε σχέση µε τον µάρτυρα, και στα 400 mM, όπου και παρατηρήθηκε η
µέγιστη τιµή της, παρουσιάστηκε αυξηµένη κατά 1100% (Εικόνα 31).
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Εικόνα 31 Μεταβολή της εξωκυτταρική συγκέντρωσης Ο2•− σε φυλλικούς δίσκους καπνού
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl
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Κατά την καταπόνηση από αλατότητα η εσωκυτταρική συγκέντρωση Η2Ο2
αυξήθηκε κατά 185% στα 10 mM NaCl (Εικόνα 32), ενώ στα 30 mM NaCl η
συγκέντρωση του Η2Ο2 σχεδόν διπλασιάστηκε. Μέχρι τα 50 mM η συγκέντρωση
του Η2Ο2 µειώθηκε στο 272% του µάρτυρα, ενώ ακολούθησε µια δεύτερη άνοδος
κατά 236% του µάρτυρα. Τέλος στα 100 και 200 mM NaCl η συγκέντρωση του
Η2Ο2 έπεσε για ακόµη µια φορά στο 78% του µάρτυρα
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Εικόνα 32 Μεταβολή της ενδοκυτταρική συγκέντρωσης Η2Ο2 σε φυλλικούς δίσκους καπνού
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Σε αντίθεση µε το Ο2•− το Η2Ο2 δεν ανιχνεύθηκε εξωκυτταρικά σε καµιά από τις
µεταχειρίσεις.
Οµοιότητες παρατηρήθηκαν µεταξύ της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης Ο2•−
που µετρήθηκε in vivo στα φυτά καπνού και

in vitro σε φυλλικούς δίσκους.

Συγκεκριµένα και στις δυο περιπτώσεις µέχρι την ενδιάµεση µεταχείριση των 250
mM παρατηρήθηκε µια ανάλογη αύξηση και στα δυο συστήµατα όπου η
συγκέντρωση Ο2•− να κυµάνθηκε στα 9 nM. Αντίθετα σε ακραίες µεταχειρίσεις,
όπως τα 500 mM NaCl στα φυτά και τα 400 mM στους φυλλικούς δίσκους, τα
δυο συστήµατα συµπεριφέρθηκαν διαφορετικά. Στα φυτά η συγκέντρωση των
ΕΜΟ πέφτει στα 8 nM, ενώ αντίθετα στους φυλλικούς δίσκους η συγκέντρωση
Ο2•− συνεχίζει να αυξάνει µέχρι την τιµή των 16 nM.
Τα παραπάνω βασίζονται σε µεταχειρίσεις 24h. Σε µία προσπάθεια να
εντοπιστεί το αρχικό «γεγονός» παραγωγής των ΕΜΟ, και να παρακολουθηθεί η
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µεταβολή των επιπέδων ΕΜΟ, µεταχειρίσεις NaCl πραγµατοποιήθηκαν και για
διάστηµα µικρότερο των 24h µε διαδοχικές δειγµατοληψίες σε 0, 4, 8, 12 και 24
h. Οι συγκεντρώσεις NaCl που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 0, 50, 100 και 200 mM
NaCl.
Ενδοκυτταρικά παραγωγή Ο2•− εντοπίστηκε πρώτα στις 4h, στον µάρτυρα
αλλά σε πολύ χαµηλή συγκέντρωση 0,5 nM (Εικόνα 33). Στην συνέχεια, στις 8h
επώασης µετρήθηκε Ο2•− σε όλες τις συγκεντρώσεις NaCl, ενώ τα επίπεδα Ο2•−
του µάρτυρα επανήλθαν στο 0. Η υψηλότερη συγκέντρωση Ο2•− µετρήθηκε στα
50 mM, 0,88 nM, στα 200 mM ήταν µειωµένη κατά 36% σε σχέση µε τα 50 mM
ενώ στα 100 mM ήταν µειωµένη κατά 56% σε σχέση µε τα 50 mM. Στις 12h δεν
µετρήθηκε καθόλου Ο2•− σε καµία από τις µεταχειρίσεις, ενώ στις 24h
παρουσιάστηκε Ο2•− στις µεταχειρίσεις των 100 και 200 mM. Πιο συγκεκριµένα
στα 100 mM µετρήθηκε συγκέντρωση της τάξης του 0,5 nM ενώ στα 200 mM
ήταν µειωµένη κατά 19,6 % σε σύγκριση µε τα 100 mM.
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Εικόνα 33 Μεταβολή της ενδοκυτταρική συγκέντρωσης Ο2•− σε φυλλικούς δίσκους καπνού
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl και τον χρόνο επώασης

