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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 
 

1.ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Ιζηνθαιιηέξγεηα  
 

Ζ ζζημηαθθζένβεζα ή in-vitro ηαθθζένβεζα θοηζηώκ ζζηώκ είκαζ ιζα ηεπκζηή 

ιε ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ δ αύλδζδ θοηζηώκ ηοηηάνςκ έλς από ημ βμκζηό 

θοηό ηαζ είκαζ ιζα ιέεμδμξ αβεκμύξ πμθθαπθαζζαζιμύ. Βαζίγεηαζ 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. Γζελάβεηαζ ηάης από ηεθείςξ εθεβπόιεκεξ 

ζοκεήηεξ. 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 μθεαθµόξ , 

θύθθμ , ηόµαμξ , επζημηύθζμ , νίγα , ηύηηανμ , πνςημπθάζηδξ , βονεόημηημξ. 

Σα ενεπηζηά οπμζηνώιαηα , απμηεθμύκ ηδκ πδβή πμο εα εθμδζάζεζ ημκ 

ηαθθζενβμύιεκμ ζζηό ιε ηα απαναίηδηα ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ πμθύ ζοπκά 

πενζέπμοκ δζάθμνμοξ νοειζζηέξ ακάπηολδξ. Οζ νοειζζηέξ ακάπηολδξ 

(μνιόκεξ) οπμαμδεμύκ ηόζμ ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ ηοηηάνςκ όζμ ηαζ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ νζγμαμθίαξ ηαζ αθαζημβέκεζδξ. (Ηςάκκδξ Ν. Ξοκζάξ(2003), 

http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%20Lect

ures%20vF07.pdf ) 

http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%20Lectures%20vF07.pdf
http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%20Lectures%20vF07.pdf
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1.1.1 Σύπνη θαιιηέξγεηαο 

 
Οζ ηαθθζένβεζεξ ζοκήεςξ λεηζκμύκ από απμζηεζνςιέκα ηιήιαηα 

μθόηθδνςκ θοηώκ (έηθοηα) ηαζ είκαζ δοκαηό κα απμηεθμύκηαζ από ηιήιαηα 

μνβάκςκ (π.π. θύθθα ηαζ νίγεξ). Δπίζδξ ιπμνεί κα είκαζ εζδζημί ηύπμζ 

ηοηηάνςκ ( βύνδ ή 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. (Ηςάκκδξ Ν. 

Ξοκζάξ(2003) 

 

1. Καθθζένβεζα ηάθςκ (Callus culture) : Ζ ακμνβάκςηδ ηαζ 

αδζαθμνμπμίδηδ ιάγα θοηζηώκ ηοηηάνςκ μνίγεηαζ ςξ ηάθμξ. Όηακ ηα θοηζηά 

ηύηηανα ηαθθζενβμύκηαζ ζε έκα ηαηάθθδθμ ιέζμ, δζαζνμύκηαζ βζα κα 

ζπδιαηίζμοκ ηάθμοξ δδθαδή ιία ιάγα πανεβποιαηζηώκ ηοηηάνςκ. 

Πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαθθζένβεζα δζαθμνμπμζδιέκμο ζζημύ από έηθοημ ημ μπμίμ 

δζαθμνμπμζείηαζ in vitro βζα κα ζπδιαηίζεζ ηάθμοξ. 

2. Καθθζένβεζα αζςνδιάηςκ ηοηηάνςκ (cell suspension cultures) 

3. Καθθζένβεζα πνςημπθαζηώκ (Protoplast culture) 

http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-

culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632 

4. Καθθζένβεζα νζγώκ 

5. Καθθζένβεζα άηνςκ αθαζηώκ ηαζ ιενζζηςιάηςκ  

6. Διανομηαθθζένβεζα (Δmbryo culture) 

7. Καθθζένβεζα ιζηνμζπμνίςκ (Ηςάκκδξ Ν. Ξοκζάξ(2003) 

Ο Murashige ήηακ αοηόξ πμο όπζ µόκμ ζύκεεζε ημ ηονζόηενμ 

οπόζηνςµα ζζημηαθθζένβεζαξ ιέπνζ ζήιενα (µαγί µε ημκ Skoog, ημ MS) αθθά 

ηαζ πμο ηαεόνζζε μοζζαζηζηά ηα ζηάδζα ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ ηςκ θοηώκ. 

