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Υπεύθσνη ∆ήλωση : Δγψ, ε Παπαδνπνχινπ Άλλα βεβαηψλσ φηη είµαη ε 

ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν ππνθαιιηέξγεηα ηνπ 

Stachys candida. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη πεγέο 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ, 

πηλάθσλ θαζψο θαη εηθφλσλ.   
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 
• MS: ζξεπηηθφ ππφζηξσκα Murashige and Skoog  

• MS/2: ζξεπηηθφ ππφζηξσκα κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλφξγαλσλ 

ζηνηρείσλ κεησκέλε ζην 50%  

• MS/4: ζξεπηηθφ ππφζηξσκα κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλφξγαλσλ 

ζηνηρείσλ κεησκέλε ζην 25% 

• WPM: ππφζηξσκα McCown and Lloyd (1981) 
 

• BA: N-6 Βελδπιαδελίλε 
 

• NAA: Ναθζπι-νμηθφ νμχ 
 

• IAA: Indole-3-acetic acid 
 

• 2iP: (6-(γ, γ - Dimethylallylamino)purine) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ 

in vitro έθθπησλ ηνπ απηνθπνχο είδνπο ηνπ Σαυγέηνπ Stachys candida, ζε 

ππνζηξψκαηα κε κεησκέλε ζπγθέληξσζε MS θαη ζνπθξφδεο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά πιηθά θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ θαιιηέξγεηαο. Ζ θαιιηέξγεηα ζε 

θησρφηεξα ππνζηξψκαηα θαη ππφ θάιπςε ησλ δνρείσλ κε εκηπεξαηή 

κεκβξάλε δελ κείσζε ηνλ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ εθθχησλ θαη 

ηαπηφρξνλα επλφεζε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαηά ηνλ εγθιηκαηηζκφ ησλ θπηαξίσλ 

ex vitro. 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ) 
 

1.1. Βοτανικά χαρακτηριςτικά τησ οικογένειασ Lamiaceae 
 

 

Πεξηιακβάλεη πνψδε ή εκηζακλψδε θπηά ησλ μεξψλ θαη ζεξκψλ 

πεξηνρψλ ηεο Γεο θαη ηδηαίηεξα, ιφγσ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ 

παξακεζνγεηαθψλ πεξηνρψλ.Tα θπηά απηά θηάλνπλ ηα 3.200 θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 

  Σνλ ηεηξάγσλν βιαζηφ πνπ δηαζέηνπλ(εηθφλα1 ), 

  Σα αληίζεηα θαη αλά δεχγνο ζηαπξνεηδψο ηνπνζεηεκέλα θχιια 

(εηθφλα 2), 

  Σα ηζρπξψο δπγφκνξθα άλζε κε ηε δίρεηιε ζηεθάλε (εμνχ θαη 

ρεηιαλζή ή ρεηινζηέθαλα) (εηθφλα 3 ), 

 Σν μεξφ θαξπφ πνπ δηαζπάηαη ζε 4 κνλφζπεξκα θαξπίδηα 

(θάξπα) (εηθφλα 3 )  

 Σελ αξσκαηηθή νζκή πνπ αλαδεχεηαη απφ ηα ειαηνθφξα 

ηξηρψκαηα ησλ θχιισλ θαη ησλ βιαζηψλ, φηαλ απηά ηξίβνληαη ή 

ηξαπκαηίδνληαη 

 

Εικόνα1: τετράγωνοσ βλαςτόσ ςε φυτό  Lavandula angustifolia τησ οικογένειασ 

Lamiaceae, 
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 Εικόνα2: Αντίθετα τοποθετημένα φφλλα 

φυτοφ οικογένειασ Lamiaceae, 

(Lavandula angustifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα3:χαρακτηριςτικά  τησ οικογένειασ Lamiaceae ςε φυτό λεβάντασ 

 

Σα θπηά ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae ιφγν ησλ αηζέξησλ ειαίσλ πνπ 

εθθξίλνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αξσκαηνπνηία θαη νη λεαξνί βιαζηνί γηα 

αξηπκαηηθή ρξήζε. 



[9] 
 

1.1.1. Βοτανικά χαρακτηριςτικά του γένουσ Stachys sp. L.  

 

Σν γέλνο Stachys πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία εηδψλ, φπσο :  

 Stachys germanica  

 Stachys pangaea 

 Stachys graeca Boiss & Herdr 

 Stachys hirta 

 Stachys swainsonii subsp. melangavica 

 Stachys byzantina (Στάτσς ο Βσδαντινός) 

 Stachys sylvatica 

 Stachys palustris (Στάτσς των βάλτων) 

 Stachys affinis (αγκινάρα τες Ιαπωνίας) 

 Stachys recta 

 Stachys albens 

 Stachys ajugoides 

 Stachys cretica 

 

Σα πην γλσζηά είδε πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαθέξνληαη ζε βηβιηνγξαθίεο είλαη:  

 

-Stachys germanica (o στάτσς ο γερμανικός) 

 

Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Lamiaceae (Υεηιαλζή). Τπάξρνπλ αλαθνξέο 

απφ ηνλ Γπνζθνπξίδε ζρεηηθά κε ηνλ ηάρπ απφ ηελ αξραηφηεηα. Δίλαη 

πνιπεηέο θπηφ. Έρεη βιαζηφ φξζην, ηεηξαγσληθφ, πνιχ ρλνπδσηφ, κε χςνο 

30-80 εθ., θχιια άζπξνπ-πξάζηλνπ ρξψκαηνο κε βεινχδηλν ηξίρσκα φπνπ ηα 

θαηψηεξα είλαη απγνεηδή  πξνκήθε ελψ ηα αλψηεξα ινγρνεηδή πνπ ζηελεχνπλ 

ζηε βάζε θαη ηα άλζε είλαη ξφδηλα ζε πνιπαλζείο ζπνλδχινπο. 

Απηνθχεηαη ζε ρέξζα νξεηλά κέξε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη 

επδνθηκεί ζε νξεηλέο ή εκηνξεηλέο πεξηνρέο θαη ζε ρσξάθηα θησρά κέηξηαο 

γνληκφηεηαο, αζβεζηνχρα, μεξηθά. 
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Εικόνα1: Φυτό του είδουσ Stachys germanica 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ γίλεηαη κε ζπφξν ζε ζπνξείν ή κε 

παξαθπάδεο. Ζ κεηαθχηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Άλνημε ή ην Φζηλφπσξν 

ζε απνζηάζεηο 40-50 εθ. επί θαη 60-70 εθ. κεηαμχ ησλ γξακκψλ θχηεπζεο. Ζ 

άλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ. 

 πιιέγεηαη ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ φηαλ βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζεζε 

θαζψο ζεσξείηαη πσο πεξηέρεη αληηππξεηηθέο θαη εθηδξσηηθέο ηδηφηεηεο. Δίλαη 

θπηφ αξσκαηηθφ, κειηζζνηξνθηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ. 
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-Stachys pangaea 

 

Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Lamiaceae (Υεηιαλζή). Δίλαη ηνπηθφ ελδεκηθφ  

είδνο ηεο Διιάδαο θαη είλαη γλσζηφ κφλν απφ ιίγεο ζέζεηο ηνπ φξνπο 

Παγγαίνπ ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 1000-1900 m. Δίλαη πνιπεηέο 

θπηφ κε κεκνλσκέλνπο αλεξρφκελνπο βιαζηνχο χςνπο 30-60 εθ. κε αξαηφ 

αδελψδεο θαη κε αδελψδεο ηξίρσκα. Φχιια σνεηδή σο επηκήθε, νδνλησηά κε 

αξαηφ αδελψδεο ηξίρσκα δηαζηάζεσλ 35-55 Υ 15-20 mm.Tα θαηψηεξα θαη ηα 

κεζαία θχιια ηνπ βιαζηνχ είλαη έκκηζρα ελψ ηα αλψηεξα είλαη άκηζρα. 

