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Τπεύθυνη ∆ήλωζη : Δβώ, o Κμθθζόπμοθμξ Αθέλακδνμξ αεααζώκς όηζ είµαζ μ 

ζοββναθέαξ αοηήξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιε ηίηθμ «ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 

ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Ηypericum taygeteum» 

ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ ακαθένμκηαζ θεπημιενώξ μζ πδβέξ μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ άκηθδζδ πθδνμθμνζώκ, δεδμιέκςκ, πζκάηςκ ηαεώξ ηαζ 

εζηόκςκ.   
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ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ημπόξ ηδξ πανμύζδξ πεζναιαηζηήξ ενβαζίαξ ήηακ δ ελεύνεζδ ιζαξ 

απμδμηζηήξ ιεεόδμο ιζηνμ πμθθαπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ Ηypericum taygeteum. Σμ 

ακςηένς είδμξ είκαζ έκα ζπάκζμ εκδδιζηό είδμξ ηδξ Νόηζαξ Πεθμπμκκήζμο πμο 

απεζθείηαζ ιε ελαθάκζζδ. Ζ ελεύνεζδ ιζαξ επζηοπμύξ ιεεόδμο ιζηνμ 

πμθθαπθαζζαζιμύ ημο είκαζ ακαβηαία, ηόζμ βζα ηδκ δζάζςζή ημο, όζμ ηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή ιεβάθμο ανζειμύ θοηώκ (πςνίξ κα δζαηαναπεεί μ εοάθςημξ πθδεοζιόξ 

ημο), ώζηε κα ελεηαζηεί δ δοκαηόηδηα πνήζδξ ημο ςξ ηαθθςπζζηζηό ή θανιαηεοηζηό. 

Δλεηάζηδηε δ επίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ηαθθζένβεζαξ ηαεώξ ηαζ δ εέζδ ημο 

εηθύημο πάκς ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζηδκ ακηίδναζδ ηςκ εηθύηςκ ζηδκ ηαθθζένβεζα. 

Υνδζζιμπμζήεδηακ θηςπά ή πθμύζζα ζε ενεπηζηά ζημζπεία οπμζηνώιαηα 

ηαθθζένβεζαξ ηαεώξ ηαζ έηθοηα από  ηδκ ημνοθή, ηδκ ιέζδ ηαζ ηδκ αάζδ ημο 

ιδηνζημύ αθαζημύ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  

Ζ πανμύζα πηοπζαηή ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε ζημ ενβαζηήνζμ ζζημηαθθζένβεζαξ 

ημο Σ.Δ.Η Πεθμπμκκήζμο. ημπόξ ηδξ ήηακ δ ελεύνεζδ ιζαξ επζηοπμύξ ιεεόδμο 

ιζηνμ πμθθαπθαζζαζιμύ ημο εκδδιζημύ ηαζ οπμ ελαθάκζζδ είδμοξ ηδξ Νμηίαξ 

Πεθμπμκκήζμο Hypericum taygeteum. Δπζηεύπεδηε επζηοπήξ απμθύιακζδ ηαζ 

εβηαηάζηαζδ θοηανίςκ in vitro. Ζ πνήζδ εηθύηςκ από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ 

αθαζημύ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ημοξ ζε θηςπά ενεπηζηά οπμζηνώιαηα (ιζζήξ δύκαιδξ 

MS ηαζ 1.5 ζαηπανόγδ) αύλδζε ζδιακηζηά ηδκ ακηίδναζδ ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ 

ζηδκ ηαθθζένβεζα, 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Σμ οπένζημ (Hypericum sp.) ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Hypericaceae ή Cluciaceae ή 

Guttiferae. Σμ οπένζημ απμηεθεί θοηό  βκςζηό από ηδκ ανπαζόηδηα ιε παβηόζιζα 

ελάπθςζδ ηαζ ιε πμθθέξ μκμιαζίεξ. 

 ύιθςκα ιε ημκ Μζηάηδ (2002), δ πνώηδ μκμιαζία πμο επζηνάηδζε ηαηά ημοξ 

ανπαίμοξ πνόκμοξ ήηακ δ «οπενεζηόκ» δ μπμία πνμένπεηαζ από ηα δύμ ζοκεεηζηά 

«οπέν» + «εζηώκ» πμο ζδµαίκεζ όηζ «ημ θοηό είκαζ οπενάκς ηδξ εζηόκαξ» δ μπμία ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ παναθήθεδηε από ημοξ Λαηίκμοξ ςξ Hypericum. Ζ μκμιαζία αοηή έπεζ 

ενδζηεοηζηή πνμέθεοζδ δζόηζ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ δζαημζιμύζακ ιε αοηό ηα 

ενδζηεοηζηά ημοξ είδςθα. Με ημκ ηνόπμ αοηό πίζηεοακ όηζ εα πνμζηαηεοημύκ από 

ηα δαζιμκζηά πκεύιαηα δζόηζ ήηακ πμθύ ιζζδηό από αοηά. Ζ δεύηενδ μκμιαζία 

πνμένπεηαζ από ηα δύμ ζοκεεηζηά «οπό» + «ενείηδ» πμο ζδιαίκεζ όηζ «ημ θοηό 

ζοκέααζκε κα θύεηαζ ηάης από ηα θοηά ημο βέκμοξ Erica».  

Ζ μκμιαζία «οπενεζηόκ», επδνέαζε ζε ιεβάθμ ααειό ηζξ μκμιαζίεξ  ημο θοημύ μζ 

μπμίεξ ιπμνμύκ κα ηαηαηαπεμύκ ζε 4 ηαηδβμνίεξ:  

1.  Οκμιαζίεξ ενδζηεοηζηήξ πνμέθεοζδξ. 

2.   Οκμιαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ µε ηδ ιαβεία.  

3.  Οκμιαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ µε εεναπεοηζηέξ ζδζόηδηεξ.  

4.  Οκμιαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ µε αμηακζηή πενζβναθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

1.1.ΚΑΣΑΓΧΓΗ, ΔΞΑΠΛΧΗ, ΙΣΟΡΙΚΟ 

     ημ αζαθίμ Δνοενώκ Γεδμιέκςκ ηςκ πάκζςκ ηαζ Απεζθμοιέκςκ Δζδώκ ηδξ 

Δθθδκζηήξ Υθςνίδαξ  ακαθένμκηαζ μζ Καθπμοηγάηδξ Δ., Κονζαηόπμοθμξ Υ. ηαζ 

Κςκζηακηζκίδδξ Θ. μζ μπμίμζ  ιεθέηδζακ ημ ζοβηεηνζιέκμ θοηό ημ μπμίμ απμηεθεί 

ζπάκζμ εκδδιζηό θοηό ηδξ Νόηζαξ Πεθμπμκκήζμο, βκςζηό από ηα όνδ Σαΰβεημξ, 

Πάνκςκαξ ηαεώξ ηαζ από ηα ιζηνόηενα όνδ  Υζμκμαμύκζ ηαζ Κμναηζά ηα μπμία 

ακήημοκ ζηδκ μνμζεζνά ημο Εάναηα. οβηεηνζιέκα ζημκ Σαΰβεημ ειθακίγεηαζ ζηα 

ακώηενα ηιήιαηα ηδξ Λαβηάδαξ ηονίςξ ζε αναπώδεζξ εέζεζξ. ημ Πάνκςκα 

ζοκακηάιε πθδεοζιμύξ ζε ζηζενμύξ ανάπμοξ, δοηζηήξ-αμνεζμακαημθζηήξ πθεονάξ 

,ιέζα ζε δάζμξ Abies cephalonica. ηα δύμ ιζηνόηενα όνδ ημ ζοκακηάιε ζε 

διζζηζαγόιεκμοξ , ηαηαηόνοθμοξ, αζαεζημθζεζημί ηνδικμύξ ιε αόνεζα ή 

αμνεζμακαημθζηή έηεεζδ. ηδ κόηζα πθεονά ημο όνμοξ Υζμκμαμοκίμο παναηδνείηαζ 

ημ παιδθόηενμ ορόιεηνμ ακάπηολήξ ημο,400m . Σέθμξ μζ βκςζημί πθδεοζιμί ημο 

Hypericum taygeteum   ακαπηύζζμκηαζ ζε ορόιεηνα από 400 έςξ 1.200m. 

 

 

1.2.ΒΟΣΑΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ, ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Πάηναξ δ  Ποθανά Α., δ Καναηγά Δ. ηαζ μ Ηαηνμύ Γ. 