ύιθςκα θμζπόκ µε ημκ Murashige ηα ζηάδηα ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο είκαζ ηα 

αηόθμοεα:  

 

ηάδην 0 - ηάδην εγθαηάζηαζεο : ηαηά ημ ζηάδζμ αοηό , ιεηά ηδ 

επζθμβή ημο θοημύ πμο εα πμθθαπθαζζάζμοµε in vitro ηαζ ημ είδμξ ημο 

εηθύημο πμο εα ηαθθζενβήζμοµε , αημθμοεεί δ ημπή ηςκ εηθύηςκ, δ 

http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632
http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632
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απμθύµακζδ αοηώκ ηαζ δ θύηεοζή ημοξ in vitro ζε οπόζηνςµα 

ζζημηαθθζένβεζαξ , ώζηε κα εβηαηαζηήζμοµε ημ θοηζηό είδμξ ζε in vitro 

ζοκεήηεξ. Σα πζεακά πνμαθήµαηα πμο ζοκακηάµε ζημ ζηάδζμ αοηό είκαζ δ 

ακεπζηοπήξ απμθύµακζδ ημο εηθύημο. Λόβς ημο όηζ ημ οπόζηνςµα ηδξ 

ζζημηαθθζένβεζαξ είκαζ πθμύζζμ ζε ζάηπανα ηαζ άθθα μνβακζηά οθζηά (αµζκμλέα 

, αζηαµίκεξ), ακαπηύζζμκηαζ ζε αοηό πμθθμί ιζηνμμνβακζζµμί, μζ μπμίμζ 

µεβαθώκμοκ εζξ αάνμξ ηςκ εηθύηςκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηα ηαηαζηνέθμοκ. 

Κονζόηενμ απμθοµακηζηό µε εονεία πνήζδ έπεζ απμδεζπεεί ημ οπμπθςνζώδεξ 

κάηνζμ. Έκα άθθμ πνόαθδµα πμο ζοπκά ζοκακηάµε είκαζ δ κέηνςζδ ηςκ 

εηθύηςκ, από ηδκ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ημο απμθοµακηζημύ ή ηδκ πμθύ 

δναζηζηή απμθύµακζδ. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ πνέπεζ κα βίκμοκ δζάθμνεξ 

δμηζµέξ ώζηε κα επζηύπμοµε ηδκ ηαθύηενδ απμθύµακζδ µε ημ µζηνόηενμ 

πμζμζηό γδµίαξ ζηα έηθοηα. ημ ζηάδζμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζοκήεςξ ηα 

έηθοηα παναµέκμοκ βζα 4 εαδμµάδεξ , πνμημύ ιεηαθοηεοεμύκ - ιεηαθενεμύκ 

ζημ επόµεκμ ζηάδζμ. 

 

ηάδην Ι - ηάδην βιαζηνγέλεζεο : ζηόπμξ ημο ζηαδίμο αοημύ είκαζ δ 

παναβςβή όζμ ημ δοκαηόκ πενζζζμηένςκ αθαζηώκ. ημ ζηάδζμ αοηό ακάθμβα 

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

 

ηάδην ΙΙ - ηάδην ξηδνβνιίαο : πναβµαημπμζείηαζ δ νζγμαμθία ηςκ 

αθαζηώκ πμο πανήπεδζακ ηαηά ημ πνμδβμύµεκμ ζηάδζμ. ημ ζηάδζμ αοηό ηα 

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

εοημθία µε ηδκ μπμία νζγμαμθεί. 

 

ηάδην III - ηάδην εγθιηµαηηζµνύ – ζηθδναβώβδζδξ : ζημ ζηάδζμ 

αοηό µεηαθένμκηαζ ηα έννζγα έηθοηα ζε ζοκεήηεξ ex vitro. Αοηό ημ ζηάδζμ 

είκαζ ηαεμνζζηζηό , αθμύ δ επζηοπία ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ μθμηθδνώκεηαζ µε 

ηδκ επζηοπία αοημύ ημο ζηαδίμο. Ο εβηθζµαηζζµόξ ηςκ εηθύηςκ βίκεηαζ 

ζηαδζαηά ηαζ ζοκήεςξ ζε µμκάδεξ οδνμκέθςζδξ. 

http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%

20Lectures%20vF07.pdf  

 

http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%20Lectures%20vF07.pdf
http://www.aua.gr/roussos/Roussos/pdf/Lab%20Excs/Lab%20Propag%20Lectures%20vF07.pdf
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1.1.2. Πιενλεθηήκαηα ηζηνθαιιηέξγεηαο 

 
1. Σαπεία παναβςβή ηθςκζηώκ οπμηεζιέκςκ. 