Σαμηαλζία ζε ζπνλδχινπο 6-10 αλζέσλ, φπνπ νη θαηψηεξνη ζπφλδπινη 

παξαηεξνχληαη πην αξαηνί ζε αληίζεζε κε ηνπο αλψηεξνπο ζπφλδπινπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ππθλή άλζεζε. Ο θάιπθαο είλαη δίρεηινο κε αδελψδεο αξαηφ 

ηξίρσκα, νη νδφληεο ηνπ θάιπθα είλαη άληζνη ηξηγσληθνί ινγρνεηδείο. Ζ ζηεθάλε 

είλαη σρξνθίηξηλνπ ρξψκαηνο κε πνξθπξέο θειίδεο. Ζ αλζνθνξία ηνπ μεθηλά 

απφ ηα κέζα Ηνπλίνπ σο ηα κέζα Απγνχζηνπ.To είδνο απαληά ζε βξαρψδεηο 

εμάξζεηο αζβεζηφιηζνπ ή ζρηζηφιηζνπ ζε αλνίγκαηα θαη πεξηζψξηα ηεο δψλεο 

ηεο Ομπάο ,θαζψο θαη ζε πιεπξέο δαζηθψλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ, φπνπ 

εκθαλίδεηαη ζε αξαηή βιάζηεζε θαη ζπρλά αλάκεζα ζε πεζκέλα θχιια 

δαζηθψλ εηδψλ. Πξνηηκά ειηφινπζηεο έσο εκηζθηεξέο αλνηρηέο ζέζεηο κε 

κεκνλσκέλα δέλδξα ή ζάκλνπο θαη πνψδε βιάζηεζε πνπ κπνξεί λα έρεη 

ππεξβνζθεζεί. Φχεηαη ζπρλά καδί κε άιια είδε φπσο: Fagus sylvatica subsp. 

sylvatica, Tanacetum vulgare, Achillea millefolium, Origanum vulgare subsp. 

hitrum, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare subsp anurdanum, 

Rubus idaeus, Cirsium ligulare, Clematis vitalba θαη πνιιά άιια αθφκα. Ο 

Stachys pangaea είλαη ζηελφο ζπγγελείο κε ηνλ S.plumosa Griseb., απφ ηνλ 

νπνίν δηαθξίλεηαη θπξίσο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο αλεξρφκελνπο βιαζηνχο, 

ηα σνεηδή θχιια, ην δίρεηιν θάιπθα κε ηνπο άληζνπο νδφληεο, ην δηαθνξεηηθφ 

ηξίρσκα θαη ρξψκα θαζψο θαη ηε δηαθνξά ζην κήθνο ηεο ζηεθάλεο. 
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Εικόνα 2: Λεπηομέπεια ηηρ ηαξιανθίαρ ηος ενδημικού είδοςρ Stachys pangaea από ηο 

Όπορ Παγγαίο 

 

 

 

 

Εικόνα3:Γεωγραφική εξάπλωςη του ενδημικοφ είδουσ Stachys pangaea 
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Οη ππνπιεζπζκνί ηνπ Stachys pangaea θηλδπλεχνπλ θαζψο 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ζπλππάξρνπζαο 

βιάζηεζεο θαη απφ ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

εκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο φπσο ε δηαθνπή ηεο βφζθεζεο, κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

μπισδψλ εηδψλ κεηψλνληαο έηζη ην δηαζέζηκν ρψξν γηα ηα πνψδε θπηά. 

Αθφκε, εθηεηακέλα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη ε δηαπιάηπλζε νδηθψλ αξηεξηψλ 

πξφζβαζεο ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Παγγαίνπ ζα απεηινχζαλ ηελ χπαξμε ηνπ 

είδνπο. 
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-Stachys swainsonii Benth subsp. melanganica 

 

 

Πξνζθεθαιφκνξθν πνιπεηέο είδνο, μπιψδεο ζηε βάζε ηνπ. Σα 

αλζνθφξα ζηειέρε είλαη αλπςσκέλα ή θξεκάκελα, δηαθιαδηζκέλα ζηε βάζε 

ηνπο, 8-20 cm. Σν ηξίρσκα είλαη ππθλφ κεηαμέλην, πηεζκέλν ζηα θχιια, 

θπξίσο αθηζηάκελν ζην βιαζηφ. Οη κίζρνη ησλ θαηψηεξσλ θχιισλ είλαη 3-12 

cm. ηελ θάησ πεξηνρή ην έιαζκα θχιισλ είλαη σνεηδέο  κε ζθελνεηδή βάζε 

ελψ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα θχιια ην έιαζκα ζεσξείηαη ζηελφο ειιεηπηηθφ κε 

νμεία απφιεμε. Οη ζπφλδπινη είλαη δηαθξηηνί κε 2-6 άλζε. ηεθάλε ειαθξψο 

ξφδηλνπ ρξψκαηνο, ζσιήλαο κήθνπο 8-10mm, ην αλψηεξν ρείινο κήθνπο 4-

6,5 mm ρσξίο ζηίμεηο ελψ ζην θαηψηεξν ρείινο, 7-11 mm , δηαθξίλνληαη 

πνξθπξέο ζηίμεηο θαη γξακκψζεηο.  

 Ζ πεξίνδνο αλζνθνξίαο ηνπ μεθηλά απφ αξρέο Απξίιε έσο ηέιε 

Ηνπλίνπ αλάινγα κε ην πςφκεηξν ηεο θάζε πεξηνρήο. 

Δίλαη ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο Διιάδαο θαη ην ζπλαληάκε ζηα Γεξάληα 

Όξε θαη Γπηηθφηεξα έσο ην αθξσηήξην Μειαλγθάβη θαη θνληά ζηνλ αξραίν λαφ 

ηεο Ήξαο. Τπνπιεζπζκνί ηνπ επίζεο θχνληαη ζηελ Βνησηία. 
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Εικόνα(4): Stachys swainsonii  subsp. swainsonii  ςε βραχώδεισ πλαγιζσ 

 

 Ο Stachys swainsonii  φπσο θαη ηα ζπγγεληθά ηνπ, θχνληαη ζε 

αζβεζηνιηζηθνχο βξάρνπο θαη θξεκλνχο (Δηθ. 4). ρεκαηίδεη καιαθέο 

εκηζθαηξηθέο ζπζηάδεο ζε εθηεζεηκέλεο θσηεηλέο ζέζεηο θαη ζπζάλνπο κε 

καθξηά ζηειέρε ζε πεξηζζφηεξν ζθηεξά πεξηβάιινληα πνπ ζπρλά 

εκθαλίδνληαη ζε βξαρψδεηο εμάξζεηο. ε νξηζκέλνπο θξεκλνχο ησλ Γεξαλείσλ 

Οξέσλ ηα θπηά θξέκνληαη απφ ζρηζκέο βξάρσλ. Φπηά απηνχ ηνπ ππνείδνπο 

έρνπλ ζπαληφηεξα βξεζεί λα θχνληαη ζε θξνθαινπαγή πεηξψκαηα ελψ αθφκε 

ζπαληφηεξα ζε πιαγηέο κε κεηθηφ αζβεζηνιηζηθφ θαη ζεξπεληηληθφ ππφζηξσκα. 