Όπως και ενδοκυτταρικά εξωκυτταρικά η υψηλότερη συγκέντρωση Ο2•−
εντοπίστηκε στις 8h στα 50 mM NaCl, 30 nM (Εικόνα 34). Στα 100 mM NaCl
εµφάνισε µείωση της τάξης του 23% σε σχέση µε τα 50 mM, στα 200 mM 63%
και στον µάρτυρα 67%. Στις 12h η συγκέντρωση Ο2•− έπεσε σε όλες τις
µεταχειρίσεις NaCl, αλλά εµφάνισε µέγιστο στον µάρτυρα της τάξης των 51 nM.
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Τέλος στις 24h παρατηρήθηκε µείωση της συγκέντρωσης Ο2•− σε όλες τις
µεταχειρίσεις. Πιο συγκεκριµένα και σε σχέση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις
στις 8h στον µάρτυρα παρατηρήθηκε µείωση κατά 90%, στα 50 mM NaCl 40%,
στα 100 mM 65,2% και στα 200 mM 27%.
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Εικόνα 34 Μεταβολή της εξωκυτταρική συγκέντρωσης Ο2•− σε φυλλικούς δίσκους καπνού
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl και τον χρόνο επώασης

Το Η2Ο2 εντοπίστηκε µόνο εξωκυτταρικά και µόνο στις 12h επώασης. Πιο
συγκεκριµένα στα 100 mM NaCl µετρήθηκε συγκέντρωση της τάξης των 12 nM
ενώ στα 50 mM της τάξης των 8 nM (Εικόνα 35)
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Εικόνα 35 Μεταβολή της εξωκυτταρική συγκέντρωσης Η2Ο2 σε φυλλικούς δίσκους καπνού
σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl και τον χρόνο επώασης
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7.6.2 Ενεργότητες αντιοξειδωτικών ενζύµων
Η ειδική ενεργότητα της SOD αυξήθηκε κατά τρόπο ανάλογο µε την αύξηση
του Ο2•− επιβεβαιώνοντας τον ρόλο που της έχει αποδοθεί ως κύριος
αποσβέστης του Ο2•− (Εικόνα 36). Στα 50 mM NaCl παρατηρήθηκε αύξηση
16,7%, στα 100 mM στο 40% ενώ στα 200 και 400 mM NaCl έφτασε στο 66,7%
και 83,3% αντίστοιχα της τιµής του µάρτυρα.
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Εικόνα 36 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας SOD σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Ίδια εικόνα για την ενεργότητα της SOD παρουσίασε και η χρώση
ενεργότητας µετά από φυσική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαµίδης (Εικόνα
37). Η ένταση των ζωνών αυξήθηκε σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl.
Επίσης από την αλατότητα επάχθηκε η χλωροπλαστική Fe SOD και η
κυτοπλασµική Cu / Zn SOD. Επίσης εµφανίζεται και µια τρίτη ζώνη, η οποία
ενδογενώς είναι κάποιο προϊόν αποδόµησης, εφόσον δεν ανταποκρίνεται σε
κανένα από τα αναµενόµενα πρότυπα.
Η ειδική ενεργότητα της SOD στο in vitro σύστηµα µελέτης (φυλλικοί δίσκοι)
βρέθηκε χαµηλότερη από την αντίστοιχη στο in planta σύστηµα µελέτης (φυτά)
Συγκεκριµένα in planta η SOD παρουσίασε µέγιστη ειδική ενεργότητα 100 units /
mg pr, ενώ φυλλικούς δίσκους δεν ξεπέρασε τα 28 units / mg pr, δηλαδή µια
διαφορά της τάξης του 72%. Εξίσου µεγάλη ήταν και η διαφορά στην ελάχιστη
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ενεργότητα, που µετρήθηκε 15 units / mg pr in vitro και 70 units / mg pr in vivo,
διαφορά της τάξης του 78,6%. Επίσης σε ακραίες µεταχειρίσεις η ενεργότητα της
SOD συνέχισε να αυξάνεται in vitro ενώ in vivο παρουσίασε µείωση.

Εικόνα 37

Ειδική ενεργότητα SOD και ισοενζυµική ανάλυση, σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις NaCl

Η ειδική ενεργότητα της καταλάσης παρουσίασε µείωση της τάξης του 37%
σε µεταχείριση µε χαµηλή συγκέντρωση NaCl (20 mM) (Εικόνα 38). Στην
συνέχεια παρατηρήθηκε µία απότοµη αύξηση µέχρι την µεταχείριση των 50 mM
NaCl, της τάξης του 41% σε σχέση µε τον µάρτυρα, ακολουθούµενη από µια
δεύτερη πτώση στα 75 και 100 mM NaCl οπότε και η ενεργότητα έπεσε για µια
ακόµη φορά στο 37% του µάρτυρα. Οι µεταβολές που ακολούθησαν ήταν
λιγότερο «δραµατικές», µε πτώση στο 40% και το 20% του µάρτυρα στα 200 mM
και 400 mM αντίστοιχα.
Οι µεταβολές της ειδικής ενεργότητας της καταλάσης σε συνάρτηση µε την
συγκέντρωση NaCl επιβεβαιώθηκε και από την χρώση ενεργότητας µετά από
φυσική ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνικών δειγµάτων σε πηκτή ακρυλαµίδης
(Εικόνα 39). Η ένταση του σήµατος παρουσίασε µείωση στα 20 mM NaCl,
αύξηση µέχρι τα 50 mM NaCl, και στην συνέχεια µείωση και πάλι στα 100 mM.
Επίσης η καταλάση αναλύθηκε σε 5 διαφορετικές ισοµορφές γεγονός που
συµφωνεί µε την βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρεται ότι η καταλάση στον
καπνό έχει πέντε ισοµορφές (Siminis et al., 1994). Πρόσθετα η χρώση
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ενεργότητας αποκάλυψε πως κατά την καταπόνηση από αλατότητα είχαµε
επαγωγή της έκφρασης της πρώτης και τρίτης ισοµορφής.
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Εικόνα 38 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας CAT σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl

Εικόνα 39 Ισοενζυµική ανάλυση CAT, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl

Το ίδιο µοντέλο επαγωγής της καταλάσης διαπιστώθηκε και µετά από τον
ανοσοεντοπισµό της στα πρωτεϊνικά δείγµατα (Εικόνα 40). Η αύξηση της
πρωτεΐνης στα δείγµατα ήταν σταδιακή µέχρι και τα 50 mM NaCl, όπου και
παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης, ενώ στα 100 mM NaCl
ακολούθησε µείωση της καταλάσης στο δείγµα. Τα παραπάνω συνδέουν άµεσα
τις µεταβολές στην ενεργότητα του ενζύµου µε την παρουσία του στο κύτταρο.
Στο διάστηµα µικρότερο των 24 ωρών η υψηλότερη ενεργότητα της SOD
µετρήθηκε στην µεταχείριση των 50 mM NaCl, 78 units / mg pr, και στο χρονικό
σηµείο των 12h (Εικόνα 41). Στις 12h επώασης µετρήθηκε η µέγιστη ενεργότητα
του ενζύµου και στην µεταχείριση των 100 mM NaCl η οποία όµως ήταν κατά
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Εικόνα 40 Ανοσοεντοπισµός της CAT, σε εκχυλίσµατα από φυλλικούς δίσκους καπνού
σε διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl

15,4% χαµηλότερη της αντίστοιχης στα 50 mM. Ακόµη πιο χαµηλή ήταν η
ενεργότητα στον µάρτυρα, 40% αυτής των 50 mM, ενώ στις 12h επώασης η
χαµηλότερη ειδική ενεργότητα µετρήθηκε στην µεταχείριση των 200 mM.
Παρόµοια διαβάθµιση στις διάφορες µεταχειρίσεις παρουσίασε η ειδική
ενεργότητα του ενζύµου και τις 4h επώασης. Αντίθετα στις 8h επώασης µέγιστη
ενεργότητα µετρήθηκε στα 100 mM NaCl, 66 units / mg pr, και η χαµηλότερη
στον µάρτυρα 54 units / mg pr. Ενδιάµεση ενεργότητα παρουσίασε το ένζυµο στα
50 και 200 mM NaCl, 59 και 62 66 units / mg pr αντίστοιχα. Στις 24h
παρουσιάστηκε µια «καταστολή» του ενζύµου σε σχέση µε τις 12h της τάξης του
20% σε όλες τις µεταχειρίσεις. Μόνο στον µάρτυρα παρατηρήθηκε µι επαγωγή
οπότε και η ειδική ενεργότητα του ενζύµου έφτασε στα επίπεδα των 50 mM NaCl.
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Εικόνα 41 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας SOD σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση
NaCl και τον χρόνο επώασης
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Οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν στην ειδική ενεργότητα της καταλάσης
δεν επέτρεψαν την διατύπωση ενός ασφαλούς συµπεράσµατος (Εικόνα 42). Οι
µεταβολές της ειδικής ενεργότητας στις διάφορες µεταχειρίσεις σε συνάρτηση µε
τον χρόνο ήταν ανεξάρτητες για την κάθε µεταχείριση, µε αποτέλεσµα η µέγιστη
ειδική ενεργότητα να µετατοπίζεται από µεταχείριση σε µεταχείριση σε κάθε
χρονική στιγµή. Το µόνο ασφαλές συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι η µέγιστη
ειδική ενεργότητα παρατηρήθηκε στα 100 mM NaCl στις 8h, 178 units / mg pr,
ενώ η ελάχιστη στα 50 mM NaCl στις 12h, 85 units / mg pr.
200
180