2. Παναβςβή θοηώκ απαθθαβιέκςκ από παεμβόκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμύξ. 

3. Γζαηήνδζδ βεκεηζημύ οθζημύ ζε πενζμνζζιέκμ πώνμ. 

4. Μείςζδ ημο πώνμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζηζημύ οθζημύ. 

5. οκεπείξ παναβςβή πμθθαπθαζζαζηζημύ οθζημύ ηαε΄ όθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο έημοξ. (Dr. Αθέλακδνμξ Παπαπαηγήξ Dr. Δθέκδ Καθμνίγμο) 

6. Ακαβέκκδζδ εζδώκ μπμζμοδήπμηε θοημύ ζημ ενβαζηήνζμ. 

http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-

culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632 

 

 
1.1.3. Μεηνλεθηήκαηα ηζηνθαιιηέξγεηαο 

 

2. Μεβάθεξ απαζηήζεζξ ζε ενβαζηδνζαηό ελμπθζζιό , εζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηό ηαζ ηεπκζηέξ. 

3. Τρδθό ηόζημξ παναβςβήξ. 

4. Μεβάθεξ απώθεζεξ ζε ζύκημιμ πνμκζηό δζάζηδια από 

ιμθύκζεζξ. 

5. Αζηάεεζα ζηδκ παναβςβή μιμζόιμνθςκ θοηώκ θόβς 

ιεηαθθάλεςκ. (Dr. Αθέλακδνμξ Παπαπαηγήξ Dr. Δθέκδ Καθμνίγμο) 

 

 

1.1.4.Πξνβιήκαηα ηζηνθαιιηέξγεηαο 

 

i. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΡΧΣΟ: ΜΟΛΤΝΔΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

Ζ ιόθοκζδ ηςκ ηαθθζενβεζώκ από ιζηνμμνβακζζιμύξ απμηεθεί ημ 

ζδιακηζηόηενμ πνόαθδια ηάεε ζζημηαθθζενβδηζηήξ δζαδζηαζίαξ (Δζη. 2) ηαζ 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ αηόια ηαζ ζε μθμηθδνςηζηή απώθεζα ηδξ παναβςβήξ 

(Cassells, 1997).  

http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632
http://www.biologydiscussion.com/plants/plant-tissue-culture/plant-tissue-culture-benefit-structure-types-and-techniques/10632
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Δζηόκα 2. Πανάδεζβια ιόθοκζδξ ζζημηαθθζένβεζαξ από ααηηήνζα (Α) 

Μόθοκζδ ζε οπόζηνςια πμο πνμηθήεδηε ηαηά ηδκ έβποζδ (δζαηνίκεηαζ δ 

ααηηδνζαηή άθςξ βύνς από ηάεε έηθοημ) (Β) Μόθοκζδ ιε πδβή ημ έηθοημ 

πμο πνμηθήεδηε ηαηά ηδκ ειθύηεοζδ (πδβή Γζαδίηηομ Κίκηγζμξ (2015) ) 

Ακ ηαζ οπάνπμοκ πάνα πμθθά είδδ ιζηνμμνβακζζιώκ πμο ιπμνμύκ κα 

επζιμθύκμοκ θοηζηέξ in vitro ηαθθζένβεζεξ , μζ ηονζόηενεξ ηαηδβμνίεξ αθμνμύκ 

ααηηήνζα ηαζ ιύηδηεξ. Έκα επζπνόζεεημ , δοζεπίθοημ πνόαθδια απμηεθμύκ 

μζ ιμθύκζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε εκδμθοηζημύξ ιζηνμμνβακζζιμύξ. 