Δμαπιψλεηαη ζε ρακειά πςφκεηξα, κέρξη 500m πάλσ απφ ηε ζάιαζζα ελψ 

ζηα Γεξάλεηα Όξε θηάλνπλ ηα 800m (Δηθ. 5). πρλά ζπλνδεχεηαη απφ άιια 

ραζκφθπηα φπσο Aurinia saxatilis subsp. orientalis, Capparis spinosa subsp. 

spinosa , Centranthus ruber subsp. sibthorpii, Daphne jasmine, Rhamnus 

lycioides subsp. graeca, Phagnalon graecum , Odontites linkil subsp. linkil θαη 

πνιιά άιια θπηά. 

Ο Stachys swainsonii subsp. melangavica παξνπζηάδεη ελδηάκεζα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπ subsp. swainsonii θαη ηνπ subsp. 

Scyronica (Boiss) Phytos θαη Damboldt. Γηαγλσζηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ 

ππνείδνπο εκθαλίδνληαη ζην ηξίρσκα θαη ην κέγεζνο ησλ θχιισλ, ζηηο 
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δηαζηάζεηο ηνπ θάιπθα θαη ησλ νδφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε 

πνξθπξψλ ζηίμεσλ ζην άλσ ρείινο ηεο ζηεθάλεο.  

 Ο Stachys swainsonii  subsp. melangavica είλαη ελδερνκέλσο ην 

απνηέιεζκα κηαο ζηαζεξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πβξηδηζκνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην παξειζφλ θαη πνιιά άιια πβξίδηα ηνπ κπνξεί λα 

βξεζνχλ ζηελ Αθξνθφξηλζν ζχκθσλα κε ηελ Persson (1981). 

 

 

Εικόνα(5):Γεωγραφική εξάπλωςη του ενδημικοφ είδουσ Stachys swainsonii 
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Οη πινπζηφηεξνη ππνπιεζπζκνί ηνπ Stachys swainsonii  subsp. 

melangavica   βξίζθνληαη ζηα θεληξηθά θαη Ννηηφηεξα αζβεζηνιηζηθά ηκήκαηα 

ησλ Γεξάλεησλ Όξεσλ θη επίζεο Γπηηθά ηνπ ρσξηνχ Πεξαρψξα ζην αθξσηήξην 

Μειαγθάβη. Οη ππνπιεζπζκνί ηξηγχξσ απφ ην Ναφ ηεο Ήξαο εθκεηαιιεχνληαη 

ην βξαρψδεο αλάγιπθν ησλ παξαζαιάζζησλ ηκεκάησλ θαη ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζπλερή δψλε, ε νπνία ζπλερίδεηαη ζε ρακειφ πςφκεηξν, πνηέ φκσο 

εθηεζεηκέλε ζε βξάρνπο πνπ δέρνληαη ηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο. Φπηά 

βξίζθνληαη θαη επάλσ ζηελ επηθάλεηα βξάρσλ θαη θάησ απφ έλαλ αξθεηά 

ππθλφ ζφιν δέλδξσλ Pinus halepensis. ηα Γεξάλεηα Όξε ην ππνείδνο 

κπνξεί λα είλαη ηνπηθά θνηλφ αιιά φρη ηφζν άθζνλν φζν ζην Μειαγθάβη. ε 

θξεκλνχο θαη βξάρνπο ζηα λφηηα ηκήκαηα ησλ Οξέσλ, ζπλαληάηαη ην Stachys 

swainsonii subsp. scyronica θη έρνπλ βξεζεί θάπνηα θπηά κε ελδηάκεζα 

ραξαθηεξηζηηθά (Δηθ. 6).  

Με κηα γεληθή εθηίκεζε ππνινγίδνπκε πσο ν ππνπιεζπζκφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 20.000 ελήιηθα 

άηνκα θαη ίζσο πεξηζζφηεξα. Ο ππνπιεζπζκφο ηεο Βνησηίαο έρεη 

αλαθαιπθζεί ζρεηηθά πξφζθαηα θη εμαπιψλεηαη θαηά κήθνο ησλ λφηησλ 

παξάθηησλ ηκεκάησλ φπνπ θχνληαη κηθξνί, απνκνλσκέλνη ππνπιεζπζκνί. 

Πξφδξνκεο εθηηκήζεηο αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θπηψλ ζε πεξίπνπ 500-

1.500 m αιιά πεξηζζφηεξε εξγαζία πεδίνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ πεξηνρή.  

Σν θπηφ δελ αληηκεησπίδεη άκεζνπο θηλδχλνπο πξνο ην παξφλ. 

Γηαδνρηθά μεξά έηε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αίηην απνμήξαλζεο νξηζκέλσλ 

θπηψλ, αιιά ζπλήζσο ν ππνπιεζπζκφο εληζρχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

βξνρεξψλ πεξηφδσλ. Σα δψα δε πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα απηά ηα θπηά σο ηξνθή, 

ζπλεπψο δελ απεηινχληαη απφ απηά. Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηνπο 

πεξηβάιινληαη απφ Pinus sp. πνχ εκθαλίδνπλ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο.  

Ζ ζπιινγή ζπφξσλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ Stachys swainsonii subsp. 

melangavica ζε Βνηαληθνχο θήπνπο ζπληζηάηαη γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ 

θπηνχ αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο χπαξμήο ηνπ. 
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Εικόνα 6 αριςτερά: Stachys swainsonii subsp. δεξιά: Stachys swainsonii ssp. scyronica 
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-Stachys graeca Boiss & Herdr 

 

Κνηλφ φλνκα ηάρπο ν ειιεληθφο. Δίλαη πνιπεηέο πφα 20-80 cm κε 

βιαζηφ ηξηρσηφ, φξζην, πνιχθιαδν. Σα θχιια ηνπ είλαη 20-60 x 10-25 mm, 

σνεηδή επηκήθε, νδνλησηά πξηνλσηά απνζηξνγγπισκέλα σο θαξδηνεηδή ζηε 

βάζε, ζπλήζσο πξάζηλα επάλσ θαη γθξηδνπξάζηλα απφ θάησ. Σα θαηψηεξα 

θχιια είλαη έκκηζρα ελψ εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο είλαη επηθπή.  

Παξνπζηάδνπλ ηαμηαλζίεο 12-15 αλζέσλ ζε αξαηή δηάηαμε, θάιπθα 9-12 

mm, δφληηα άληζα αδελψδε. Ζ ζηεθάλε είλαη ρξψκαηνο ξνδ κε ππθλφ άζπξν 

ηξίρσκα, ην πάλσ ρείινο είλαη δηζρηδέο θαη ην θάησ είλαη άζπξν κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ξνδ θειίδεο (Δηθ. 7). 

Όπσο θαη ηα ππφινηπα, θχεηαη ζε πεηξψδεηο ηφπνπο θαη ρέξζνπο 

βνζθφηνπνπο. 

Ζ άλζεζε μεθηλά ηνλ Απξίιην θαη δηαξθεί κέρξη ηέιε Ηνπλίνπ. 