50 mM
100 mM

140
units / mg pr

0 mM

100 mM

50 mM
160

100 mM

0 mM

0 mM

120

200 mM

50 mM

200 mM

100
80

50 mM

200 mM

60
40
20
0
0

4

8

12

16

20

24

Ώρες Επώασης

Εικόνα 42 Μεταβολή της ειδικής ενεργότητας CAT σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl
και τον χρόνο επώασης
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8.ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρουσία NaCl στο περιβάλλον των φυτών αυξάνει σηµαντικά την
συγκέντρωση ιόντων Na+ στις ρίζες και τους βλαστούς του φυτού. (Lefevre et al.,
2001). Η αρτιότητα των κυτταρικών µεµβρανών, η απόκτηση θρεπτικών
συστατικών και η λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, όλα υπόκεινται
στις αρνητικές επιδράσεις των ιόντων Na+, ενώ ένας µεγάλος ζηµιογόνος
παράγοντας είναι και η παραγωγή ενεργών µορφών (Zhu, 2001). Η συµβολή των
αντιοξειδωτικών ενζύµων στην απόκριση των φυτών στην αλατότητα έχει
µελετηθεί και αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις (Breusegem et al., 2001;
Hernandez et al., 2001; Bor et al., 2003). Επίσης υπάρχουν παραδείγµατα όπου
αυξηµένη αντιοξειδωτική ικανότητα σε φυτά είχε ως αποτέλεσµα αντοχή στην
αλατότητα (Hayashi et al., 1997; Tsugane et al., 1999).
Η παραγωγή ΕΜΟ και η απόκριση του αντιοξειδωτικού συστήµατος
µελετήθηκε σε δυο διαφορετικά συστήµατα, in vivo σε φυτά καπνού Nicotiana
tabacum cv. Xanthi και in vitro σε φυλλικούς δίσκους από το µεσόφυλλο του ίδιου
φυτού. ∆ιαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις NaCl προκάλεσαν την αύξηση της
ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης του Ο2•− και του Η2Ο2 µέχρι και τα 250 mM NaCl,
και στα δύο συστήµατα (Εικόνες 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34). Η παρατήρηση
αυτή

συµφωνεί

µε

αναφορές

στην

βιβλιογραφία

όπου

αυξανόµενες

συγκεντρώσεις NaCl προκάλεσαν αυξηµένη παραγωγή των ΕΜΟ (Hernandez et
al., 2001). Επίσης, η παρακολούθηση της παραγωγής των ΕΜΟ σε συνάρτηση
µε τον χρόνο επώασης έδειξε ότι αύξηση της συγκέντρωσης των ΕΜΟ από την
αλατότητα παρουσιάζεται στις 8h καλλιέργειας για τους φυλλικούς δίσκους
καπνού.
Οι ΕΜΟ θεωρούνται παραπροϊόντα του αερόβιου µεταβολισµού στα
κύτταρα (Asada and Takahashi, 1987). Πολλές καταπονήσεις διαταράσσουν την
κυτταρική οµοιόσταση και αυξάνουν την παραγωγή των ΕΜΟ (Polle, 2001). Η
καταπόνηση από υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, βαρέα µέταλλα και αλατότητα
είναι κάποιες από αυτές τις καταπονήσεις (Hernandez et al., 2001; Keles and
Oncel, 2002; Boscolo et al., 2003).
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Κατά την καταπόνηση από αλατότητα παρατηρείται η είσοδος ιόντων Na+
στο κύτταρο και η έξοδος νερού (Allakhverdiev et al., 2000). Η δραστηριότητα
των αντιµεταφορέων Na+ / Η+ , οι οποίοι πιστεύεται πως αντλούν ιόντα Na+ έξω
από το κύτταρο αναστέλλεται µε αποτέλεσµα την συσσώρευσή τους στο κύτταρο.
Τα ιόντα Na+ περνούν µέσω των θυλακοειδών µεµβρανών αυξάνοντας

την

συγκέντρωση των Na+ στο σώµα του χλωροπλάστη. Η αυξηµένη συγκέντρωση
ιόντων Na+ στον χλωροπλάστη έχει ως αποτέλεσµα την απόσπαση εξωγενών
πρωτεϊνών (κυτόχρωµα C550) από το φωτοσύστηµα ΙΙ και την µερική
απενεργοποίηση του µηχανισµού διαχείρισης οξυγόνου (Allakhverdiev et al.,
2000). Η δυσλειτουργία του µηχανισµού διαχείρισης οξυγόνου προκαλεί την
διαρροή ηλεκτρονίων προς το Ο2 και την παραγωγή Ο2•− άµεσα και Η2Ο2 έµµεσα,
µέσω της δράσης της SOD. Στα πλαίσια των επιδράσεων της αλατότητας στον
φωτοσυνθετικό µηχανισµό ανήκει και η αποδόµηση των χλωροφυλλών. Σε
συµφωνία µε αυτήν την παρατήρηση η συγκέντρωση χλωροφύλλης α και β στα
φυτά της δοκιµής παρουσίασε µείωση ανάλογη µε την ένταση της καταπόνησης.
Επίσης, από τις µεταχειρίσεις των φυλλικών δίσκων προέκυψε το συµπέρασµα
ότι το Ο2•− έχει πιο «ενεργή παρουσία» κατά την καταπόνηση από αλατότητα
γεγονός που συµφωνεί µε τα παραπάνω. Επίσης η µέγιστη ενεργότητα της SOD
συµπίπτει µε τα χρονικά σηµεία στα οποία έχουµε µέγιστη συγκέντρωση Η2Ο2,
ενώ έπεται έξαρσης του Ο2•−.
Λίγα γνωρίζουµε για την δυνατότητα του NaCl να παράγει ΕΜΟ
αποπλασµατικά και τον ρόλο των αποπλασµατικών αντοξειδωτικών (Hernandez
et al., 2001). ∆ύο από τους µηχανισµούς για την αποπλασµατική παραγωγή
ΕΜΟ περιλαµβάνουν την δράση της µεµβρανικής NAD(P)H οξειδάσης η οποία
παράγει Ο2•− άµεσα και Η2Ο2 έµµεσα µέσω της δράσης της SOD, και
εξωκυτταρικών περοξειδασών, εξαρτώµενων από pH οι οποίες παράγουν Η2Ο2
(Lamb and Dixon, 1997; Murphy et al., 1998; Bolwell, 1999; Scheel, 2002). Και οι
δυο αυτοί µηχανισµοί προϋποθέτουν την µεταφορά σήµατος µέσω της
ενεργοποίησης