ιεθέηδζακ ημ βέκμξ Hypericum L. ζηδκ Δθθάδα. οβηεηνζιέκα ημ είδμξ Hypericum 

taygeteum Quèzel & Contandr ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Hypericaceae δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ πενίπμο 300 είδδ από ηα μπμία ηα 200 είδδ ακήημοκ ζημ βέκμξ 

Hypericum. Σμ ζοβηεηνζιέκμ απμηεθεί αοημθοέξ είδμξ ζηδ πώνα ιαξ όπςξ ηαζ ημ 

Hypericum perfoliatum L., H. crispum L., H.olympicum L. η.α.  Σμ οπένζημ είκαζ  

πμθοεηέξ είδμξ, ιε ιενζηέξ θμνέξ λοθώδδ ζηδ αάζδ ηαζ ανηεηά θεπηά, εύεναοζηα 

ζηεθέπδ ιήημοξ 3-10εη., πμο ζοκήεςξ ηνέιμκηαζ ζε ανάπμοξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ 

ιζηνέξ ζοζηάδεξ. Έπεζ αθαζηό ηοθζκδνζηό ή ιε δύμ βναιιέξ ή πμθύ ζπάκζα 

ηεηνάβςκμ. Δπίζδξ έπεζ θύθθα ακηίεεηα, απθά ςμεζδή έςξ ή εθθεζπηζηά.  Μαύνμζ 
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αδέκεξ είκαζ ειθακείξ ζηα ζέπαθα ηαζ ζηα πενζεώνζα ηςκ πεηάθςκ, ηάπμζεξ θμνέξ 

ηαζ ζηδκ ημνοθή ηςκ θύθθςκ. Σα άκεδ είκαζ ζε ηοιαημεζδείξ ηαλζακείεξ ή ηαλζακείεξ 

θόαδξ. Πέηαθα πςνίξ όκοπα ηαζ δζάθακμζ αδέκεξ επζιδηοζιέκμζ (ζπάκζα 

απμοζζάγμοκ). ηήιμκεξ ζε δέζιεξ. Ζ πενίμδμξ ακεμθμνίαξ ζύιθςκα ιε ημοξ 

Καθπμοηγάηδξ Δ., Κονζαηόπμοθμξ Υ. ηαζ Κςκζηακηζκίδδξ Θ. (2005) ανπίγεζ από ηα 

ιέζα Μαΐμο ιέπνζ ηα ιέζα Ημοκίμο. Οζ ώνζιμζ ηανπμί μζ μπμίμζ είκαζ ηάρα ιε 

επζιήηεζξ κεονώζεζξ ηαζ ζπένιαηα εθαθνώξ νοηζδςιέκα πνμξ εδθώδδ 

πανμοζζάγμκηαζ ημκ Ημύθζμ ιέπνζ ηζξ ανπέξ Αοβμύζημο. 

 

 

1.3.ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΚΛΙΜΑ, ΔΓΑΦΟ ΚΑΙ ΝΔΡΟ 

1.3.1.ΓΔΝΙΚΑ 

 

Ο Γόνδαξ Υ. ακαθένεζ ζημ αζαθίμ ημο (2012) όηζ ημ οπένζημ αοημθύεηαζ ζε 

αζαεζημθζεζημύξ ανάπμοξ ηαζ ηνδικμύξ, ζε ορόιεηνα 400-1200ιέηνα. 

Πνμζανιόγεηαζ ζε δθζόθμοζηεξ πενζμπέξ ηαζ εδάθδ πμο ζπδιαηίζηδηακ από 

αζαεζημθζεζηά πεηνώιαηα ιε pH ιέπνζ 8. Γεκ έπεζ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ζε ενεπηζηά 

ζημζπεία ηαζ κενό ηαζ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ζε εδάθδ λδνζηά ηαζ πηςπά- ιέηνζαξ 

βμκζιόηδηαξ. ηδκ ανπή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηώκ απαζημύκηαζ ιενζηά πμηίζιαηα βζα 

κα έπμοιε ηαθύηενδ ακάπηολδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ. 

 

 

1.4.ΙΓΙΟΣΗΣΔ  

1.4.1.ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 

ύιθςκα ιε ημκ Γόνδα Υ. (2012) ημ οπένζημ είκαζ θοηό θανιαηεοηζηό. Ζ 

δνόβδ ημο πμο απμηεθείηαζ από ηζξ απμλδναιέκεξ ακεμθόνεξ ημνοθέξ ηαζ ηα θύθθα 

ημο θοημύ, απμηεθεί ηδκ πνώηδ ύθδ ζηζξ θανιαημαζμιδπακίεξ βζα ηδκ Παναζηεοή 

δζαθόνςκ ζηεοαζιάηςκ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ηδξ ήπζαξ ιμνθήξ ηαηάεθζρδξ. Σμ 

οπένβεζμ ηιήια εεςνείηαζ επμοθςηζηό ,ακηζπονεηζηό, δζεβενηζηό, ακηζζδπηζηό, 

ειιδκαβςβό, παοζίπμκμ, ακεεθιζκεζηό, απμπνειπηζηό, ακηζθθμβζζηζηό ηαζ ζηοπηζηό. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

 

2.ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 

 

2.1.ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 

Ο Ξοκζάξ Η. (2003) ημο ακαθύεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ ή in-vitro 

ηαθθζένβεζα θοηζηώκ ζζηώκ δ μπμία απμηεθεί ιζα ιέεμδμ αβεκμύξ πμθθαπθαζζαζιμύ. 

Ζ ηεπκζηή αοηή ααζίγεηαζ ζηδκ μθμδοκαµζηόηδηα ημο ηοηηάνμο , ηδκ ζηακόηδηα 

δδθαδή κα ακαβεκκά ημ θοηό από ημ μπμίμ πνμήθεε. Ζ ζζημηαθθζένβεζα είκαζ 

μοζζαζηζηά δ ηαθθζένβεζα μπμζμοδήπμηε ιένμοξ ημο θοημύ ημ μπμίμ οπό 

ηαηάθθδθμοξ πεζνζζµμύξ ηαζ οπό ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα ακαπαναβάβεζ ημ 

ιδηνζηό θοηό. Ζ ηαθθζένβεζα αοηή ιπμνεί κα παναιείκεζ βζα έκα ιεβάθμ πνμκζηό 

δζάζηδια ςξ ιζα ιάγα ιδ δζαθμνμπμζδιέκςκ ηοηηάνςκ ή ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ 

ακαβέκκδζδ μθόηθδνςκ θοηώκ. Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ εηθύηςκ βίκεηαζ ζημ ενβαζηήνζμ 

ζε εζδζημύξ εαθάµμοξ εθεβπόιεκςκ ζοκεδηώκ (εενιμηναζία πενί ημοξ 22-25 0C ή 

ηαζ δζαθμνεηζηή ακάθμβα µε ημ είδμξ, θςημπενίμδμξ 8 ώνεξ ζημηάδζ 16 ώνεξ θςξ) 

ηαζ βζα αοηό ημκ θόβμ ακαθένεηαζ δ ηεπκζηή ηαζ ςξ πμθθαπθαζζαζµόξ in vitro. Γζα ημ 

θόβμ αοηό ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ζε μπμζαδήπμηε πενζμπή ημο ηόζιμο, 

μπμζαδήπμηε επμπή ημο πνόκμο. Σμ ηιήια ημο θοημύ πμο ηαθθζενβείηαζ μκμιάγεηαζ 

έηθοημ (explant), ηαζ ιπμνεί κα είκαζ μθεαθιόξ , θύθθμ , ηόµαμξ , επζημηύθζμ , νίγα , 

ηύηηανμ , πνςημπθάζηδξ , βονεόημηημξ. Σα ενεπηζηά οπμζηνώιαηα , είκαζ ημ ιέζμ 

εθμδζαζιμύ ημο ηαθθζενβμύιεκμο ζζημύ ιε ηα απαναίηδηα ενεπηζηά ζημζπεία πμο 

ζοκήεςξ  πενζέπμοκ δζάθμνμοξ νοειζζηέξ ακάπηολδξ. Οζ νοειζζηέξ ακάπηολδξ 

(μνιόκεξ) έπμοκ ςξ νόθμ κα αμδεήζμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ ηοηηάνςκ αθθά 

ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ νζγμαμθίαξ ηαζ αθαζημβέκεζδξ. 
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2.2.Η ΙΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΤ ΠΑΝΙΧΝ 

ΦΤΣΧΝ 

 

Οζ Abrie ηαζ Staden (2001) πμθθαπθαζίαζακ επζηοπώξ ημ είδμξ Aloe 

polyphylla ,έκα ζπάκζμ οπό ελαθάκζζδ είδμξ ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό. 

Υνδζζιμπμίδζακ ζπόνμοξ ημο θοημύ ημοξ μπμίμξ ημοξ ηαθθζένβδζακ in vitro ζε 

οπόζηνςια MS medium ιε ηαζ πςνίξ ζμοηνόγδ. Σα θοηά πμο πνμέηορακ 

ηαθθζενβήεδηακ ζε όλζκμ πενζαάθθμκ ιόκμ ιε αεκγοθαδεκίκδ ή ηαζ ζε ζοκδοαζιό ιε 

BA ηαζ ΝΑΑ. Ανπζηά ακηζιεηώπζζακ ηάπμζα πνμαθήιαηα ςζηόζμ ηα έηθοηα βνήβμνα 

ηαηάθενακ κα ζπδιαηίζμοκ ιαζπαθζαίμξ ηαζ ηοπαίμοξ μθεαθιμύξ. Ο ζοκδοαζιόξ 

MS medium ιε 1.0 mg l−1 BA έδςζε ηα ηαθύηενα απμηεθέζιαηα ζημκ ζπδιαηζζιό 

αθαζηώκ. 