Δίλαη ελδεκηθφ θπηφ πνπ εμαπιψλεηαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

Γεσγξαθηθή εμάπισζε ζηε Βφξεηα Κεληξηθή Διιάδα, Αλαηνιηθή 

Κεληξηθή Διιάδα ζηε Νφηηα Πίλδν, ζε ζεκεία ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηελ 

Πάξλεζα, Αηηηθή θαη ηεξεά Διιάδα. 
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 Εικόνα 7: Stachys graeca Boiss & Herdr 
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 1.1.2. Βοτανικά χαρακτηριςτικά του Stachys candida  

  

Σν θπηφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αξραίαο Θνπξίαο νλνκάζηεθε 

ζηάρπο απφ ηνλ Carl Linnaeus ην 1753 δηφηη ε ηαμηαλζία ηνπ κνηάδεη κε ην 

ζηάρπ. Δίλαη ελδεκηθφ ηνπ Σαπγέηνπ.  

Απνηειεί βαζηθή ηξνθή ζηηο πξνλχκθεο ησλ θνιενπηέξσλ. Σν θπηφ 

ζεσξείηαη απεηινχκελν θαη έρεη θεξπρζεί πξνζηαηεπφκελν κε ην ΠΓ 67 ηνπ 

1981. 

Πξφθεηηαη γηα έλα γέλνο ζάκλσλ πνιπεηψλ. Οη βιαζηνί θζάλνπλ ζε 

κήθνο ηνπο 50 πφληνπο, κε απιά, αληίζεηα, νβάι θχιια, κήθνπο 1-7 cm . Σα 

θχιια είλαη καιαθά ηξηρσηά. Σα άλζε έρνπλ κήθνο 1 έσο 2 cm , 

ζπγθεληξσκέλα ζηηο καζράιεο ησλ θχιισλ ζην άλσ ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο. Ζ 

ζηεθάλε έρεη 5 ινβνχο κε ηελ θνξπθαίν ινβφ λα ζρεκαηίδεη κία «θνπθνχια», 

πνπ έρεη ρξψκα ιεπθφ κε ξνδ ζρεκαηηζκνχο. 

Μειεηήζεθαλ 42 ζπζηαηηθά ηνπ θπηνχ ηα νπνία δηαπηζηψζεθε  φηη 

εκθαλίδνπλ έληνλεο αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηζηαθέο ηδηφηεηεο.  Μέζα ζηα 

αηζέξηα έιαηα ηνπ θπηνχ ηαπηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ελψζεηο : manoyl 

oxide,  caryophyllene oxide, epi-alpha-muurolol,(E)-caryophyllene θαη ε α-

θαληηλφιε ε νπνία έρεη έληνλα αληηκπθεηηαζηθέο ηδηφηεηεο . 

Δπίζεο απνηξέπεη βιάβεο ζην ζπθψηη (Journal of Essential Oil 

Research ) θαη ζπληζηάηαη ζαλ ζεξαπεία ζηελ πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε .Σν 

θπηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ηελ ζεξαπεία πάξα πνιιψλ 

αζζελεηψλ γηα απηφ έρεη θαηεγνξεζεί ζαλ Παλάθεηα. 

Όια ηα κέξε ηνπ θπηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θάξκαθα ελαιιαθηηθφ 

αληηβαθηεξηαθφ, αληηππξεηηθφ, αληηζεπηηθφ, αληηζπαζκσδηθφ, ζηππηηθφ, 

δηαιπηηθφ, δηνπξεηηθφ, αληηππξεηηθφ, ππνηαζηθφ, ζηνκαρηθφ, ζηππηηθφ, 

ηνλσηηθφ, αλζεικηλζηθφ θαη επνπισηηθφ. 
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1.2 Πολλαπλαςιαςμόσ του Stahcys candida 
 

1.2.1 Εγγενήσ πολλαπλαςιαςμόσ 

Δγγελήο πνιιαπιαζηαζκφο ζεσξείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ελφο θπηνχ 

κε ηε ρξήζε ζπφξνπ. Γηα ηνλ Stahcys candida δε βξέζεθε θακία πιεξνθνξία 

ή αλαθνξά γηα εγγελή πνιιαπιαζηαζκφ. Καζψο ζεσξείηαη φκσο απηνθπή 

θπηφ, ζπλεπάγεηαη πσο ν εγγελήο πνιιαπιαζηαζκφο είλαη ν θπξηφηεξνο θαη ν 

βαζηθφο ηξφπνο εμάπισζήο ηνπ. 

 

 

1.2.2 Αγενήσ πολλαπλαςιαςμόσ 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ αγελή πνιιαπιαζηαζκνχ πξνθχπηνπλ θπηά φκνηα κε 

ηα κεηξηθά θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν πξνηηκάηαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εγγελή φπνπ 

ππάξρεη ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ θπηά δηαθνξνπνηεκέλα ζε 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην κεηξηθφ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ αγελή 

πνιιαπιαζηαζκνχ φπσο:  

 πνιιαπιαζηαζκφο κε κνζρεχκαηα (μπινπνηεκέλα 

ή εκημπινπνηεκέλα κνζρεχκαηα, ρισξά κνζρεχκαηα, 

κνζρεχκαηα θχιινπ) 

  πνιιαπιαζηαζκφο κε δηαίξεζε(δηαίξεζε ζπζάλσλ, 

δηαίξεζε κηθξψλ βνιβψλ, δηαίξεζε θνλδπιφκνξθεο ξίδαο, 

δηαίξεζε ξηδψκαηνο) 

 Πνιιαπιαζηαζκφο κε παξαθπάδεο  

 Πνιιαπιαζηαζκφο κε θαηαβνιάδεο 

 Πνιιαπιαζηαζκφο κε ηζηνθαιιηέξγεηα  

 

1.2.2.1 Πολλαπλαςιαςμόσ με Ιςτοκαλλιέργεια  

 

Απφ ειέγρνπο βηβιηνγξαθηψλ δελ ππάξρεη αλαθνξά πνιιαπιαζηαζκνχ 

ηνπ ζηάρπ κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν πέξα απφ ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο. Ζ in vitro 

κεζνδνινγία αθνξά γεληθά ηελ θαιιηέξγεηα θπηηάξσλ, ηζηψλ θαη  νξγάλσλ  

δψλησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηε κεηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ 
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αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ηειηθφ ζθνπφ πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ε 

βειηίσζε, ε αλαπαξαγσγή, ε έξεπλα, ε εμπγίαλζε ζχκθσλα κε ηνλ Κίληδην, ην 

1994.Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν αγελνχο πνιιαπιαζηαζκνχ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο ηα θπηά 

πνπ ζα πξνθχςνπλ έρνπλ αθξηβψο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

κεηξηθά, απφ ηα νπνία ιακβάλνληαη κηθξά θνκκάηηα θπηνχ φπνπ κεγαιψλνπλ 

κέζα ζε έλα ζξεπηηθφ ππφζηξσκα φπνπ έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία γηα ηελ 

απνθπγή εκθάληζεο κηθξνβίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή ηζηνθαιιηέξγεηα 

θπηψλ, ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ αλαγέλλεζε νιφθιεξσλ, βηψζηκσλ θπηψλ 

απφ δηάθνξα έθθπηα ησλ νπνίσλ είλαη ηα θνξπθαία κεξηζηψκαηα θαη ηκήκαηα 

βιαζηψλ, νη νθζαικνί, ηα γφλαηα, ηα θχιια, ηα κεζνγνλάηηα ηκήκαηα 

βιαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηζησκαηηθνί ηζηνί ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα, νη θαιιηεξγνχκελνη ηζηνί δηέξρνληαη απφ κηα θάζε 