των

καναλιών

ασβεστίου,

Ca2+

και

της

επακόλουθης

ενδοκυτταρικής αύξησης των επιπέδων Ca2+. Ενεργοποίηση των καναλιών Ca2+
παρατηρείται και κατά την καταπόνηση από αλατότητα (Lauchli, 1990; Knight et
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al., 1997). Πιθανώς το σήµα Ca2+ που παράγεται κατά την καταπόνηση από
αλατότητα συµβάλλει και στην ενεργοποίηση των αποπλασµατικών µηχανισµών
παραγωγής ΕΜΟ. Η επαγωγή της παραγωγής Ο2•− εξωκυτταρικά επιβεβαιώθηκε
και από τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας (Εικόνες 31, 34). ∆ιαδοχικά
αυξανόµενες συγκεντρώσεις NaCl στο µέσο επώασης φυλλικών δίσκων οδήγησε
στην αποπλασµατική συσσώρευση Ο2•−.
Ισοενζυµική ανάλυση της SOD σε όλο το φάσµα των συγκεντρώσεων NaCl
τόσο σε φυλλικούς δίσκους όσο και σε ολόκληρα φυτά (Εικόνες 20, 37) έδειξε ότι
η ζώνη µε την µεγαλύτερη κινητικότητα, η οποία αντιστοιχεί στην χλωροπλαστική
SOD, είχε την µεγαλύτερη ένταση. Εν όψει των αποτελεσµάτων πιο πιθανή πηγή
του αποπλασµατικού Η2Ο2 αποτελεί η εξωκυτταρική περοξειδάση που
αναφέρθηκε παραπάνω. Η επαγωγή του εν λόγω ενζύµου προϋποθέτει άνοδο
του pH σε συνδυασµό µε τα σήµατα ασβεστίου. Όντως κατά την καταπόνηση
από αλατότητα ενεργοποιούνατι οι αντιµεταφορείς Na+/Η+ η οποία έχει ως
αποτέλεσµα την είσοδο Η+ στο κύτταρο και την έξοδο ιόντων Na+. Η κίνηση Η+
έξω από το κύτταρο ανεβάζει το αποπλασµατικό pH και πιθανώς επάγει την
δηµιουργία Η2Ο2 από την περοξειδάση. Αυτή η θεωρία ενισχύεται και από
προηγούµενα αποτελέσµατα του εργαστηρίου, όπου παρεµπόδιση της SOD δεν
επηρέασε την συγκέντρωση τόσο του Η2Ο2 όσο και του Ο2•− εξωκυτταρικά
(Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 1999).
Κατά την παρούσα µελέτη δεν ανιχνεύθηκε

παρουσία του Η2Ο2

εξωκυτταρικά. Μία πιθανή εξήγηση αποτελεί η καταστολή της εξωκυτταρικής
περοξειδάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή Η2Ο2. Αυτή η θεωρία
στηρίζεται και από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, κατά την οποία
βρέθηκε καταστολή των ολικών περοξειδασών κατά την επίδραση χαµηλής και
µέτριας συγκέντρωσης NaCl (50-100 mM), ενώ η ενεργότητα του ενζύµου δεν
ξεπερνά τα επίπεδα του µάρτυρα στις υψηλές συγκεντρώσεις NaCl. Επίσης
υπάρχουν αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα του πρωτοκόλλου ανίχνευσης
του Η2Ο2 µέσω της χηµειοφωταύγειας λουµινόλης παρουσία ασκορβικού οξέος
(Veljovic-Joranovic et al., 2002). Κατά την µέτρηση Η2Ο2 δεν χρησιµοποιήθηκε
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παρεµποδιστής του ασκορβικού οξέος, το οποίο θα καθιστούσε την ανίχνευση
του Η2Ο2 σε µικρές συγκεντρώσεις δύσκολη.
Η αυξηµένη παραγωγή ΕΜΟ στα φυτά της δοκιµής προκάλεσε την άµεση
απόκριση