Οζ Soniya and Das, (2002) πμθθαπθαζίαζακ επζηοπώξ ημ θανιαηεοηζηό είδμξ 

Piper longum (εκδδιζηό ηδξ Ηκδίαξ) ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό, ημο μπμίμο εάκ δ 

ζοθθμβή ημο ελαημθμοεήζεζ κα βίκεηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ νοειμύξ εα απεζθδεεί ιε 

ελαθάκζζδ. Υνδζζιμπμίδζακ αηναία ηιήιαηα αθαζηώκ ηα μπμία ηαθθζένβδζακ ζε 

MS ιε ΒΑ ηαζ ηζκεηίκδ. Ο ζοκδοαζιόξ 8.9 ιΜ ΒΑ ηαζ 4.6 ιΜ ηζκεηίκδξ, έδςζε ηα 

ηαθύηενα απμηεθέζιαηα ζηδκ ακαβέκκδζδ αθαζηώκ. Ρζγμαόθδζακ αθαζημύξ ιήημοξ 

2-3cm ζε MS ιε 2.46 ιΜ ΗΒΑ. Ρζγμαμθδιέκμζ αθαζημί εβηθζιαηίζηδηακ ex vitro ιε 

πμζμζηό 90%. 

Οζ Mala and Bylinsky, (2004) ιεθέηδζακ ημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ημο 

είδμοξ Daphnec neorum, έκα θοηζηό είδμξ ηδξ Σζεπίαξ, πμο ηα ηεθεοηαία πνόκζα έπεζ 

οπμζηεί δναιαηζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμύ ημο. Ο πμθθαπθαζζαζιόξ ημο ιε άθθμοξ 

ηνόπμοξ όπςξ ιμζπεύιαηα, είκαζ επζηοπήξ, αθθά δ ζοθθμβή ηςκ ιμζπεοιάηςκ εα 

ιείςκε ηδκ αζςζζιόηδηα ηςκ οπανπόκηςκ θοηώκ ηα μπμία δεκ ακαβεκκζμύκηαζ ζηδ 

θύζδ θόβς ηδξ παιδθήξ βμκζιόηδηαξ ηαζ ηδξ ιεζςιέκδξ αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ. Γζα 

κα πεηύπμοκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ημο είδμοξ μζ ενεοκδηέξ πνδζζιμπμίδζακ 

αθαζημύξ ιήημοξ 3cm ιε έκακ αηναίμ μθεαθιό ηαεώξ ηαζ ζπμνόθοηα πμο 

αθάζηδζακ in vitro. Πέηοπακ μνβακμβέκεζδ ηαζ από ηα δύμ είδδ εηθύηςκ ζε WPM, 

ιε 6% άβαν, 200mg glutamine, 200mg casein, 30g sucrose, 0.2 BAP ηαζ 0.1 IBA. 

Ρζγμαμθία ηςκ αθαζηώκ επζηεοπεεί ζε 1/3 δύκαιδξ WPM ιε 2.83mg IBA, 

ημπμεεηώκηαξ ημοξ αθαζημύξ ζημ ζημηάδζ βζα 7 διένεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε 

οπόζηνςια πςνίξ ΗΒΑ ηαζ θςηζζιό. Ζ επίδναζδ ηδξ ημπμεεζίαξ από ηδκ μπμία 

πνμένπμκηακ ηα έηθοηα επέδναζε ζδιακηζηά ζηδκ ακηίδναζή ημοξ. Οζ ηαθθζένβεζεξ 
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πμο πνμένπμκηακ από έκα ζπμνόθοημ ημο είδμοξ πμο εβηαηαζηάεδηε επζηοπώξ 

έδεζλακ πμθύ παιδθό πμζμζηό νζγμαμθίαξ 32%.  

Οζ Nand et al., (2004) πμθθαπθαζίαζακ επζηοπώξ ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό 

ηα Davidsonia pruriens ηαζ Davidsonia jerseyana, δύμ είδδ εκδδιζηά ηδξ Αοζηναθίαξ. 

Υνδζζιμπμίδζακ έηθοηα ηόιαςκ από ζπμνόθοηα ηςκ δύμ εζδώκ ηα μπμία 

αθάζηδζακ in vitro. Σα έηθοηα εβηαηαζηάεδηακ ιε ηα ηαθύηενα απμηεθέζιαηα ζε MS 

ιε ΒΑ (βζα ημ D. pruriens). Τρδθόηενα πμζμζηά νζγμαμθίαξ επζηεύπεδηακ ιεηά από 

ηαθθζένβεζα αθαζηώκ ιε ιζζήξ δύκαιδξ ΜS ιε 32.2 ιΜ ΗΒΑ. Οζ αθαζημί ημο D. 

pruriens πανέιεκακ βζα δζάζηδια 3 ιε 5 διενώκ ηαζ ημο D .jerseyana βζα δζάζηδια 2 

ιε 3 διενώκ ζημ οπόζηνςια νζγμαμθίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαθένεδηακ ζε 

οπόζηνςια πςνίξ αολίκδ. Σμ είδμξ D. jerseyana πμθθαπθαζζάζηδηε ιε ρδθά 

πμζμζηά όηακ ηα έηθοηα πνμένπμκηακ από εκήθζηα θοηά, εκώ ημ D. pruriens 

πμθθαπθαζζάζηδηε ιε δοζημθία όηακ ηα έηθοηα πνμένπμκηακ από εκήθζηα θοηά 

Οζ Almeida et al., (2005) πμθθαπθαζίαζακ επζηοπώξ ημ είδμξ Rhododendron 

ponticum L. Subsp. baeticum (έκα ζπάκζμ οπό ελαθάκζζδ είδμξ ηδξ Ηζπακίαξ ηαζ ηδξ 

Πμνημβαθίαξ) ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό. ηζξ πενζμπέξ όπμο εκδδιεί παναηδνμύκηαζ 

ιόκμ εκήθζηα θοηά, εκώ από ηδκ ιεβάθδ θςηζά ημο 2003 μ πθδεοζιόξ ημο είδμοξ 

ιεζώεδηε ζδιακηζηά. Δβηαηέζηδζακ ηαθθζένβεζεξ πνδζζιμπμζώκηαξ έηθοηα ηόιαςκ 

πμο ηαθθζενβμύκηακ ζε οπόζηνςια Anderson (ιαηνμζημζπεία ηαζ ζπκμζημζπεία) ηαζ 

αζηαιίκεξ MS ιε 0.5mgl-1 ΒΑ ηαζ 2% ζαηπανόγδ. Γζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ 

αθαζηώκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ίδζμ οπόζηνςια ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ 

ηοημηζκζκώκ γεαηίκδ, ηζκεηίκδ ηαζ ΒΑ, ηαεώξ ηαζ δζάθμνεξ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ 

ηοημηζκζκώκ ιε ΗΑΑ. Ο ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ ακά έηθοημ επδνεάζηδηε από ημκ ηύπμ 

ηδξ ηοημηζκίκδξ ηαζ ημο εηθύημο, εκώ ηαθύηενα απμηεθέζιαηα έδςζακ ηα έηθοηα 

ηόιαςκ, ηαζ μ ζοκδοαζιόξ ηςκ μνιμκώκ γεαηίκδξ ηαζ ΗΑΑ. Γζα ηδκ νζγμαμθία 

πνδζζιμπμζήεδηακ ex vitro ηαζ in vitro ηεπκζηέξ, αθνμύ πνμδβμύιεκα μζ αθαζημί από 

ημ οπόζηνςια πμθθαπθαζζαζιμύ ζηθδναβςβήεδηακ βζα 2 εαδμιάδεξ ζε 

οπόζηνςια ιζζήξ δύκαιδξ Anderson. ηδκ in vitro νζγμαμθία είπαιε α) ηαθθζένβεζα 

ηςκ αθαζηώκ ζε πθήνεξ ή ιζζήξ δύκαιδξ Anderson ιε 1 ή 2mgl-1 ΗΒΑ ή ΝΑΑ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηαθθζένβεζα ζε ίδζμ οπόζηνςια πςνίξ αολίκδ ηαζ α) μζ αθαζημί 

ειααπηίζηδηακ βζα 2min ζε 1gl-1 ΗΒΑ ή ΝΑΑ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαθθζενβήεδηακ ζε 

πθήνεξ ή ιζζήξ δύκαιδξ Anderson πςνίξ αολίκδ. ηδκ ex vitro νζγμαμθία μζ αθαζημί 

ειααπηίζηδηακ ζηα ποηκά δζαθύιαηα ηςκ αολζκώκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαθθζενβήεδηακ 

ζε εδαθζηό οπόζηνςια. Ζ πανμοζία αολίκδξ ήηακ απαναίηδηδ βζα ηδκ επζηοπή 
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νζγμαμθία ηςκ αθαζηώκ. Καθύηενδ νζγμαμθία ςξ πνμξ πμζμζηό, ανζειό ηαζ ιήημξ 

νζγώκ είπαιε ζε ιζζήξ δύκαιδξ Anderson ιε ΗΒΑ. Ζ ειαάπηζζδ ηςκ αθαζηώκ ζε 

ποηκό δζάθοια αολίκδξ αύλδζε ζδιακηζηά ηδ νζγμαμθία θηάκμκηαξ ζημ πμζμζηό 

100%. 