 

ii. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΟΞΔΗΓΧΖ ΦΑΗΝΟΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΝΧΖ ΗΣΧΝ 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ πνμηαθεί ζδιακηζηή ηαηαπόκδζδ 

ζημοξ ηαθθζενβμύιεκμοξ in vitro θοηζημύξ ζζημύξ. Ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ 

ηαηαπόκδζδξ ηαζ ςξ έκα είδμξ ακηίδναζδξ ζε αοηήκ μζ θοηζημί ζζημί 

ζοζζςνεύμοκ μλεζδςιέκα ζοζηαηζηά , ηονίςξ πμθοθαζκμθζηήξ πνμέθεοζδξ , 

ηα μπμία ζε ορδθή ζοβηέκηνςζδ ιπμνμύκ κα έπμοκ ημλζηή επίδναζδ ζηα 

θοηζηά ηύηηανα. Πανάθθδθα, ιπμνμύκ κα δώζμοκ έκα ζημύνμ («ηαζηακό») 

πνώια ηόζμ ζηζξ ηοηηανζηέξ ηαθθζένβεζεξ όζμ ηαζ ημ ενεπηζηό οπόζηνςια , 

πςνίξ αοηό κα ζοκδέεηαζ απαναίηδηα ιε ημλζηέξ επζπηώζεζξ. 

 

iii. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΡΗΣΟ: ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ 

Ζ παινπνίεζε (vitrification) είκαζ έκα θαζκόιεκμ ηαηά ημ μπμίμ ηα 

ακαβεκκδιέκα in vitro θοηά ειθακίγμοκ εθθζπή δζαιόνθςζδ ηδξ δμιήξ ημοξ , 
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ζδζαίηενα όζμκ αθμνά ημ ηοηηανζηό ημίπςια ηαζ ηα πθαζηίδζα. ε αηναίμ 

ααειό δ οαθμπμίδζδ ιπμνεί κα δώζεζ ζημοξ θοηζημύξ ζζημύξ ζπεδόκ δζάθακδ 

ειθάκζζδ (ζακ κα είκαζ από βοαθί, ελμύ ηαζ δ μκμιαζία ημο θαζκμιέκμο). Ζ 

οαθμπμίδζδ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε πνμαθήιαηα ζημκ εβηθζιαηζζιό ηςκ θοηώκ. 

 

iv. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΑΣΔΛΖ ΔΓΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

Ο εγθιηκαηηζκόο (acclimatization) ή ζθιεξαγώγεζε (weaning) 

απμηεθεί ημ ηεθζηό ζηάδζμ πνζκ ηδκ μνζζηζηή έλμδμ εκόξ ακαβεκκδιέκμο θοημύ 

από ηδ δζαδζηαζία ημο ιζηνμπμθθαπθαζζαζιμύ. Με ημκ ηνόπμ αοηό ηα 

θοηάνζα ιπμνμύκ κα πνμζανιμζημύκ επζηοπώξ ζηζξ ζοκεήηεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ έλς από ημ πνμζηαηεοηζηό πθαίζζμ ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ 

(Kozai et al. 2005). Χζηόζμ, ακ δεκ έπμοκ εβηθζιαηζζηεί επανηώξ, εα 

οπμζημύκ ζδιακηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ πμο εα μδδβήζμοκ ζε ιείςζδ ηδξ 

πμζόηδηάξ ημοξ , αηόια ηαζ ημκ εάκαηό ημοξ. 

 

v. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ: ΧΜΑΚΛΧΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΛΛΑΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ ζωκαθιωληθή παξαιιαθηηθόηεηα (somaclonal variation) είκαζ 

ιζα εκδμβεκήξ δζαδζηαζία ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ θοηώκ , δ μπμία πνμηαθεί 

πνμζςνζκέξ (transient) ή ιόκζιεξ ιεηααμθέξ ζημ βμκζδίςια ηςκ 

ιζηνμπμθθαπθαζζαζιέκςκ θοηώκ ηαζ ιάθζζηα ιε ζοπκόηδηα πμθύ ορδθόηενδ 

από αοηήκ ηδξ ηοπαίαξ ιεηάθθαλδξ. Ζ ζςιαηθςκζηή παναθθαηηζηόηδηα 

απμηεθεί πνόαθδια από ηδκ άπμρδ όηζ ιεζώκεζ ημκ ααειό μιμζμιμνθίαξ ηςκ 

ακαβεκκδιέκςκ θοηώκ ηαεώξ ηαζ ηδκ πζζηή ακαπαναβςβή (true-to-type) ημο 

ιδηνζημύ θοημύ. Χζηόζμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ ζηδ 

αεθηίςζδ ηςκ θοηώκ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ βμκμηύπςκ ζε πμθύ ζύκημιμ 

πνμκζηό δζάζηδια. (Κίκηγζμξ πονίδςκ (2015) ) 

 

 

1.2Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμε Ericales (Βiocornes) 

 

Ζ ηάλδ παναηηδνίγεηαζ από ημ ζύβηανπμ βοκαζηείμ από ηα 4-5 

ηανπόθοθθα , πμο θένεζ πμθοάνζειεξ , ιμκμπίηςκεξ , ζπενιμαθάζηεξ. 