απνδηνξγάλσζεο ηεο ηππηθήο δνκήο ηνπο, παξάγνληαο κάδεο 

δηαθνξνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ. Ζ θάζε απηή εθθξάδεηαη σο Κάιινο. Με 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο νη θαιιηεξγνχκελνη κεξηζησκαηηθνί ηζηνί ή ν θάιινο, 

παξνπζηάδνπλ κεξηθή επαλαδηαθνξνπνίεζε, κε ηε δεκηνπξγία θαηαβνιψλ 

δηαθφξσλ νξγάλσλ ή ηζηψλ φπσο βιαζηψλ θαη ξηδψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηπραία νξγαλνγέλεζε. Απφ έλα έθθπην κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ σο θαη 10 θαηαβνιέο λέσλ νξγάλσλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

επαλαθαιιηεξγνχληαη θαη καο δίλνπλ λέεο θαηαβνιέο φπνπ κε πεξαηηέξσ 

ρεηξηζκνχο  κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε νιφθιεξα θπηάξηα.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αληί θαηαβνιψλ νξγάλσλ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ απφ ζσκαηηθνχο (δει. κε γακεηηθνχο) ηζηνχο νιφθιεξα έκβξπα, 

ηα νπνία πεξηθιείνπλ ζε κηθξνγξαθία φιε ηελ απαξαίηεηε δνκή ελφο θπηνχ. 

Σα έκβξπα απηά νλνκάδνληαη ζσκαηηθά, επεηδή δελ πξνέξρνληαη απφ ηε 

γνληκνπνίεζε γακεηηθψλ θπηηάξσλ, αιιά απφ ζσκαηηθά θχηηαξα, ελψ φιε ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ζσκαηηθή εκβξπνγέλεζε (Κίληδηνο, 1994). 

Απφ πξαθηηθή άπνςε, ζηελ εκπνξηθή ηζηνθαιιηέξγεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα ηα θνξπθαία ή ηα κεζνγνλάηηα ηκήκαηα 

βιαζηψλ (κήθνπο 0.5-1 εθ.), ιφγσ ηεο επθνιίαο παξαιαβήο ηνπο απφ ην 

κεηξηθφ θπηφ (θπηφ- δφηε) θαη αληίδξαζεο ζηελ θαιιηέξγεηα. ρεηηθά εχθνιε 

είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ νθζαικψλ, ελψ ε απνκφλσζε κεξηζησκάησλ θαη 

εκβξχσλ απαηηεί ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο. 
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Ζ ζσκαηηθή εκβξπνγέλεζε, κηα ζρεηηθά λέα κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη 

απμεκέλν ηερλνινγηθφ επίπεδν ελφο εξγαζηεξίνπ θαη παξνπζηάδεη αθφκα 

πνιιά πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή. Ζ θαιιηέξγεηα, ηέινο, ησλ 

θχιισλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πλεονεκτήματα ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο έλαληη ησλ 

ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηψλ είλαη: 

 Ζ θισληθή αλαπαξαγσγή ησλ κεηξηθψλ θπηψλ 

 Ζ απμεκέλε παξαγσγή θπηψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Ζ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ. 

 Ζ απνδέζκεπζε ηεο παξαγσγήο απφ εμσηεξηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 Ζ παξαγσγή άλνζνπ θπηηθνχ πιηθνχ. 

 Μνλαδηθή κέζνδνο πνιιαπιαζηαζκνχ γηα νξηζκέλα 

θπηηθά είδε. 

 

Χζηφζν ε θαιιηέξγεηα παξνπζηάδεη θαη μειονεκτήματα ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, ζπνπδαηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Απαηηεί πςειφ επελδπηηθφ θφζηνο. 

 Πξνυπνζέηεη πςειή επάξθεηα ζε ηερλνγλσζία θαζψο θαη 

απνηειεζκαηηθή επίβιεςε φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο. 

 Σν θφζηνο ηεο in vitro παξαγσγήο θπηψλ είλαη, πξνο ην 

παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ 

κεζφδσλ 

 

 

Σα θπξηφηεξα ηερληθά πξνβιήκαηα ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο είλαη: 

 

 Ζ εθηεηακέλε κφιπλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

 Ζ παινπνίεζε ησλ in vitro αλαγελλψκελσλ θπηψλ 

 Ζ ρακειή βησζηκφηεηα ησλ in vitro παξαρζέλησλ θπηψλ 

 Ζ θισληθή αλαπαξαγσγή ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ. 
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 Ζ κε επηηπρήο αλαγέλλεζε πιήξσλ θπηψλ 

Ζ in vitro παξαγσγή θπηψλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε ζηάδηα: 

 

ηάδην 1: Πξνεηνηκαζία/επεμεξγαζία κεηξηθνχ θπηνχ. 

ηάδην 2: Απνκφλσζε έθθπηνπ-επαγσγή θαιιηέξγεηαο. 

ηάδην 3: Πνιιαπιαζηαζκφο θάιινπ/ηζηνχ  

ηάδην 4: Αλαγέλλεζε νιφθιεξσλ θπηψλ (δηαθξίλνληαη πηζαλά 

ελδηάκεζα ζηάδηα βιαζηνγέλλεζεο/ξηδνγέλλεζεο). 

ηάδην 5: Δγθιηκαηηζκφο ησλ θπηψλ πξηλ ηελ ππαίζξηα θχηεπζή ηνπο 
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2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1. Τλικά 
 

2.1.1. Τλικά απολύμανςησ ιςτών  

 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε in vitro εθθχησλ ή ζπφξσλ πξνεγήζεθε 

απνιχκαλζε κε ρξήζε ησλ εμήο πιηθψλ: 

 Υισξίλε εκπνξίνπ ε νπνία πεξηείρε NaOCh 4.5 % ζε 

δηαζέζηκν C1. 

 Πξνζθνιεηηθή νπζία Tween-20 (Polyoxyethylenesorbitan 

Monolaurate)  

 Αηζαλφιε (ethanol absolute 99%) 

 

2.1.2. Τλικά θρεπτικού υποςτρώματοσ in vitro καλλιέργειασ 

 

 Τπφζηξσκα πιήξνπο MS (Murashige and Skoog, 1962) 

ζε κνξθή ζθφλεο, MS basal mixture ηεο εηαηξείαο SIGMA. 

 αθραξφδε (ηνπ εκπνξίνπ) 

 Μπνηληδηηφιε ηεο εηαηξείαο SIGMA. 

  Κπηνθηλίλε :Βελδπιαδελίλε (BA,6-benzyladenine) MB = 

225.2 

  Βηηακίλεο 

• Μπντλνδηηφιε (Myo-Inositol) MB = 180.16 

• Θεηακίλε (Thiamine hydrochloride) MB = 337.27,  

δηαιχηεο ην λεξφ. 

• Ππξηδνμίλε (Pyridoxine hydrochloride) MB = 

205.64, δηαιχηεο ην λεξφ. 

• Νηθνηηληθφ νμχ (Nicotinic acid) MB = 123.11, 

δηαιχηεο ην λεξφ. 

 Άγαξ  
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2.1.3. Τλικά εδαφικού υποςτρώματοσ 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ππνζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 

 Σχξθε ηχπνπ MAX Multi purpose compost Klasmann-Deilmann 

GmbH-P.O., Germany) κε ραξαθηεξηζηηθά (pH 5.5-6.5). 

 Πεξιίηεο κε ραξαθηεξηζηηθά (pH 5.5-6.5). 