Οζ Saez et al., (1994) πέηοπακ ημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ημο είδμοξ Thymus 

piperella, πνδζζιμπμζώκηαξ έηθοηα αηναίςκ ηιδιάηςκ αθαζηώκ ιε ηνεζξ ηόιαμοξ, 

από ζπμνόθοηα πμο είπακ αθαζηήζεζ in vitro. Υνδζζιμπμίδζακ οπόζηνςια CMS 

(ηνμπμπμζδιέκμ MS) ηαζ ηζξ θοημνοειζζηζηέξ μοζίεξ ΒΑ, ηζκεηίκδ, NAA ηαζ ΗΑΑ. Ζ 

πνήζδ ημο ΒΑ μδήβδζε ζε ορδθόηενμοξ νοειμύξ ακαβέκκδζδξ αθαζηώκ. 

 

 

2.3.Ο ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ ΣΟ ΔΙΓΟ 

 

ημ πείναια αοηό ιεθεηήεδηε ημ είδμξ Hypericum taygeteum ημ μπμίμ 

πμθθαπθαζζάζηδηε ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό  πνδζζιμπμζώκηαξ έηθοηα ημνοθήξ, 

ιέζδξ ηαζ αάζδξ. ημ ζηάδζμ ημο πμθθαπθαζζαζιμύ ηςκ ηαθθζενβεζώκ 

πνδζζιμπμζήεδηακ δομ οπμζηνώιαηα MS δζαθμνεηζηήξ ζύζηαζδξ MS 4/3 ηαζ MS/2. 

Τρδθόηενα πμζμζηά νζγμαμθίαξ επζηεύπεδηακ ιεηά από ηαθθζένβεζα εηθοηςκ 

ημνοθήξ ιε ιζζήξ δύκαιδξ ΜS. 

 

 

2.4.ΣΤΠΟΙ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΤ 

 

 Οζ ηαθθζένβεζεξ ζοκήεςξ λεηζκμύκ από απμζηεζνςιέκα ηιήιαηα μθόηθδνςκ 

θοηώκ πμο μκμιάγμκηαζ έηθοηα (explants) ηαζ είκαζ δοκαηό κα απμηεθμύκηαζ από 

ηιήιαηα μνβάκςκ όπςξ ηα θύθθα ηα μζ νίγεξ ή αηόια κα είκαζ εζδζημί ηύπμζ ηοηηάνςκ 

όπςξ βύνδ ηαζ εκδμζπένιζμ. Πμθθά από ηα βκςνίζιαηα ημο εηθύημο είκαζ δοκαηό 

κα επδνεάγμοκ ηδκ ζηακόηδηα έκανλδξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ. Γεκζηά, μζ κεανμί, πζμ 

βνήβμνα ακαπηοζζόιεκμζ ζζημί (ή ζζημί πμο ανίζημκηαζ ζε ανπζηό ζηάδζμ ακάπηολδξ) 

είκαζ μζ ηαθύηενα ακηαπμηνζκόιεκμζ. Οζ πζμ ζοκδεζζιέκμζ ηύπμζ 

ιζηνμπμθθαπθαζζαζιμύ είκαζ μζ ελήξ: 

1.Μενζζηςιαηζηή  ηαθθζένβεζα 

2.Καθθζένβεζα αθαζηώκ  
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Σα έηθοηα ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ  ιπμνεί κα είκαζ: 

Μαζπαθζαίμζ αθαζημί 

Σιήια αθαζημύ ιε έκα βόκαημ 

Σιήια αθαζηώκ 

Μζηνμαμθαμί-ιζηνμηόκδοθμζ 

Μζηνμειαμθζαζιμί 

3.Διανομηαθθζένβεζα 

4.Καθθζένβεζα ηάθθμο 

5.Κοηηανμηαθθζένβεζα 

6.Καθθζένβεζα πνςημπθαζηώκ 

7.Καθθζένβεζα Γύνδξ( Παπαπαηγήξ Α.) 

 

 

2.5.ΣΑΓΙΑ ΙΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

Γζα κα είκαζ επζηοπήξ μ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιόξ ελανηάηαζ από ημκ έθεβπμ ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ζηαδίςκ ηαθθζένβεζαξ, όπμο ζε ηάεε ζηάδζμ 

πνδζζιμπμζείηαζ δζαθμνεηζηό οπόζηνςια. ύιθςκα ιε ημκ Κίκηγζμ (2015) δ 

δζαδζηαζία αοηή πενζθαιαάκεζ πέκηε ζηάδζα. 

ΣΑΓΗΟ 0: Πνμεημζιαζία θοηζημύ οθζημύ 

Γίκεηαζ πνμζεηηζηή επζθμβή ημο ιδηνζημύ θοηζημύ οθζημύ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό. Θα πνέπεζ κα θένεζ ηάπμζα 

παναηηδνζζηζηά κα είκαζ οβζέξ  ηαζ κεανό ζε δθζηία ώζηε κα πάνμοιε ηα ηαθύηενα 

δοκαηά απμηεθέζιαηα πςνίξ ηαιία ιόθοκζδ. Καηά ηύνζμ θόβμ δ ηαθθζένβεζα ημο 

βίκεηαζ ζε εενιμηήπζα όπμο είκαζ πζμ εύημθμ κα βίκμκηαζ ζοπκή έθεβπμζ βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηαζ πμνεία ηδξ ηαθθζένβεζαξ. 

ΣΑΓΗΟ1:Δβηαηάζηαζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ εηθύηςκ 

Σμ ζηάδζμ αοηό απμζημπεί ζηδκ επζηοπή ημπμεέηδζδ εκόξ εηθύημο ζε 

αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ απμθεύβμκηαξ ηζξ πνμζαμθέξ από παεμβόκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ηδκ εθανιμβή νοειζγόιεκμο πενζαάθθμκημξ πμο πνμςεεί ηδκ ζηαεενή παναβςβή 

αθαζηώκ. Σα έηθοηα ηαθθζενβμύκηαζ ζε εζδζηά δμπεία ηα μπμία ημπμεεημύκηαζ ζημκ 

εάθαιμ ηαθθζένβεζαξ. 

ΣΑΓΗΟ2: Πμθθαπθαζζαζιόξ αθαζηώκ  
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Ο ζημπόξ ημο ζηαδίμο αοημύ είκαζ κα δζαηδνήζεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ζε ζηαεενή 

ηαηάζηαζδ ηαζ μ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιόξ ηςκ ιζηνμαθαζηώκ ζημκ επζεοιδηό ανζειό. 

Ανηεηέξ ακαηαθθζένβεζεξ πναβιαημπμζμύκηαζ ζε αοηό ημ ζηάδζμ βζα κα ακακεςεεί ημ 

οπόζηνςια ηαεώξ ηα ενεπηζηά ημο ζημζπεία ηαηακαθώκμκηαζ. Σμ ενεπηζηό δζάθοια 

ζοκήεςξ είκαζ ημ ίδζμ ιε αοηό ημο πνώημο ζηαδίμο , αθθά ζοπκά δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

ηοημηζκίκδξ ηαζ ηςκ ακόνβακςκ ζημζπείςκ είκαζ αολδιέκδ. ημ ζηάδζμ αοηό ακάθμβα 

µε ημ είδμξ , ηα έηθοηα παναµέκμοκ ζοκήεςξ από 4-8 εαδμιάδεξ. 

ΣΑΓΗΟ3: Ακαβέκκδζδ θοημύ 

ημ ζηάδζμ αοηό πναβιαημπμζείηαζ δ νζγμαμθία ηςκ αθαζηώκ πμο 

πανήπεδζακ ηαηά ημ πνμδβμύιεκμ ζηάδζμ. Έηζζ ηα θοηά ηα μπμία εεςνμύκηαζ 

ηαηάθθδθα ιεηαθοηεύμκηαζ ζε κέμ οπόζηνςια νζγμαμθίαξ. ημ ζηάδζμ αοηό ηα 

έηθοηα παναµέκμοκ βζα πενίπμο 4-6 εαδμιάδεξ , ακάθμβα µε ημ είδμξ ηαζ ηδκ 

εοημθία µε ηδκ μπμία νζγμαμθεί. 