Πενζθαιαάκεζ ζοκήεςξ αεζεαθείξ εάικμοξ ή εαικίζημοξ , ιε ιοημννίγζα. 
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Άκεδ αννεκμεήθεα, αηηζκόιμνθα, ζπάκζα εθαθνά γοβόιμνθα , 5 ιενή ή 4 

ιενή , ιε πέηαθα εκςιέκα ή ζπάκζα εθαθνά εθεύεενα. ηήιμκεξ εθεύεενμζ, 

ζε δύμ ηύηθμοξ (δζπθμζηήιμκα) ή ζπάκζα ζε έκα (απθμζηήιμκα). Ακεήνεξ 

ζοκήεςξ ιε δύμ ηεναημεζδείξ εηθύζεζξ (Bicornes- Γίηενα) , πμο μζ εήηεξ ημοξ 

ακμίβμοκ ιε πόνμοξ. Γονεόημηημζ ηαηά ηεηνάδεξ. Χμεήηδ επζθοήξ ςξ 

οπμθοήξ, από 4-5 ηανπόθοθθα , 4-5 πςνδ ηαζ ιε αδζαίνεημ ζηύθμ. Μεηαλύ 

ηςκ μζημβεκεζώκ ηδξ ηάλεςξ εκδζαθένμκ, από δαζζηή άπμρδ , πανμοζζάγμοκ 

μζ μζημβέκεζεξ Pirolaceae και Ericaceae . (Νζημθάμο ΖΡ. Αεακαζζάδδ (1985) ) 

 

 

1.3Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο Ericaceae 

 

Ζ μζημβέκεζα πενζθαιαάκεζ εαικώδδ ή διζεαικώδδ , αεζεαθή θοηά , ιε 

θύθθα απθά , δενιαηώδδ , ηαιζά θμνά ιζηνά , θεπζόιμνθα ή αεθμκόιμνθα. 

Άκεδ αννεκμεήθεα , αηηζκόιμνθα ή εθαθνά γοβόιμνθα , 4 ιενή ή 5 ιενή. 

έπαθα εθεύεενα ή ζοιθοή. Πέηαθα εκςιέκα , ζπάκζα εθεύεενα , πμο 

ζπδιαηίγμοκ ζηεθάκδ ζςθδκμεζδή , ηςκμεζδή ή ηνζπμεζδή. ηήιμκεξ εθεύεενμζ 

, ζοκήεςξ δζπθάζζμζ ηςκ πεηάθςκ , ιε ακεήνεξ πμο ακμίβμοκ ιε πόνμοξ ηαζ 

θένμοκ δύμ ηεναημεζδείξ εηθύζεζξ. Γονεόημηημζ ζε ηεηνάδεξ. Χμεήηδ επζθοήξ 

ή οπμθοήξ , από 5 ηανπόθοθθα. Κανπόξ ηάρα , νάβα ή δνύπδ. 

Πενζθαιαάκεζ ζοκμθζηά 96 βέκδ . Σμ βέκμξ Erica πενζθαιαάκεζ 203 taxa 

(ηαλζκμιζηέξ ααειίδεξ). (Νζημθάμο ΖΡ. Αεακαζζάδδ (1985) ) 

Τπμμζημβέκεζα :Ericodeae 

Άκεδ 4 ιενή. Πέηαθα εκςιέκα , ιεηά ηδκ απάκεδζδ λδνόιμνθα , 

παναιέκμκηα. Χμεήηδ επζθοήξ. Ακεήνεξ πμο ακμίβμοκ ιε εκδμπόνμοξ ηαζ 

ζοπκά ιε δύμ ηεναημεζδείξ εηθύζεζξ. Κανπόξ ηάρα , θναβιμνναβήξ δ 

ημζπμνναβήξ. (Νζημθάμο ΖΡ. Αεακαζζάδδ (1985) ) 

 

 

Κθείδα ηαλζκόιδζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ Ericaceae (Αναιπαηγήξ, 2001). 