 

 

2.1.4. Δοχεία καλλιέργειασ in vitro 

 

Στο ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αξρηθψλ θαιιηεξγεηψλ in vitro, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

A) Gπάιηλα δνρεία θαιιηέξγεηαο ηχπνπ magenta πνπ είραλ φγθν 100 

ml, ηεο εηαηξείαο SIGMA θαη σο πιηθφ θάιπςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θαπάθηα 

ησλ αλσηέξσ δνρείσλ. 

Β) Σξπβιία Petri ζηα νπνία σο πιηθφ θάιπςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

parafilm ή εκηπεξαηή κεκβξάλε ηεο εηαηξίαο sanitas, γηα λα πξνζδίδεη 

θαιχηεξν αεξηζκφ ζηα δνρεία θαιιηέξγεηαο. 

 

 

2.1.5. Τπόςτρωμα in vitro καλλιέργειασ 

 

Γηα ηελ in vitro θαιιηέξγεηα ζπφξσλ ή εθθχησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηεξεά ππνζηξψκαηα κε βάζε ην MS (Mourashige & Skoog, 1962) πιήξνπο ή 

κηζήο δχλακεο. 

ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζξεπηηθνχ ππνζηξψκαηνο 

πιήξνπο ή κηζήο δχλακεο MS. 
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Πίλαθαο 1:πζηαηηθά (καθξνζηνηρεία-ηρλνζηνηρεία) ησλ ππνζηξσκάησλ 

MS θαη ½ MS (Mourashige&Skoog, 1962). 

πζηαηηθά MS (mg/l) ½MS (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 

 

 

2.1.6 Εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ 

 ε κεγάιεο κνλάδεο κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ, ν ρψξνο εξγαζίαο 

ρσξίδεηαη ζηα εμήο ηκήκαηα: 

Παξαζθεπαζηήξην: εθεί γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ζξεπηηθψλ 

ππνζηξσκάησλ θαη ε απνζηείξσζα ησλ δνρείσλ θαιιηέξγεηαο. ε απηφλ ηνλ 

ρψξν ππάξρνπλ νη εμήο ζπζθεπέο: 

 Φπγείν γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ησλ ζξεπηηθψλ 

δηαιπκάησλ θαη ησλ ππνζηξσκάησλ 

 Επγαξηέο αθξηβείαο 

 Θεξκαληηθή πεγή γηα ηελ Παξαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο 
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 Κιίβαλνο γηα ηελ απνζηείξσζε ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ 

δνρείσλ θαιιηέξγεηαο 

 Ph-κεηξα, αλαδεπηήξεο θαη θίιηξα γηα ηελ απνζηείξσζε ησλ 

πιηθψλ πνπ δε κπαίλνπλ ζηνλ θιίβαλν 

 πζθεπέο γηα ην απηνληζκφ ηνπ λεξνχ 

 Δηδηθέο αληιίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ππνζηξσκάησλ 

Υψξνο κεηαθνξάο: Δίλαη ν ρψξνο πνπ γίλεηαη ε θχηεπζε ησλ έθθπησλ 

θαη νη επαλαθαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ παζνγφλα. Όιε 

ε εξγαζία γίλεηαη ζε ηξάπεδεο θαιιηέξγεηαο φπνπ θπθινθνξεί θηιηξαξηζκέλνο 

αέξαο 

Αίζνπζα αλάπηπμεο: Υψξνη κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη θσηηζκνχ φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη in vitro θαιιηέξγεηεο γηα παξαγσγή θαη 

αλάπηπμε κηθξνβιαζηψλ. Οη απαηηήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ ζε 

θσηηζκφ θπκαίλνληαη απφ 30-80 κmol.m2.sec-1 θσηνζπλζεηηθή αθηηλνβνιία θαη 

16 ψξεο θσηνπεξίνδν. Ζ ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηνπο 21-270C αλάινγα κε 

ην θπηηθφ είδνο ελψ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ αίζνπζα αλάπηπμεο είλαη 30-50%. 
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2.2. Μέθοδοι 
 

2.2.1. Μέθοδοσ παραςκευήσ θρεπτικών υποςτρωμάτων 

 

ε δνρείν δέζεσο κε απνζηαγκέλν λεξφ (φγθνπ ιηγφηεξν ηνπ ηειηθνχ) 

πξνζζέηνληαλ νη αθξηβείο πνζφηεηεο, πιήξνπο Murashige and Skoog (MS) 

4.4 g/l-1, ή κηζήο δχλακεο Murashige and Skoog (MS) 2.2 g/l-1, ζαθραξφδεο 

3% ή 1.5%, θαη ησλ επηζπκεηψλ θάζε θνξά θπηνξπζκηζηηθψλ νπζηψλ, απφ ηα 

stock δηαιχκαηα απηψλ θαη αλαδεχνληαλ ζε καγλεηηθφ αλαδεπηήξα (Δηθ. 8) 

κέρξη λα δηαιπζνχλ πιήξσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: μαγνητικόσ θερμαινόμενοσ αναδευτήρασ,  

 

ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ νγθνκέηξεζε θαη πξνζζήθε απνζηαγκέλνπ 

λεξνχ, κέρξη ηνλ επηζπκεηφ φγθν θαη αθνινπζνχζε ξχζκηζε ηνπ pH ζηελ ηηκή 

5.7 ηεο θιίκαθαο κε ηε βνήζεηα αξαηψλ δηαιπκάησλ 1Ν ΝαΟΖ θαη 1N HCl. 

Αθνινχζσο πξνζζέηνληαλ, γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνζηξσκάησλ, άγαξ 
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ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα (8g/l) θαη αθνινπζνχζε ζέξκαλζε ηνπ 

δηαιχκαηνο, ππφ ζπλερή αλάδεπζε κέρξη λα ιηψζεη ην άγαξ. ηε ζπλέρεηα ην 

ππφζηξσκα κνηξαδφηαλ αλά 20 ml ζηα δνρεία θαιιηέξγεηαο φγθνπ 100 ml θαη 

ζθεπάδνληαλ κε ην θαπάθη ησλ δνρείσλ. Σέινο ηα δνρεία θαιιηέξγεηαο κε ηα 

ππνζηξψκαηα ηνπνζεηνχληαλ ζε θιίβαλν πγξήο απνζηείξσζεο. 

 

 

2.2.2. Αποςτείρωςη υλικών 

 

Όια ηα βάδα κε ηα ππνζηξψκαηα, αιιά θαη φια ηα πιηθά θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εκθπηεχζεηο ή απνιπκάλζεηο, φπσο 

ιαβίδεο, λπζηέξηα, πιαθάθηα πάλσ ζηα νπνία γίλνληαλ νη θνπέο, δηεζεηηθά 

ραξηηά, θηάιεο θαη δνρεία κε λεξφ γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ εθθχησλ, 

απνζηεηξψλνληαλ ζε θιίβαλν πγξήο απνζηείξσζεο (απηφθιεηζην) επί 20 min 

(Δηθ.4,5), ζε ζεξκνθξαζία 121 °C θαη ζε πίεζε 1.1 atm. Πξνζνρή δφζεθε ζην 

φηη φια ηα θαπάθηα έπξεπε λα είλαη ραιαξά ηνπνζεηεκέλα θαηά ηελ 

απνζηείξσζε. Μνιπζκέλα βάδα θαιιηέξγεηαο πξηλ αλνηρηνχλ θαη πιπζνχλ 

απνζηεηξψλνληαλ γηα 40 min, ζε ζεξκνθξαζία 121°C θαη ζε πίεζε 1.1 atm. 