ΣΑΓΗΟ4:Δβηθζιαηζζιόξ ηαζ ηθδναβώβδζδ θοηώκ 

 Σέθμξ ζημ ζηάδζμ αοηό ιεηαθένμκηαζ ηα ένζγα έηθοηα ζε ζοκεήηεξ ex vitro. 

Αοηό ημ ζηάδζμ είκαζ ηαεμνζζηζηό , αθμύ δ επζηοπία ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ 

μθμηθδνώκεηαζ µε ηδκ επζηοπία αοημύ ημο ζηαδίμο. Ο εβηθζιαηζζιόξ ηςκ εηθύηςκ 

βίκεηαζ ζηαδζαηά ηαζ ζοκήεςξ ζε µμκάδεξ οδνμκέθςζδξ ώζηε κα έπμοιε 

μιμζόιμνθμ εβηθζιαηζζιό ηαζ ακάπηολδ θοηώκ. Σμ ζηάδζμ ηδξ ζηθδναβώβδζδξ 

δζανηεί 4-6 εαδμιάδεξ. Σα θοηά πμο πνμηύπημοκ είκαζ πθήνςξ ακαβεκκδιέκα ηαζ ακ 

πναβιαημπμζδεμύκ όθα ηα ζηάδζα πνμζεηηζηά ηάης από ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί ηαζ 100% επζηοπία. 

 

 

2.6. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ – ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

 

Ζ ζζημηαθθζένβεζα απμηεθεί ιζα ζδζαίηενα πνήζζιδ ιέεμδμξ. Οζ Sharma G.  

Jagetiya N.  Dashora R.(2015) ακαθένμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα 

ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ. Έκα ααζζηό ηδξ πθεμκέηηδια είκαζ όηζ έπεζ ηδκ δοκαηόηδηα 

ιαγζηήξ ηαζ ηαπείαξ παναβςβήξ ηθςκζηώκ θοηώκ θόβς ηςκ εθεβπόιεκςκ ζοκεδηώκ. 

διακηζηό πθεμκέηηδια απμηεθεί δ παναβςβή θοηώκ ηα μπμία είκαζ απαθθαβιέκα 

από παεμβόκμοξ ιζηνμμνβακζζιμύξ θόβς ηςκ αζδπηζηώκ ζοκεδηώκ. Ζ ιέεμδμξ 

αοηή ανίζηεζ εθανιμβή ζε θοηζηά είδδ ηα μπμία είκαζ δύζημθμ κα πμθθαπθαζζαζημύκ 

ιε ηζξ ηθαζζζηέξ ιεεόδμοξ. Δπίζδξ δίκεζ ηδ δοκαηόηδηα κα δζαηδνδεεί βεκεηζηό οθζηό 



17 
 

ζε πενζμνζζιέκμ πώνμ αθθά οπάνπεζ ηαζ ιείςζδ ημο πώνμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ημο πμθθαπθαζζαζηζημύ οθζημύ. Σέθμξ αθθά ελίζμο ζδιακηζηό 

πθεμκέηηδια αοηήξ ηδξ ιεεόδμο είκαζ δ ζοκεπή παναβςβή πμθθαπθαζζαζηζημύ 

οθζημύ ηαηά ηδ δζάνηεζα όθμο ημο πνόκμο. 

Ζ ζζημηαθθζένβεζα πανμοζζάγεζ ηαζ μνζζιέκα ιεζμκεηηήιαηα. Έκα από αοηά 

είκαζ ημ ορδθό ηόζημξ παναβςβήξ. Δπίζδξ απαζηείηαζ  ελεζδζηεοιέκμξ ενβαζηδνζαηόξ 

ελμπθζζιόξ ηαεώξ ηαζ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηό ημ μπμίμ εα βκςνίγεζ ηδκ εθανιμβή 

ηςκ ηεπκζηώκ. ηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ιπμνμύκ κα ειθακζζημύκ 

ιμθύκζεζξ μζ μπμίεξ ιπμνμύκ κα μδδβήζμοκ ζε απώθεζα ζδιακηζημύ ανζειμύ 

θοηανίςκ ζε ζύκημιμ πνμκζηό δζάζηδια. Σέθμξ οπάνπεζ αζηάεεζα ζηδκ παναβςβή 

μιμζόιμνθςκ θοηώκ θόβς ιεηαθθάλεςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

3.1.ΤΛΙΚΑ 

3.1.1ΦΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Χξ θοηζηό οθζηό πνδζζιμπμζήεδηακ έηθοηα ημο είδμοξ Hypericum taygeteum 

πμο ήηακ ζοθθμβήξ ημο Απνζθίμο 2016. Σα έηθοηα επζθέπεδηακ από οβζή θοηά ηα 

μπμία ακαπηύζζμκηακ ζημ όνμξ Σαΰβεημξ ζηδκ ημπμεεζία πανάδνα ηδξ Λαβηάδαξ.  

 

 

3.1.2ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΔΚΦΤΣΧΝ 

 

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ in vitro ηςκ εηθύηςκ πνμδβείηαζ απμθύιακζδ όπμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ελήξ οθζηά:  

1. Υθςνίκδ ειπμνίμο, πμο πενζέπεζ 4,5 % NaOCL. 

2. Πνμζημθδηζηή μοζία Σween-20 (Polyxyethylenesorbitan Monolaurate) 

ηδξ εηαζνίαξ MERCK.  

 

 

3.1.3ΤΛΙΚΑ ΘΡΔΠΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ IN VITRO 

 

Γζα ηδκ παναζηεοή ημο οπμζηνώιαημξ πνεζάγεηαζ κα δμεεί ιεβάθδ πνμζμπή 

ςξ πνμξ ηδκ ηαεανζόηδηα ηςκ ζηεοώκ , ηδκ ηαεανόηδηα ηςκ πδιζηώκ εκώζεςκ ηαζ 

ημ ζςζηό γύβζζια ηςκ οθζηώκ. Αημθμοεμύκ ηα οθζηά πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα 

δδιζμονβδεεί ημ οπόζηνςια. 

1. ΜS (Murashige ηαζ Skoog)  ζε ζηόκδ πςνίξ IAA, Kinetin ηδξ εηαζνίαξ            

ICN BIOMEDICALS, πνδζζιμπμζήεδηε πθήνμοξ ή ιζζήξ δύκαιδξ (ιζζήξ 

ζοβηέκηνςζδξ) MS. 

2. αηπανόγδ ζε ζοβηέκηνςζδ 3 ή 1.5% πμο απμηεθεί πδβή άκεναηα. 

3. Βζηαιίκδ Μομσκμγζηόθδ (Myo-inositol)  

           M.B.= 180,16(ηδξ εηαζνείαξ Merck) 

4. ηενμπμζδηζηόξ πανάβμκηαξ Άβαν ηδξ εηαζνίαξ Ρμοιπμοθάηδξ Α.Δ.  

5. Απζμκζζιέκμ κενό.  
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3.1.4ΓΟΥΔΙΑ IN VITRO ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

ε όθα ηα ζηάδζα ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ ςξ δμπεία πνδζζιμπμζήεδηακ 

ηνοαθία Petri, δζαιέηνμο 9 cm. 

 

 

3.1.5. ΤΠΟΣΡΧΜΑ IN VITRO ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

Γζα ηδκ ηαθθζένβεζα πνδζζιμπμζήεδηε οπόζηνςια ιε αάζδ ημ MS 

(Mourashige & Skoog, ζε ζηόκδ πςνίξ IAA, Kinetin ηδξ εηαζνίαξ ICN BIOMEDICALS.  

 

Πίκαηαξ 1. Θνεπηζηά ζημζπεία ηςκ πθήνμοξ ηαζ ιζζήξ δύκαιδξ MS  

υζηαηικά MS (mg/l) Μιζής δύναμης MS 

(mg/l) NH4NO3 1650 825 

KNO3 1900 950 

CaCl2 2H2O 440 220 

MgSO4 7H2O 370 185 

KH2PO4 170 85 

FeSO4 7H2O 27,8 13,9 

Na2EDTA 37,3 18,35 

MnSO4 4H2O 22,3 11,15 

ZnSO4 7H2O 8,6 4,3 

H3BO3 6,2 3,1 

Kl 0,83 0,415 

Na2MoO4 2H2O 0,25 0,125 

CuSO4 5H2O 0,025 0,0125 

CoCl2 6H2O 0,025 0,0125 

Myo-inositol 100 50 

Nicotinic acid 0,5 0,25 

Pyrodoxine. 

HCL 

0,5 0,25 

Thiamine. HCL 0,1 0,05 

Glycine 2 1 

.  
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οβηεηνζιέκα πνδζζιμπμζήεδηε ιζζήξ δύκαιδξ MS ηαζ πθήνμοξ δύκαιδξ MS. 

ημκ πίκαηα 1 ακαθένμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημύ οπμζηνώιαημξ: Όθα ηα 

οπμζηνώιαηα ζηαεενμπμζήεδηακ ιε 4gl-1 άβαν. Σμ pH όθςκ ηςκ οπμζηνςιάηςκ 

νοειζγόηακ ιε αναζό HCL ή αναζό NaOH 1N ζηδκ ηζιή 5,7 πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

άβαν ηαζ ηδκ απμζηείνςζδ. 