 

1 Φύθθα ακηίεεηα ή ζε ζπμκδύθμοξ. ηεθάκδ δζανηήξ. Κανπόξ ηάρα. 

2 Κάθοηαξ πεηαθμεζδήξ, ιαηνύηενμξ ηδξ ζηεθάκδξ. Φύθθα ακηίεεηα, 

ζηεκώξ πζεζιέκα, 
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αθθδθμεπζηαθοπηόιεκα. 3. Calluna 

2 Κάθοηαξ αναπύηενμξ ηδξ ζηεθάκδξ. Φύθθα ζε ζπμκδύθμοξ, + - 

απμηθίκμκηα. 

3 έπαθα ζοιθοή (ζςθήκαξ ημο ηάθοηα ζζμιήηδξ ιε ημοξ θμαμύξ). 

Άκεδ πςνίξ 

αναηηίδζα. 2. Bruckenthalia 

3 έπαθα εθεύεενα. Άκεδ ιε ανάηηζα. 1. Erica 

1 Φύθθα εκαθθαζόιεκα. ηεθάκδ ιδ δζανηήξ. Κανπόξ νάβα, δνύπδ ή 

ηάρα. 

4 Χμεήηδ οπμθοήξ. 7. Vaccinium 

4 Χμεήηδ επζθοήξ. 

5 Κανπόξ νάβα, δνύπδ ή ηάρα πενζααθθόιεκδ από ζανηώδδ ηάθοηα. 

ηεθάκδ ζηαικόιμνθδ. 

6 Γέκηνα ή όνεζμζ εάικμζ. 5. Arbutus 

6 Καημηθζκείξ εάικμζ. 6. Arctostaphylos 

5 Κανπόξ ηάρα. Κάθοηαξ ιδ ζανηώδδξ. ηεθάκδ δζαθμνεηζηή, ιε 

πέηαθα ζοιθοή ζηα αάζδ ημοξ. 4. Rhododendron 

 

 

1.4 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γέλνπο Erica  

 

Πενζθαιαάκεζ κακώδεζξ έςξ ιέηνζμο ύρμοξ αεζεαθείξ εάικμοξ ζπάκζα 

δέκηνα , ιε θύθθα αεθμκόιμνθα , ιζηνά , ζοκήεςξ ζε ζπμκδύθμοξ. Άκεδ 

ιμκαπζηά ή πμθθά ιαγί ζε αόηνεζξ ή θόαεξ. Κάθοηαξ 4 ιενήξ , πςνζζιέκμξ 

ζπεδόκ ιέπνζ ηδ αάζδ. ηεθάκδ ημοδμοκόιμνθδ , ζθαζνόιμνθδ , 

ζςθδκόιμνθδ ή ηοθζκδνζηή , ζοκήεςξ ιαηνύηενδ από ημκ ηάθοηα , ιε 

ηεηναζπζδή πανοθή , παναιέκεζ ιεηά ηδκ απάκεδζδ. ηήιμκεξ 8 , ζπάκζα 6-7 

ή 10. Ακεήνεξ ιε ή πςνζξ εηθύζεζξ. Κανπόξ ηάρα, πμθύζπενιδ, πμο ακμίβεζ 

ιε ηέζζενζξ βθςπίκεξ. Σμ βέκμξ πενζθαιαάκεζ πενίπμο 600 είδδ , ζπεδόκ όθα 

ηδξ Ν.Αθνζηήξ , εθάπζζηα ηδξ Δονώπδ (16) ηαζ 4 ηδξ πώναξ ιαξ , ηα : Erica 

arborea (νείηζ) , E. Manipuliflora (ζμοζμύνα) E. multiflora ηαζ E. herbacea . Σα 

είδδ E. Arborea ηαζ E. Manipuliflora είκαζ εάικμζ ημζκμί ζηδκ εοιεζμβεζαηή 

γώκδ αθάζηδζδξ, ζδζαίηενα ζε ζηαειμύξ ιε όλζκα εδάθδ. Ζ E. Carnea απακηά 

ζε ιζηνό ανζειό εέζεςκ ιεηαλύ 1.200-1.900 m ζηδ αόνεζα Πίκδμ. Ζ E. 
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Multiflora έπεζ ηαηαβναθεί ζε κδζζά ημο Ημκίμο πεθάβμοξ. (Νζημθάμο ΖΡ. Αεακαζζάδδ 

(1986) , Κμναηάηδξ Γεώνβζμξ ) 

 

1.5.Erica manipuliflora 

Θάικμξ πμο ακείγεζ ζηα ηέθδ ημο ηαθμηαζνζμύ έςξ ημ θεζκόπςνμ. 