 

 

2.2.3. Καλλιέργειεσ πολλαπλαςιαςμού του Stachys candida 

 

ηηο θαιιηέξγεηεο πνιιαπιαζηαζκνχ (ππνθαιιηέξγεηεο) ηνπ Stachys 

candida, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά πνπ αλαπηχζζνληαλ in vtiro. Κφπεθαλ 

έθθπηα απφ ηελ θνξπθή απφ ηνλ πξψην, δεχηεξν θαη ηξίην θφκβν ησλ 

βιαζηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ in vitro θπηψλ. ε θάζε ηξπβιίν 

ηνπνζεηήζεθαλ 5 έθθπηα θαη ηα ηξπβιία θιείζηεθαλ parafilm ή εκηπεξαηή 

κεκβξάλε ηεο εηαηξίαο sanitas, (ε νπνία πξνζδίδεη θαιχηεξν αεξηζκφ ζηα 

δνρεία θαιιηέξγεηαο), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

αεξηζκνχ ησλ δνρείσλ ζηνλ κεηέπεηηα εγθιηκαηηζκφ ηνπο. 

.  
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2.2.4. Εγκλιματιςμόσ φυταρίων του είδουσ Stachys candida 

 

Φπηάξηα ηνπ είδνπο πνπ είραλ αλαπηπρζεί in vitro γηα ηξεηο εβδνκάδεο, 

θαη είραλ ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε επηιέρζεθαλ γηα εγθαηάζηαζε ex vitro. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 10 θπηάξηα πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζε ηξπβιία πνπ είραλ 

θιεηζηεί κε parafilm θαη 10 θπηάξηα πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζε ηξπβιία πνπ 

είραλ θιεηζηεί κε κεκβξάλε sanitas. Ζ ξίδα ησλ θπηαξίσλ μεπιχζεθε πνιχ 

θαιά κε λεξφ βξχζεο ψζηε λα θχγεη ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα απφ πάλσ ηνπ 

θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηνπνζεηήζεθε θάζε θπηφ ζε πιαζηηθφ θπηνδνρείν 

πνπ πεξηείρε εδαθηθφ ππφζηξσκα ηχξθε - πεξιίηε. Έπεηηα, ηα θπηνδνρεία 

κεηαθέξζεθαλ ζε ζεξκνθήπην θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ 

δηάθαλα πιαζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπηψλ απφ άκεζε μήξαλζε. Σέινο, 

πνηίζηεθαλ φιεο ηα θπηνδνρεία ψζηε λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζνθ ηεο 

κεηαθχηεπζεο. Σα πνηίζκαηα επαλαιακβάλνληαλ θάζε κέξα, αλαιφγσο 

βέβαηα θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηα πιαζηηθά θάιπςεο ησλ 

θπηνδνρείσλαλνίρηεθαλ ζηαδηαθά ηξχπεο γηα λα επέιζεη εγθιηκαηηζκφο ησλ 

θπηαξίσλ ζηαδηαθά ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 

2.2.5 Εκτίμηςη αποτελεςμάτων  

 

Σα απνηειέζκαηα ζηα πεηξάκαηα βιάζηεζεο ιακβάλνληαλ κεηά απφ 

40 εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπφξσλ ζην ππφζηξσκα. Μεηξήζεθαλ 

φινη νη ζπφξνη πνπ βιάζηεζαλ ζε ηξπβιίν θαιιηέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηελ 

έθπηπμε θαη αλάπηπμε ησλ εθθχησλ ζηηο θαιιηέξγεηεο πνιιαπιαζηαζκνχ 

εθηηκήζεθαλ ην πνζνζηφ αληίδξαζεο, ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ, ν αξηζκφο ησλ 

θφκβσλ , ην κήθνο ηνπ βιαζηνχ θαη ν ζρεκαηηζκφο ή φρη θάιινπ. 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

3.1. Καλλιέργειά πολλαπλαςιαςμού του Stachys candida  
 

Όπωρ αναθέπθηκε και ζηην παπάγπαθο 2.2.3. ζηηο θαιιηέξγεηεο 

πνιιαπιαζηαζκνχ (ππνθαιιηέξγεηεο) ηνπ Stachys candida, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πιηθφ θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ Petri ην parafilm ή ε 

εκηπεξαηή κεκβξάλε ηεο εηαηξίαο sanitas, (ε νπνία πξνζδίδεη θαιχηεξν 

αεξηζκφ ζηα δνρεία θαιιηέξγεηαο), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ αεξηζκνχ ησλ δνρείσλ ζηνλ κεηέπεηηα εγθιηκαηηζκφ ηνπο. 

Δπίζεο ηα έθθπηα εγθαηαζηάζεθαλ ζε πιήξνπο δχλακεο MS κε 3% ζνπθξφδε 

ή κηζήο δχλακεο MS κε 1.5 % ζνπθξφδε. Σν δεηνχκελν απφ έλα πιηθφ 

θάιπςεο είλαη λα βειηηψλεη ηνλ αεξηζκφ ησλ δνρείσλ θαιιηέξγεηαο ρσξίο φκσο 

λα κεηψλεη ηνλ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο έθθπηα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θησρφηεξα ππνζηξψκαηα αλακέλεηαη λα είλαη 

επθνιφηεξν λα εγθιηκαηηζηνχλ ex vitro. 

 

 

 

Εικόνα 8: Tπςβλίο με ανεπηςγμένο θςηό ηος είδοςρ Stachys candida 
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Εικόνα 9: Διάφορα τρυβλία ςε ψυγείο 

 

 

Πίλαθαο 2. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ εθθχησλ, ζην πνζνζηφ 

αληίδξαζεο ησλ εθθχησλ θαηά ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ θαιιηεξγεηψλ ηνπ 

είδνπο Stachys candida, n=25. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Πνζνζηφ αληίδξαζεο (%) 

Πιήξνπο δχλακεο MS parafilm 75 a 

Μηζήο δχλακεο MS parafilm 80 ab 

Πιήξνπο δχλακεο MS sanitas 80  ab 

Μηζήο δχλακεο MS sanitas 100  b 

εκαληηθφηεηα  * 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ εθθχησλ ζε ππφζηξσκα κε κηζήο δχλακεο MS θαη ε 

θάιπςή ηνπο κε ηελ εκηπεξαηή κεκβξάλε αχμεζε ην πνζνζηφ αληίδξαζεο ησλ 

εθθχησλ, ελψ αληίζεηα ε θαιιηέξγεηα ζε πιήξνπο δχλακεο MS θαη θάιπςε 

ησλ δνρείσλ κε parafilm κείσζε απηήλ (Πίλ. 2).  
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Ο κέζνο αξηζκφο ησλ βιαζηψλ πνπ εθπηχρζεθαλ αλά έθθπην πνπ 

αληέδξαζε δελ επεξεάζηεθε απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο θαη ην πιηθφ 

θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ (Πίλ. 3). 