 

Άθθεξ ζοζηεοέξ ηαζ οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ : 

 οζηεοή οβνήξ απμζηείνςζδξ. 

 Σνάπεγα μνζγόκηζαξ κδιαηζηήξ νμήξ.  

 Εοβόξ αηνζαείαξ( ιε ηέζζενα δεηαδζηά). 

 Όνβακμ ιέηνδζδξ pH. 

 Θενιαζκόιεκμξ ιαβκδηζηόξ ακαδεοηήναξ. 

 Μεηαθθζηέξ θααίδεξ. 

 Νοζηένζα. 

 Πζπέηα αηνζαείαξ. 

 Πμηήνζα γέζεςξ 50 ηαζ 100 ml.  

 Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ. 

 Παναθίθι (έκα εενιμπθαζηζηό εύηαιπημ πθαζηζηό ακεεηηζηό ζηδκ 

οβναζία πμο ηναηάεζ έλς από ημ ηνοαθίμ ημοξ δζάθμνμοξ ιζηνμμνβακζζιμύξ πμο 

ιμθύκμοκ ηα έηθοηα). 

 

 

3.2. ΜΔΘΟΓΟΙ 

 

3.2.1. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

 

ε δμπείμ γέζεςξ πνμζεέημοιε απμζηαβιέκμ κενό (όβημο θζβόηενμ ημο 

ηεθζημύ). Καε’όθδ ηδ δζάνηεζα παναζηεοήξ ημ οπόζηνςια εενιαίκεηαζ ηαζ ακαδεύεηαζ 

ηαοηόπνμκα ώζηε κα επζηεοπεεί δ μιμβεκμπμίδζδ ημο δζαθύιαημξ. Πνμζεέημοιε ηζξ  

αηνζαείξ πμζόηδηεξ, 2.2 g/l MS, ζαηπανόγδ 1.5%, ιομσκμγζηόθδ 100mg/l βζα ημ 

οπόζηνςια ιζζήξ δύκαιδξ (οπόζηνςια 1) ηαζ 4,4 g /l MS, ζαηπανόγδ 3%, ηαζ 

ιομσκμγζηόθδ 100mg/l βζα ημ πθήνμοξ δύκαιδξ (οπόζηνςια 2). Αθμύ πνμζηέεδηακ 

ηα οθζηά, ηα δζαθύιαηα ακαδεύμκηακ ζε ιαβκδηζηό ακαδεοηήνα ιέπνζ κα δζαθοεμύκ 
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πθήνςξ. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ μβημιέηνδζδ ηαζ πνμζεήηδ απμζηαβιέκμο κενμύ, 

ιέπνζ ημκ επζεοιδηό όβημ ηαζ αημθμοεμύζε νύειζζδ ημο pΖ ζηδκ ηζιή 5.7 ηδξ 

ηθίιαηαξ ιε ηδ αμήεεζα αναζώκ δζαθοιάηςκ NaOH ηαζ HCl. Αημθμύεςξ 

πνμζεέημκηακ, βζα ηδ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ, άβαν ζηδκ απαζημύιεκδ 

πμζόηδηα (4g/l) ηαζ αημθμοεμύζε απμζηείνςζδ ημο δζαθύιαημξ ζημκ ηθίαακμ 

απμζηείνςζδξ βζα 55min, ζηδκ ζοκέπεζα ημπμεέηδζδ ημο δζαθύιαημξ ζημ 

οδαηόθμοηνμ βζα μιαθή ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιμίναζια 

ζηα ηνοαθία Petri πενίπμο 25ml, ζημ ηαεέκα εκηόξ ημο εαθάιμο κδιαηζηήξ νμήξ ηα 

ηνζαθία απμεδηεύμκηαζ ζε ροβείμ ζημοξ 5oC. 

 

 

3.2.2. ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ ΤΛΙΚΧΝ 

 

Όθα ηα δμπεία ιε ηα οπμζηνώιαηα, αθθά ηαζ όθα ηα οθζηά ηαζ ηα ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ ειθοηεύζεζξ ηαθύπημκηακ ιε θύθθμ αθμοιζκίμο, όπςξ 

θααίδεξ, κοζηένζα, δζδεδηζηά πανηζά, θζάθεξ ηαζ δμπεία ιε κενό βζα ηδκ απμθύιακζδ 

ηςκ εηθύηςκ, απμζηεζνώκμκηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ (αοηόηαοζημ) επί 

20min, ζε εενιμηναζία 121μC ηαζ ζε πίεζδ 1.1atm. Πνμζμπή δόεδηε ζημ όηζ όθα ηα 

ηαπάηζα έπνεπε κα είκαζ παθανά ημπμεεηδιέκα ηαηά ηδκ απμζηείνςζδ. Σέθμξ όζμκ 

ακαθμνά ηα ηνοαθία είκαζ εενιμεοαίζεδηα επμιέκςξ δεκ ημπμεεημύκηαζ ζημ 

αοηόηαοζηα αθθά είκαζ ήδδ απμζηεζνςιέκα από ηδκ εηαζνία εθόζμκ δεκ έπεζ ακμζπηεί 

ημ ηαπάηζ ημοξ. 

 

 

3.2.3ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ – ΔΠΧΑΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ IN VITRO ΔΚΦΤΣΧΝ ΣΟΤ  

 

Ζ απμθύιακζδ ηςκ εηθύηςκ πναβιαημπμζήεδηε ιέζα ζε ηνάπεγα κδιαηζηήξ 

νμήξ ηαεώξ ηαζ δ ημπή ημοξ απμιαηνύκμκηαξ θύθθα πμο είκαζ εζηία ιζηνμαίςκ. Σα 

έηθοηα ειααπηίζηδηακ ανπζηά ζε απμζηεζνςιέκα δμπεία γέζεςξ πμο πενζείπακ 

δζάθοια παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ οπμπθςνζώδμοξ καηνίμο (πθςνίκδ ειπμνίμο) 12% 

ιε ιζα ζηαβόκα ηδξ πνμζημθδηζηήξ μοζίαξ Tween-20 βζα 10-15min. Μεηά 

λεπθέκμκηαζ 3-4 θμνέξ βζα 3 min ιε απμζηεζνςιέκμ-απεζηαβιέκμ κενό. ηδκ 

ζοκέπεζα ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε ηνοαθία Petri ηα μπμία πενζείπακ ημ 

οπόζηνςια ηαθθζένβεζαξ 
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. Μεηά ηδκ απμθύιακζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ εηθύηςκ ζηα ηνοαθία 

ηαθθζένβεζαξ  ημπμεεηήεδηακ βζα επώαζδ ζε εάθαιμ εθεβπόιεκςκ ζοκεδηώκ όπμο 

επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m² s¹ fluorescent 

ζοκεπέξ θςξ.  

Σα έηθοηα ιαξ πςνίζηδηακ ζε ημνοθήξ, ιέζδξ ηαζ αάζδξ ημο ιδηνζημύ 

αθαζημύ από ημκ μπμίμ ηόπδηακ. ε ηάεε ηνοαθίμ ή δμπείμ ηαθθζένβεζαξ 

ημπμεεηήεδηακ 3 ιε 5 έηθοηα ημο είδμοξ. 

 

 

3.3ΔΚΦΤΣΑ-ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΔΚΦΤΣΧΝ 

 

3.3.1ΈΚΦΤΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΡΥΙΚΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμθύιακζδξ ηςκ αθαζηώκ ιέζα ζε 

ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ, πάκς ζε απμζηεζνςιέκδ πθάηα δ μπμία ηαεανζγόηακ 

ζοπκά ιε αζεακόθδ 80%, ηαζ ιε πνήζδ απμζηεζνςιέκμο κοζηενζμύ, μζ αθαζημί 

ηειαπίγμκηακ ζε έηθοηα από ηδκ ημνοθή ,ηδκ ιέζδ ηαζ ηδκ αάζδ ημοξ. Έηζζ ζημ 

πείναια πνδζζιμπμζήεδηακ έηθοηα από ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ επάκς ζημ 

ιδηνζηό θοηό , από ηδκ ημνοθή, ημ ιέζμ ηαζ ηδκ αάζδ ημο ιδηνζημύ θοημύ, ώζηε κα 

δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ηδξ εέζδξ ημο εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζηδκ 

ακηίδναζδ ημοξ ζημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό .Σέθμξ αθαζνμύκηακ ηοπόκ οπμθείιιαηα 

θύθθςκ ηαεώξ ηαζ ηα δύμ αηναία ηιήιαηα ημο αθαζημύ πμο είπακ ηαηαζηναθεί από 

ηδκ απμθύιακζδ.  