του

αντιοξειδωτικών

αντιοξειδωτικού
ενζύµων,

συστήµατος,

SOD,

CAT,

µέσω
PER

της
και

επαγωγής
APO

των

(Εικόνες

15,16,17,18,19,21,24,25,36,38,41,42).
Η SOD είναι υπεύθυνη για την µετατροπή του Ο2•− σε µοριακό οξυγόνο, Ο2
και νερό, Η2Ο2 (Boscolo et al., 2003). Η δράση της πολλές φορές έχει συνδεθεί
µε καταπονήσεις από παράγοντες όπως, βαρέα µέταλλα, αλατότητα και ακραίες
θερµοκρασίες .(Hernandez et al., 2001; Keles and Oncel, 2002; Boscolo et al.,
2003). Επίσης στο εργαστήριό µας έχει αποδεχθεί η ενεργή συµµετοχή της SOD
στην απόσβεση του Ο2•− σε καλλιέργειες πρωτοπλαστών (Papadakis and
Roubelakis-Angelakis, 1999). Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας έρχονται να
προστεθούν στα παραπάνω. Αυξηµένη παραγωγή του Ο2•− ενδοκυτταρικά οδηγεί
σε επαγωγή της SOD.
Από την άλλη µεριά η καταλάση αποτελεί τον κύριο ενζυµικό αποσβέστη
του Η2Ο2 στο κύτταρο (Guan and Scandalios, 2000). Πρόκειται για ένα ένζυµο το
οποίο έχει χαµηλή συγγένεια µε το υπόστρωµα µιας και απαιτεί ταυτόχρονη
πρόσβαση σε δυο µόρια Η2Ο2 (Perez et al., 2002), και γι’ αυτό επάγεται από
υψηλές συγκεντρώσεις Η2Ο2. Το γεγονός αυτό καθιστά την καταλάση ως ένζυµο
κλειδί στην απόκριση, και προστασία του κυττάρου κατά την καταπόνηση
(Willekens et al., 1997). Αντιθέτως η ΑΡΟ έχει µεγάλη συγγένεια µε το
υπόστρωµα και έτσι δρα ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις Η2Ο2 (Mittler,
2002). Αυτή η διαφορά της συγγένειας των δυο ενζύµων µε το υπόστρωµά τους
αντικατοπτρίζεται σε αυτήν την εργασία. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις NaCl, 50
mM, οπότε και η παραγωγή Η2Ο2 είναι χαµηλή (Εικόνα 12) παρατηρήθηκε
µέγιστη ενεργότητα της ΑΡΟ, ενώ η ενεργότητα της καταλάσης βρέθηκε σε
χαµηλά επίπεδα (Εικόνες 16,17). Αύξηση της συγκέντρωσης του Η2Ο2 σε πιο
έντονη καταπόνηση από NaCl οδήγησε στην καταστολή της ΑΡΟ και την
ταυτόχρονη επαγωγή της CAT.
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Στην δοκιµή χρησιµοποιήθηκαν δύο συστήµατα µελέτης, in vivo και in vitro.
Και στις δύο περιπτώσεις η ενδοκυτταρική συγκέντρωση των ΕΜΟ βρέθηκε να
αυξάνεται σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση NaCl. Ανάλογη αύξηση
παρουσίασε in vitro και in vivo η ενεργότητα των αντιοξειδωτικών ενζύµων, τόσο
της SOD, όσο και της καταλάσης ανταποκρινόµενες στις συγκεντρώσεις των
αντιστοίχων ΕΜΟ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ενεργοτήτων σε
κάθε ένζυµο in vivo και in vitro. Στην πρώτη περίπτωση, και ανεξαρτήτως του
προτύπου επαγωγής του εκάστοτε ενζύµου, οι ενζυµικές ενεργότητες ήταν
υψηλότερες. Όµοιες συγκεντρώσεις ΕΜΟ και διαφορετικό επίπεδο επαγωγής του
αντιοξειδωτικού µηχανισµού αναδεικνύει µια αδυναµία του αντιοξειδωτικού
µηχανισµού in vitro να ανταποκριθεί στην καταπόνηση. Αυτή η θεωρία
προσφέρει και µια εξήγηση στην εκτεταµένη χλώρωση που παρουσίασαν οι
φυλλικοί δίσκοι κατά την επώαση τους σε NaCl για τρεις µέρες. Επίσης
υπάρχουν αναφορές για την αύξηση στην παραγωγή των ΕΜΟ σε καθεστώς
έλλειψης