Φηάκεζ ζε ύρμξ 1m. Μπμνεί κα ακαπηοπεεί ζε πενζμπέξ ημκηά ζε εάθαζζα 

έςξ ηαζ 2000m , ζε αναπώδδ ηαζ αιιώδδ εδάθδ. Ακηέπεζ ζηδκ παβςκζά , 

εέθεζ ήθζμ ηαζ ηαθά απμζηναββζζιέκα εδάθδ , ηαεώξ όλζκα ή μοδέηενα 

εδάθδ.( όπςξ ηαζ ημ E. Arborea ). Γεκ εοδμηζιεί ζε αθηαθζηά εδάθδ. Σα άκεδ 

βεκζηά είκαζ πνώια νμγ ή ιςα (Δζη. 2) ηαζ ζπακζόηενα θεοηά( ακαπηύζζεηαζ ζε 

ιεβάθμ ορόιεηνμ (https://www.heathersociety.org/category/heathers/erica-

hardy/) ) Γζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ημο βίκεηαζ ζοθθμβή ζπόνμο ηαζ 

ιμζπεοιάηςκ ηαηά ηα ηέθδ ηαθμηαζνζμύ.( http://www.west-

kreta.de/flowers/erica_manipuliflora.htm , http://www.fethiyetimes.com/expat-

zone/ft-gardening-club/5883-plant-of-the-month-heathers-erica-manipuliflora-

a-erica-arborea.html) 

 

https://www.heathersociety.org/category/heathers/erica-hardy/
https://www.heathersociety.org/category/heathers/erica-hardy/
http://www.west-kreta.de/flowers/erica_manipuliflora.htm
http://www.west-kreta.de/flowers/erica_manipuliflora.htm
http://www.fethiyetimes.com/expat-zone/ft-gardening-club/5883-plant-of-the-month-heathers-erica-manipuliflora-a-erica-arborea.html
http://www.fethiyetimes.com/expat-zone/ft-gardening-club/5883-plant-of-the-month-heathers-erica-manipuliflora-a-erica-arborea.html
http://www.fethiyetimes.com/expat-zone/ft-gardening-club/5883-plant-of-the-month-heathers-erica-manipuliflora-a-erica-arborea.html
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Δζηόκα 3 .Ακεζζιέκμ θοηό ημο είδμοξ Erica manipuliflora (πεγή 

Παλαγνπνύινπ Φωηεηλή 2007) 
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1.6.Erica arborea 
 

 

Δζηόκα 4 .Ακεζζιέκμ θοηό ημο είδμοξ Erica arborea (πηγή διαδύκτιο 

2) 

 

Αεζεαθήξ εάικμξ ή ιζηνό δέκηνμ ύρμοξ ςξ 7 ι. , ιε νααδόιμνθα , όνεζα 

ηθαδζά , ιε ποηκμύξ θεοημύξ ηνζπςημύξ ηθαδίζημοξ .Φύθθα ιήημοξ 3-5 πζθ. . 

Κανπόξ ηάρα. Ακείγεζ ηδκ Άκμζλδ ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ – Απνίθζμ . Πνμηζιά 

εδάθδ ιέηνζα οβνά , αιιώδδ ή αιιμανβζθώδδ . Ακηέπεζ ζε εενιμηναζίεξ έςξ 

– 12 ° C . οκακηάηαζ ηονίςξ ζηδκ Αθνζηή ηαζ ζηδκ Δονώπδ . (Νζημθάμο ΖΡ. 

Αεακαζζάδδ (1986) , http://en.hortipedia.com/wiki/Erica_arborea  ) . 