 

Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ εθθχησλ, ζηνλ αξηζκφ 

ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ 

θαιιηεξγεηψλ ηνπ είδνπο Stachys candida, n=25. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Αξηζκφο βιαζηψλ 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 2 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 2 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 2 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 1,6 

εκαληηθφηεηα NS 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηνπο εθπηπρζέληεο 

βιαζηνχο, ήηαλ πςειφηεξνο φηαλ ηα ηξπβιία θαιχθζεθαλ κε parafilm θαη 

θαιιηεξγήζεθαλ ζε πιήξεο ππφζηξσκα θαη φηαλ θαιιηεξγήζεθαλ ζε κηζήο 

δχλακεο ππφζηξσκα θαη θαιχθζεθαλ κε ηελ εκηπεξαηή κεκβξάλε (Πίλ. 4). 
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Πίλαθαο 4. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ εθθχησλ, ζηνλ αξηζκφ 

ησλ θφκβσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ 

θαιιηεξγεηψλ ηνπ είδνπο Stachys candida, n=25. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Αξηζκφο θφκβσλ 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 3.3  b 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 2.2 a 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 2.3 a 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 3.1  b 

εκαληηθφηεηα * 

 

 

Πίλαθαο 5. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ εθθχησλ, ζην κέζν 

κήθνο ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ 

θαιιηεξγεηψλ ηνπ είδνπο Stachys candida, n=25. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Μέζν κήθνο βιαζηψλ 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 0,7 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 0,8 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 1,1 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 0,8 

εκαληηθφηεηα NS 

 

 Σν κέζν κήθνο ησλ ζρεκαηηζζέλησλ βιαζηψλ πνπ δελ επεξεάζηεθε 

απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο θαη ην πιηθφ θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ (Πίλ. 5). 
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Πίλαθαο 6. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ εθθχησλ, ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ξηδψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ 

θαιιηεξγεηψλ ηνπ είδνπο Stachys candida, n=25. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Πνζνζηφ πνπ 
ζρεκάηηζαλ ξίδεο (%) 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 60 bc 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε parafilm 100 a 

Πιήξνπο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 40 c 

Μηζήο δχλακεο MS, θάιπςε κε sanitas 80 ab 

εκαληηθφηεηα * 

 

Σέινο ην πνζνζηφ ησλ θπηαξίσλ πνπ ζρεκάηηζαλ ξίδεο, ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξν φηαλ ηα έθθπηα θαιιηεξγήζεθαλ ζε ππφζηξσκα κηζήο 

δχλακεο MS, ελψ επίζεο ε θάιπςε ησλ ηξπβιίσλ θαιιηέξγεηαο κε parafilm 

πξνθάιεζε ειαθξά αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζρεκαηηζκνχ (Πίλ. 6). 

 

 

3.2. Εγκλιματιςμόσ ex vitro φυταρίων του Stachys candida 
 

ην ζηάδην ηνπ εγθιηκαηηζκνχ ησλ θπηαξίσλ ex vitro, θπηάξηα πνπ 

αλαπηχζζνληαλ θαη ζηα δχν πιηθά θάιπςεο εγθιηκαηίζηεθαλ κε επηηπρία (Πίλ. 

7).  

Παξάιιεια φκσο κε ην πνζνζηφ εγθιηκαηηζκνχ κεηξήζεθε θη ε θαηά 

χςνο αχμεζε ησλ θπηαξίσλ απφ φηαλ ηνπνζεηήζεθαλ ζηα εδαθηθά 

ππνζηξψκαηα. Φπηάξηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηξπβιία πνπ είραλ θαιπθζεί κε 

εκηπεξαηή κεκβξάλε παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπο 10 

εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ππνζηξψκαηά θαη είραλ γεληθφηεξα 

θαιχηεξε αλάπηπμε (Πίλ. 8). 
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Πίλαθαο 7. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ 

δνρείσλ θαιιηέξγεηαο, ζην πνζνζηφ εγθιηκαηηζκνχ ex vitro θπηαξίσλ ηνπ 

είδνπο Stachys candida, n=10. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Πνζνζηφ πνπ 
ζρεκάηηζαλ ξίδεο (%) 

Kάιπςε κε parafilm 100 

Kάιπςε κε sanitas 100 

εκαληηθφηεηα NS 

 

Πίλαθαο 8. Δπίδξαζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ πιηθνχ θάιπςεο ησλ δνρείσλ 

θαιιηέξγεηαο, ζηελ αλάπηπμε θπηαξίσλ ηνπ είδνπο Stachys candida, n=10. 

Θέζε (θφκβνο) εθθπηνπ πάλσ ζην βιαζηφ Αχμεζε χςνπο θπηαξίσλ 
(cm) 

Kάιπςε κε parafilm 2,5  a 

Kάιπςε κε sanitas 4.2   b 

εκαληηθφηεηα * 
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4. ΤΖΗΣΗΗ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο κειέηεο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πνιιαπιαζηαζκνχ in vitro έθθπησλ ηνπ απηνθπνχο είδνπο ηνπ 

Σαυγέηνπ Stachys candida, ζε ππνζηξψκαηα κε κεησκέλε ζπγθέληξσζε MS 

θαη ζνπθξφδεο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιηθά θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ θαιιηέξγεηαο. 

Ο ζρεκαηηζκφο θπηαξίσλ ζε θησρά ππνζηξψκαηα θαη ζε ζπλζήθεο θαινχ 

αεξηζκνχ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ θσηνζπλζεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

θπηαξησλ θαζψο θαη ηελ αλαηνκηθή ηνπο θαηαζθεπή, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

απμεκέλε δπλαηφηεηα επηηπρνχο εγθιηκαηηζκνχ ηνπο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ εθθχησλ ζε ππφζηξσκα κε κηζήο δχλακεο MS θαη ε 

θάιπςή ηνπο κε ηελ εκηπεξαηή κεκβξάλε αχμεζε ην πνζνζηφ αληίδξαζεο ησλ 

εθθχησλ, θαη ην πνζνζηφ ησλ θπηαξίσλ πνπ ζρεκάηηζαλ ξίδεο.  

Ο κέζνο αξηζκφο ησλ βιαζηψλ πνπ εθπηχρζεθαλ αλά έθθπην πνπ 

αληέδξαζε θαη ην κέζν κήθνο απηψλ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ην ππφζηξσκα 

αλάπηπμεο θαη ην πιηθφ θάιπςεο ησλ ηξπβιίσλ. 

Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηνπο εθπηπρζέληεο 

βιαζηνχο, ήηαλ πςειφηεξνο φηαλ ηα ηξπβιία θαιχθζεθαλ κε parafilm θαη 

θαιιηεξγήζεθαλ ζε πιήξεο ππφζηξσκα θαη φηαλ θαιιηεξγήζεθαλ ζε κηζήο 

δχλακεο ππφζηξσκα θαη θαιχθζεθαλ κε ηελ εκηπεξαηή κεκβξάλε  

ην ζηάδην ηνπ εγθιηκαηηζκνχ ησλ θπηαξίσλ ex vitro, θπηάξηα πνπ 

αλαπηχζζνληαλ θαη ζηα δχν πιηθά θάιπςεο εγθιηκαηίζηεθαλ κε επηηπρία, 

θπηάξηα φκσο πνπ πξνήιζαλ απφ ηξπβιία πνπ είραλ θαιπθζεί κε εκηπεξαηή 

κεκβξάλε παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπο 10 εκέξεο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ππνζηξψκαηά θαη είραλ γεληθφηεξα θαιχηεξε 

αλάπηπμε. 

Χο ηειηθφ ινηπφλ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε 

θαιιηέξγεηα ζε θησρφηεξα ππνζηξψκαηα (κηζήο δχλακεο MS θαη 1.5% 

ζνπθξφδε) θαη ππφ θάιπςε ησλ δνρείσλ κε εκηπεξαηή κεκβξάλε δελ κείσζε 

ηνλ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ εθθχησλ θαη ηαπηφρξνλα επλφεζε ηελ 

αλάπηπμή ηνπο θαηά ηνλ εγθιηκαηηζκφ ησλ θπηαξίσλ ex vitro. 
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