 

 

3.3.2 ΤΝΘΗΚΔ IN VITRO ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

Σα ηνοαθία  Petri ιε ηα έηθοηα επςάγμκηακ ζε εάθαιμ εθεβπόιεκςκ 

ζηαεενώκ ζοκεδηώκ, ζε εενιμηναζία 20±1 °C ηαζ ζε θςημπενίμδμ16 h πθήνμοξ 

θςηόξ έκηαζδξ 4000 lx (37,5 ιmol m2s-1) πμο πανέπμκηακ από θεοημύξ θαιπηήνεξ 

θεμνζζιμύ μζ μπμίμζ ανίζημκηακ ζηζξ πθεονέξ ημο εαθάιμο. Ζ επώαζδ δζανημύζε 

40-45 διένεξ. 
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3.3.3ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

3.3.3.1. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ – ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ πεζναιάηςκ έβζκε ιε ημ 

πνόβναιια STATGRAPHIS CENTURION. Ζ ζδιακηζηόηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

εθέβπεδηε ιε ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ (ANALYSIS OF ANOVA).  

Ζ ζύβηνζζδ ηςκ ιέζςκ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ Students ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηόηδηαξ Ρ ≤ 0.05 (*) ή Ρ ≤ 0.01 (**). Ακάθμβα ιε ηδκ ηάεε επζιένμοξ 

πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ελεηάζηδηακ ζε αοηήκ 

ζπεδζάζηδηακ, ιμκμπαναβμκηζηά ηαζ δζπαναβμκηζηά πεζνάιαηα ηαζ εθανιόζηδηε ημ 

Δκηεθώξ Σοπαζμπμζδιέκμ πέδζμ. ηδκ πανάεεζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ μζ ιέζμζ πμο 

αημθμοεμύκηαζ από δζαθμνεηζηά βνάιιαηα ηδξ θαηζκζηήξ αθθααήημο δζαθένμοκ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά. Ο ανζειόξ ηςκ επακαθήρεςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ακά 

πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ακαβνάθεηαζ ζε ηάεε πίκαηα απμηεθεζιάηςκ. 

ημ ζηάδζμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ ανπζηώκ ηαθθζενβεζώκ, ηαεώξ ηαζ ζημ 

ζηάδζμ ημο πμθθαπθαζζαζιμύ ηςκ ηαθθζενβεζώκ, ςξ επακάθδρδ εεςνήεδηε ημ ηάεε 

έηθοημ ηόιαμο πμο ημπμεεηήεδηε. 

 

 

3.3.3.2. ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

 

Δηηζιήεδηε δ επίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ηαεώξ ηαζ ηδ ξεέζβξ ημο εηθύημο 

πάκς ζημκ ιδηνζηό αθαζηό από ημκ μπμίμ ηόπδηακ, ζηδκ ακηίδναζή ηςκ εηθύηςκ. 

Οζ ιέεμδμζ απμθύιακζδξ εηθύηςκ βζα ηδκ ανπζηή εβηαηάζηαζδ αοηώκ, εηηζιήεδηακ 

ςξ πνμξ ημ πμζμζηό εηθύηςκ πμο επέγδζακ ιεηά ηδκ ηάεε απμθύιακζδ, ηαεώξ ηαζ 

ημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ πμο δεκ ιμθύκεδηακ. Ζ ανπζηή εβηαηάζηαζδ εηθύηςκ in 

vitro εηηζιήεδηε ιεηά από 44 διένεξ από ηδκ ειθύηεοζδ ηςκ εηθύηςκ ζηα 

οπμζηνώιαηα.  

Τπμθμβίζεδηακ ημ πμζμζηό εηθύηςκ πμο ακηέδναζακ ςξ πνμξ ηδκ έηπηολδ 

αθαζηώκ, μ ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ πμο ζπδιαηίζηδηε ακά έηθοημ πμο ακηέδναζε, ημ 

ιέζμ ιήημξ ηςκ αθαζηώκ πμο ζπδιαηίζηδηακ ηαζ μ ζπδιαηζζιόξ νίγαξ. Σέθμξ 
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οπμθμβίζηδηε ηαζ ζε πμζμ από ηα δομ οπμζηνώιαηα είπαιε ιεβαθύηενμ πμζμζηό 

επζηοπίαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4o 

 

4.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

 

4.1.1.ΠΡΏΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ 

 

 

Καηά ηδκ θάζδ ηςκ ανπζηώκ ηαθθζενβεζώκ εβηαηάζηαζδξ in vitro ημο είδμοξ 

Hypericum taygeteum, ελεηάζηδηε δ επίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ εβηαηάζηαζδξ 

ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ηςκ εηθύηςκ ζημκ ιδηνζηό αθαζηό από ημκ μπμίμ ηόπδηακ, 

ζηδκ ακηίδναζή ημοξ ζηδκ ηαθθζένβεζα.  

 

Πίκαηαξ 2. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ακηέδναζακ ηαζ ζπδιάηζζακ αθαζημύξ. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ 

ζε εενιμηναζία 20°C ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux 

(37.5 μmolm-2s-1), n=4. Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 40 διένεξ 

ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 100 a 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 d 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0 d  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 37 bc  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 17 cd 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 50 b 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 
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Σμ ορδθόηενμ πμζμζηό ακηίδναζδξ επζηεύπεδηε όηακ πνδζζιμπμζήεδηακ 

έηθοηα από ηδκ ημνοθή ημο αθαζημύ ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζε οπόζηνςια ιζζήξ 

δύκαιδξ MS. Ζ εβηαηάζηαζδ όιςξ ηςκ εηθύηςκ από ηδκ αάζδ ηαζ ηδκ ιέζδ ημο 

αθαζημύ δεκ μδήβδζε ζε ζπδιαηζζιό αθαζηώκ όηακ αοηά ημπμεεηήεδηακ ζε 

οπόζηνςιά ιζζήξ δύκαιδξ MS (Πίκ. 2). 

 

Πίκαηαξ 3. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό, ζημκ ανζειό ηςκ αθαζηώκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ζπδιαηίζηδηακ. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζε εενιμηναζία 20°C 

ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux (37.5 μmolm-2s-1), n=4. 

Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 40 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Ανζειόξ αθαζηώκ 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 7 a 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 c 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0 c 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 1,5 bc  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 1 c 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 3 b 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 

 

 

Ο ορδθόηενμξ ανζειόξ αθαζηώκ πμο ζπδιαηίζηδηακ ακά έηθοημ πμο 

ακηέδναζε παναηδνήεδηε όηακ ηα έηθοηα πνμήθεακ από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ 

αθαζημύ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε οπόζηνςια ιζζήξ δύκαιδξ MS. Όηακ ηα έηθοηα 

ημπμεεηήεδηακ ζε οπόζηνςια πθήνμοξ δύκαιδξ MS μ ορδθόηενμξ ανζειόξ 

αθαζηώκ παναηδνήεδηε όηακ αοηά πνμήθεακ από ηδκ αάζδ ημο ιδηνζημύ αθαζημύ 

(Πίκ. 3). 
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Πίκαηαξ 4. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό, ζημκ ιέζμ ιήημξ ηςκ αθαζηώκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ζπδιαηίζηδηακ.. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζε εενιμηναζία 20°C 

ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux (37.5 μmolm-2s-1), n=4. 

Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 40 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 1 a  

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 c  

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0 c  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 0,7 ab 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0,5 b 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0,2 bc 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 

 

 

Οζ αθαζημί ιε ημ ιεβαθύηενμ ιήημξ ζπδιαηίζηδηακ όηακ ηα έηθοηα πνμήθεακ 

από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ αθαζημύ ακελάνηδηα ημο είδμοξ ημο οπμζηνώιαημξ 

πμο επςάζηδηακ (Πίκ. 4). 

 

ηδ ζοκέπεζα ηαζ θόβς ημο ιζηνμύ ημοξ ιήημοξ, μζ αθαζημί πανέιεζκακ βζα 

ιεβαθύηενμ δζάζηδια ζημ οπόζηνςια όπμο είπακ εβηαηαζηαεεί, ώζηε κα 

επζιδηοκεμύκ ηαζ κα ιπμνέζμοκ κα ακαηαθθζενβδεμύκ.  Μεηά ηδκ πανέθεοζδ 60 

διένςκ από ηδκ ανπζηή ημοξ εβηαηάζηαζδ λακαεηηζιήεδηε δ ακηίδναζή ημοξ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα. 
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Πίκαηαξ 5. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ακηέδναζακ ηαζ ζπδιάηζζακ αθαζημύξ. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ 

ζε εενιμηναζία 20°C ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux 

(37.5 μmolm-2s-1), n=4. Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 60 διένεξ 

ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 100 a 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 d 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 25 c  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 37 bc  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 17 cd 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 50 b 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 

 

Σμ ορδθόηενμ πμζμζηό ακηίδναζδξ επζηεύπεδηε όηακ πνδζζιμπμζήεδηακ 

έηθοηα από ηδκ ημνοθή ημο αθαζημύ ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζε οπόζηνςια ιζζήξ 

δύκαιδξ MS. Ζ εβηαηάζηαζδ όιςξ ηςκ εηθύηςκ από ηδκ αάζδ ηαζ ηδκ ιέζδ ημο 

αθαζημύ δεκ μδήβδζε ζε ζπδιαηζζιό αθαζηώκ όηακ αοηά ημπμεεηήεδηακ ζε 

οπόζηνςιά ιζζήξ δύκαιδξ MS (Πίκ. 5). Σα πμζμζηά ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 

πανέιεζκα ηα ίδζα όπςξ ηαζ ζηδκ πνώηδ εηηίιδζδ ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ (Πίκ. 