θρεπτικών

στοιχείων

και

επακόλουθη

οξειδωτική

καταπόνηση

(Cakmak, 1994; Caro and Puntarulo, 1996). Όντως κατά την in vivo δοκιµή τα
φυτά ποτίζονταν καθηµερινά µε υγρό θρεπτικό διάλυµα MS 1/5 σε ισχύ
συµπληρωµένο µε NaCl, ενώ το διάλυµα επώασης των φυλλικών δίσκων
αποτελούνταν από απεσταγµένο, αποστειρωµένο νερό εµπλουτισµένο µε NaCl,
γεγονός που πιθανώς προκάλεσε την αυξηµένη ευαισθησία στους φυλλικούς
δίσκους. Για να διαπιστωθεί αν όντως προσθήκη θρεπτικού υποστρώµατος θα
βελτίωνε την αντοχή των φυλλικών δίσκων, οι µεταχειρίσεις αλατότητας
επιχειρήθηκαν και µε υγρό MS διαφορετικής ισχύος. Τα αποτελέσµατα ήταν
ασαφή, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην παρουσία παραγόντων στο
θρεπτικό υπόστρωµα όπως Ca2+, NH3, και ΝΟ2 οι οποίοι συµµετέχουν σε
µονοπάτια σηµατοδότησης όπως για παράδειγµα το Ca2+ ή επάγουν άµεσα και
οι ίδιοι καταπονήσεις, όπως για παράδειγµα η NH3.
Πρόσθετα, in vivo, υψηλές συγκεντρώσεις NaCl προκάλεσαν την καταστολή
των αντιοξειδωτικών ενζύµων. Σε όλες τις περιπτώσεις στα 500 mM NaCl τα
ένζυµα καταστάληκαν. Ανάλογη πτώση παρουσίασε και η συγκέντρωση των
ΕΜΟ γεγονός που αποκλείει την καταστολή του αντιοξειδωτικού µηχανισµού και
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µόνο. Επίσης ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός δεν έδειξε σηµάδια ανάκαµψης
εφόσον η συγκέντρωση των χλωροφυλλών στα δείγµατα ήταν χαµηλότερη από
ότι στην πιο ήπια καταπόνηση. Επίσης κατά την ακραία καταπόνηση (500 mM
NaCl) τα φυτά έδειξαν σηµάδια µαρασµού. Τα παραπάνω µας ωθούν στο
συµπέρασµα ότι υψηλή συγκέντρωση NaCl προκαλεί καταπόνηση του φυτού σε
τέτοια έκταση ώστε υπάρχει καταστολή των φυσιολογικών και βιοχηµικών
µηχανισµών του φυτού. Αντίθετα η in vitro καταπόνηση ήταν πιο ήπια (400 αντί
για 500 mM NaCl) και µικρότερης διάρκειας (1 αντί για 3 ηµέρες) οπότε, αν και οι
φυλλικοί δίσκοι έδειξαν σηµάδια καταπόνησης, διατήρησαν την ζωτικότητά τους.
Για να ερευνηθεί περαιτέρω η συµβολή του αντιοξειδωτικού µηχανισµού
στην αντοχή από αλατότητα δυο γενετικά τροποποιηµένοι γενότυποι οι οποίοι
εµφάνιζαν

τροποποιηµένες

ενεργότητες

των

αντιοξειδωτικών

ενζύµων

υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από αλατότητα. Οι δυο γονότυποι ήταν ο Ζ232 και
ο

ΑΡΧ9

οι

οποίοι

ήταν

τροποποιηµένοι

για

υπερέκφραση

της

κυτταροπλασµατικής καταλάσης και διπλή καταστολή των CAT και APO,
αντίστοιχα σε σχέση µε την άγρια ποικιλία SRI από την οποία προήλθαν. Τα
ΑΡΧ9 έδειξαν έναν µη αναµενόµενο φαινότυπο επιδεικνύοντας σταθερά
αυξηµένη ενεργότητα σε όλα τα αντιοξειδωτικά ένζυµα, πέραν της καταλάσης και
της περοξειδάσης στα φυτά µάρτυρες (0 mM NaCl). ∆ιαδοχικά αυξανόµενες
συγκεντρώσεις

NaCl,

οι

οποίες

οδήγησαν

σε

διαδοχικά

αυξανόµενες

συγκεντρώσεις ΕΜΟ (Εικόνες 13,14) έδειξαν να καταστέλλουν την υψηλή
ενεργότητα των αντιοξειδωτικών ενζύµων (Εικόνες 19,21,24,25). Ένα πλήθος
από παράδοξα περιβάλλουν αυτά τα φυτά. Έχουν αναφερθεί παραδείγµατα στην
βιβλιογραφία