2 ηαζ 5). 

Ο ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ πμο ζπδιαηίζηδηακ ακά έηθοημ πμο ακηέδναζε 

αολήεδηε εεαιαηζηά όηακ μζ αθαζημί πανέιεζκακ βζα 60 διένεξ ζημ οπόζηνςια 

ηαθθζένβεζαξ ιζζήξ δύκαιδξ MS ηαζ πνμένπμκηακ από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ 

θοημύ (Πίκ. 6). 
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Πίκαηαξ 6. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό, ζημκ ανζειό ηςκ αθαζηώκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ζπδιαηίζηδηακ. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζε εενιμηναζία 20°C 

ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux (37.5 μmolm-2s-1), n=4. 

Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 60 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Ανζειόξ αθαζηώκ 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 17 a 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 c 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 1 c 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 1,5 bc  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 1 c 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 3 b 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 

 

 

Όηακ ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε οπόζηνςια πθήνμοξ δύκαιδξ MS μ 

ορδθόηενμξ ανζειόξ αθαζηώκ παναηδνήεδηε όηακ αοηά πνμήθεακ από ηδκ αάζδ 

ημο ιδηνζημύ αθαζημύ (Πίκ. 6).  

Οζ αθαζημί ιε ημ ιεβαθύηενμ ιήημξ ζπδιαηίζηδηακ όηακ ηα έηθοηα πνμήθεακ 

από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ αθαζημύ ακελάνηδηα ημο είδμοξ ημο οπμζηνώιαημξ 

πμο επςάζηδηακ (Πίκ. 7). 
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Πίκαηαξ 7. Δπίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ ακάπηολδξ ηαεώξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό, ζημκ ιέζμ ιήημξ ηςκ αθαζηώκ ημο είδμοξ Hypericum 

taygeteum πμο ζπδιαηίζηδηακ.. Δβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζε εενιμηναζία 20°C 

ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h πθήνμοξ θςηόξ, έκηαζδξ 4000 lux (37.5 μmolm-2s-1), n=4. 

Δηηίιδζδ ημο πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εηθύηςκ 60 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημοξ. 

Πδβή παναθθαηηζηόηδηαξ Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 1.1 a  

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0 c  

Μζζήξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0,2 c  

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Κμνοθή αθαζημύ 0,7 ab 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Μέζδ αθαζημύ 0,5 b 

Πθήνμοξ δύκαιδξ MS, Βάζδ αθαζημύ 0,2 bc 

Τπόζηνςια ηαζ εέζδ εηθύημο * 

Μέζμζ ιε δζαθμνεηζηό θαηζκζηό βνάιια δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά 

NS ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,  

* ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ ζδιακηζηόηδηαξ 5% 

 

 

Σέθμξ όηακ μζ αθαζημί πανέιεζκακ βζα αηόια 30 διένεξ ζημ οπόζηνςια 

ακάπηολδξ (πςνίξ θοημνοειζζηζηέξ μοζίεξ) ζπδιάηζζακ νίγεξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ πανμύζδξ ενβαζίαξ, ζημπόξ ηδξ ήηακ δ 

ελεύνεζδ ιζαξ απμδμηζηήξ ιεεόδμο ιζηνμ πμθθαπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ Ηypericum 

taygeteum. Σμ ακςηένς είδμξ είκαζ έκα ζπάκζμ εκδδιζηό είδμξ ηδξ Νόηζαξ 

Πεθμπμκκήζμο πμο απεζθείηαζ ιε ελαθάκζζδ. Ανπζηά επζηεύπεδηε επζηοπήξ 

απμθύιακζδ ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ ιε 12 % πθςνίκδ βζα 19 min. ηδκ ζοκέπεζα ηα 

έηθοηα ημο είδμοξ ακηέδναζακ ιε ορδθόηενα πμζμζηά ηαζ ιε ορδθόηενμ νοειό 

πμθθαπθαζζαζιμύ ηςκ ηαθθζενβεζώκ όηακ ηαθθζενβήεδηακ ζε θηςπά οπμζηνώιαηα 

(ιζζήξ δύκαιδξ MS ηζ 1.5 ζαηπανόγδ) ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ έηθοηα από ηδκ 

ημνοθή ημο ιδηνζημύ αθαζημύ. Βθαζημί μζ μπμίμζ πανέιεζκακ βζα ιεβάθμ δζάζηδια 

ζηα ενεπηζηά οπμζηνώιαηα νζγμαόθδζακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εβηθζιαηίζηδηακ ιε 

επζηοπία.  

Σέθμξ πεναζηένς ένεοκα πνεζάγεηαζ βζα ηδκ ελεύνεζδ ιζαξ ιεεόδμοξ 

νζγμαμθίαξ ηςκ παναβμιέκςκ ιζηνμαθαζηώκ πμο κα δίκεζ ζε ζύκημιμ πνμκζηό 

δζάζηδια ορδθό ανζειό νζγώκ ηαζ ορδθά πμζμζηά εβηθζιαηζζιμύ ηςκ θοηανίςκ. 

  



32 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abrie A.L., Van Staden J., (2001). Micropropagation of the Endangered Aloe Polyphylla. 

Plant Growth Regulators 33:19–23. 

Almeida R., Gonçalves S., Romano A. (2005), In vitro micropropagation of endangered 

Rhododendron ponticum L. subsp. baeticum (Boissier & Reuter) Handel-Mazzetti 

Volume 14, Issue 5, pp 1059–1069 

Malá V. Bylinský, (2004).Micropropagation of Endangered Species Daphnecneorum   

Volume 48, Issue 4, pp 633–636 

Nand N., Roderick A., Ashmore S. (2004). Micropropagation of Two Australian Native Fruit 

Species, Davidsonia pruriens and Davidsonia jerseyana G. Harden & J.B. Williams  

Volume 77, Issue 2, pp 193–201 

Sáez F., Sánchez P., Piqueras A., (1994). Micropropagation of Thymus piperella Volume 

39, Issue 3, pp 269–272 

Sharma G.K., Jagetina S., Dashora R., (2015).General Techniques of Plant Tissue Culture 

pp14-15 

Soniya E.V. , Das M.R., (2002). In vitro micropropagation of Piper longum – an important 

medicinal plant, Volume 70, Issue 3, pp 325–327 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γόνδαξ Υ., (2012). Ανςιαηζηά ηαζ Φανιαηεοηζηά Φοηά, Σόιμξ ΗΗ. Γεςπμκζηή πμθή 

Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ. Δηδόζεζξ ύβπνμκδ Παζδεία, 

Θεζζαθμκίηδ. 

Κίκηγζμξ πονίδςκ ,(2015) . Δζζαβςβή ζημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ηςκ θοηώκ  

Μζηάηδξ Μ., (2002). «Ζ εεκμθανµαημθμβία ημο οπένζημο». ∆ζαεέζζµμ online 

http://www.iama.gr/ethno/Hypericum_files/2Hypericum_Mitakis%20Manolis.pdf 

Ξοκζάξ I.,(2003). ΒΔΛΣΗΧΖ ΦΤΣΧΝ εεςνία ηαζ αζηήζεζξ, Δηδόζεζξ : ΔΜΒΡΤΟ  

https://link.springer.com/journal/10531/14/5/page/1
https://link.springer.com/journal/11240/39/3/page/1
http://www.iama.gr/ethno/Hypericum_files/2Hypericum_Mitakis%20Manolis.pdf


33 
 

Παπαπαηγήξ A.,  Καθμνίγμο E. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ , Δηδόζεζξ 

Γναιιζηό  

Ποθανά Α. , Καναηγά Δ., Ηαηνμύ Γ., Σμ βέκμξ Hypericum L. ζηδκ Δθθάδα,Σιήια Βζμθμβίαξ, 

Σμιέαξ Βζμθμβίαξ Φοηώκ, Πακεπζζηήιζμ Παηνώκ, 26500 Πάηνα 

Φμίημξ Γ., Κςκζηακηζκίδδξ Θ., Καιάνδ Γ. ,(2009). Βζαθίμ Δνοενώκ Γεδμιέκςκ ηςκ 

πάκζςκ ηαζ Απεζθμοιέκςκ Δζδώκ ηδξ Δθθδκζηήξ Υθςνίδαξ, Σόιμξ 2 (E-Z), Δθθδκζηή 

Βμηακζηή Δηαζνεία, Πάηνα. 

 

 