όπου

αυξηµένος

λόγος

µη-επαγόµενης

προς

επαγόµενη

ενεργότητα ιδιαίτερα της SOD προκάλεσε αυξηµένη αντοχή σε καταπόνηση από
αλατότητα µέτριας έντασης σε ποικιλία ζαχαρότευτλου ανθεκτική στο NaCl (Bor
et al., 2003). Αντίθετα τα φυτά ΑΡΧ9 παρήγαγαν ΕΜΟ και έδειξαν σηµάδια
µαρασµού. Επίσης στην βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι σε περίπτωση διπλής
καταστολής τα φυτά µπορούν να ανταπεξέλθουν µε την χρήση των εναλλακτικών
οξειδασών ως αποσβέστες των ΕΜΟ (Rizhsky et al., 2002). Παρόλα αυτά θα
έπρεπε θεωρητικά να δείξουν καταστολή των CAT και APO ώστε να δράσει το
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σύστηµα των οξειδασών, το οποίο θα οδηγούσε σε µειωµένη ανάπτυξη του
φυτού αλλά και µειωµένη παραγωγή ΕΜΟ. Κανένα από τα παραπάνω δεν
βρίσκει εφαρµογή στα ΑΡΧ9. Εξίσου παράδοξο είναι το γεγονός ότι στην σχετική
δηµοσίευση που καλύπτει την κατασκευή των G256 από τα οποία προήλθαν τα
ΑΡΧ9 αυτά εµφανίζουν την αναµενόµενη καταστολή της ΑΡΟ (Orvar and Ellis,
1997). Τα φυτά Ζ232 έδειξαν την αναµενόµενη αυξηµένη ενεργότητα στην
καταλάση, καθώς και καταστολή της ΑΡΟ (Εικόνες 21, 24) σε σχέση µε την
ποικιλία αγρίου τύπου από την οποία προήλθε, στα φυτά µάρτυρες (0 mM NaCl)
όπως αυτή περιγράφεται και στην σχετική δηµοσίευση (Brisson et al., 1998). Η
καταπόνηση από αλατότητα προκάλεσε επαγωγή της καταλάσης και της PER,
χωρίς να παρουσιαστούν φαινόµενα καταστολής στις υψηλότερες συγκεντρώσεις
NaCl (Εικόνες 21, 25). Οι χαµηλές ενεργότητες SOD και APO (Εικόνες 19 , 24)
δεν οδήγησαν στην συσσώρευση ΕΜΟ, τα οποία και δεν ήταν µετρήσιµα σε
καµία µεταχείριση (Εικόνες 13-16) Τέλος τα φυτά ήταν πιο ζωηρά και φάνηκε να
αντιδρούν καλύτερα στην καταπόνηση από αλατότητα (Εικόνα 11). Η ποικιλία
SRI έδειξε έναν ενδιάµεσο χαρακτήρα όµοιο µε αυτόν των φυτών της ποικιλίας
Xanthi. Αυξανόµενη ένταση της καταπόνησης από αλατότητα οδήγησε στην
παραγωγή ΕΜΟ και την επαγωγή των αντιοξειδοτικών ενζύµων εως και ένα
κοµβικό σηµείο έπειτα από το οποίο, τόσο η συγκέντρωση των ΕΜΟ όσο και οι
ενεργότητες των αντιοξειδωτικών ενζύµων παρουσίασαν µείωση.
Ανακεφαλαιώνοντας, η παραγωγή των ΕΜΟ κατά την καταπόνηση από
αλατότητα επιβεβαιώθηκε. Καταπόνηση από αυξανόµενες συγκεντρώσεις NaCl
επέφερε επαγωγή του αντιοξειδωτικού σε φυτά αγρίου τύπου η οποία
ανταποκρίθηκε στην αύξηση των ΕΜΟ. Παράλληλα φυτά στα οποία µετρήθηκε
αυξηµένη ενεργότητα των αντιοξειδωτικών ενζύµων εµφάνισαν µειωµένη
παραγωγή ΕΜΟ και αυξηµένη αντοχή στην αλατότητα.
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9. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στην εργασία αυτή παρατηρήθηκε η απόκριση φυτών καπνού σε διαδοχικά
αυξανόµενες συγκεντρώσεις NaCl. Αν και προέκυψαν ορισµένα ενδιαφέροντα
συµπεράσµατα για την συµβολή του αντιοξειδωτικού µηχανισµού στην αντοχή
στην αλατότητα, µόνο υποθέσεις µπορούν να γίνουν όσον αφορά τον τρόπο µε
τον

οποίο επάγεται η παραγωγή των ΕΜΟ, τόσο ενδοκυτταρικά, όσο και

εξωκυτταρικά.

Μυστήριο

καλύπτει

και

βιβλιογραφικά

τους

µηχανισµούς

παραγωγής των ΕΜΟ σε απόκριση στην καταπόνηση από αλατότητα και τους
παράγοντες που συνδέουν την καταπόνηση από αλατότητα µε την οξειδωτική
καταπόνηση.
Επόµενο λογικό βήµα αυτής της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου
των σηµάτων µέσω των οποίων γίνεται αντιληπτή η παρουσία των ιόντων Na+,
όπως για παράδειγµα τα σήµατα Ca2+ και του τρόπου µε τον οποίο αυτά
συνδέονται µε την επαγωγή της παραγωγής των ΕΜΟ. Επίσης πειράµατα µε
παρεµποδιστές ενζύµων όπως της NAD(P)H οξειδάσης και της αποπλαστικής
περοξειδάσης µπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά
την παραγωγή των εξωκυτταρικών ΕΜΟ και τον ρόλο τους κατά την καταπόνηση
από αλατότητα.
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