 

 

 
 

 

 

http://en.hortipedia.com/wiki/Erica_arborea
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

 

2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 
  

2.1 ΤΛΙΚΑ 
 

Απαξαίηεηα πιηθά, ζπζθεπέο θαη όξγαλα 

 

Γζα ηδκ παναζηεοή οπμζηνςιάηςκ είκαζ απαναίηδηα ηα παναηάης 

όνβακα :  

a) οζηεοή οβνήξ απμζηείνςζδξ (αοηόηαζημ) 

 

Δζηόκα 5 . ηθίαακμξ οβνήξ απμζηείνςζδξ 
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Δζηόκα 6 . ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμή 

 

b) Θενιαζκόιεκμξ ιαβκδηζηόξ ακαδεοηήναξ 

 

Δζηόκα 7 .εενιαζκόιεκμξ ακαδεοηήναξ 

c) Μεηνδηήξ μλύηδηαξ οπμζηνώιαημξ  
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Δζηόκα 8 .Πεπάιεηνμ 

 

d) Εοβόξ αηνζαείαξ ιε ηέζζενα δεηαδζηά 

 

Δζηόκα 9 .Εοβόξ αηνίαεζαξ ενβαζηδνζαηόξ 

e) Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ 
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f) Δζηόκα 10 . Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ ιε θςημπενίμδμκ16h 

 

g) Ακαημιζηά ιαπαζνίδζα ηαζ θααίδεξ 

 

Δζηόκα 11 . θααίδα ζοβηνάηδζδξ εηθύηςκ 

 

h) Σνοαθία Petri, ηςκζηέξ θζάθεξ 

i) Πζπέηα αηνζαείαξ  

j) Τδνμαμθείξ ιε αθημόθδ 

k) Απαναίηδηεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ (ζε ιμνθή αθάηςκ) ηαζ μνιόκεξ 

l) Φοηζημί ζζημί πμο πνόηεζηαζ κα ηαθθζενβδεμύκ (Ηςάκκδξ Ν. Ξοκζάξ 

(2003) )  

m) Παναθίθι 
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Δζηόκα 12 .Parafilm βζα ημ ηθείζζιμ ηςκ ηνοαθίςκ 

 

 

2.1.1. ΦΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

 

Σα έηθοηα ημο είδμοξ Erica manipuliflora πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα 

πεζνάιαηα in vitro ήηακ ζοθθμβήξ ημο Απνζθίμο ηαζ ημο Μαΐμο 2016. Σα 

έηθοηα επζθέπεδηακ από οβζή θοηά ηα μπμία ακαπηύζζμκηακ ζημ όνμξ 

Σαΰβεημξ ζε ορόιεηνμ 100 m.  

 

. 

2.1.2.ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΔΚΦΣΤΣΧΝ 

 

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ in vitro ηςκ εηθύηςκ πνμδβείηαζ απμθύιακζδ 

όπμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ηα ελήξ οθζηά: 

 Υθςνίκδ ειπμνίμο, πμο πενζέπεζ 4,5 % NaOCL 

 Πνμζημθδηζηή μοζία Σween-20 (Polyxyethylenesorbitan 

Monolaurate) ηδξ εηαζνίαξ MERCK. 

 

 

  



22 

 

2.1.3. ΤΛΙΚΑ ΘΡΔΠΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ in 

vitro 

 

 Τπόζηνςια ΜS ( Mourashige and Skoog, 1962) ζε ζηόκδ 

πςνίξ IAA, Kinetin ηδξ εηαζνίαξ ICN BIOMEDICALS. 

 μοηνόγδ ειπμνίμο ζε ζοβηέκηνςζδ 3% 

 Μομζκμγζηόθδ Myo-inositol) M.B.= 180,16(ηδξ εηαζνείαξ Merck 

 Άβαν ηδξ εηαζνίαξ Ρμοιπμοθάηδξ Α.Δ. 

 Απζμκζζιέκμ κενό 

 

 

2.1.4.  ΓΟΥΔΙΑ in vitro ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

ε όθα ηα ζηάδζα ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

Α) Γμπεία ηύπμο magenta όβημο 120 ml. 

Β) Σνοαθία Petri 

 

 

2.1.5. ΤΠΟΣΡΧΜΑ in vitro ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

Γζα ηδκ in vitro αθάζηδζδ εηθύηςκ πνδζζιμπμζήεδηε οπόζηνςια ιε 

αάζδ ημ MS. Υνδζζιμπμζήεδηε ζοβηεηνζιέκα ιζζήξ δύκαιδξ MS (Mourashige 

& Skoog, 1962). ημκ πίκαηα θαίκμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημύ 

οπμζηνώιαημξ. 

Όθα ηα οπμζηνώιαηα ζηαεενμπμζήεδηακ ιε 8g 1-¹ άβαν. Σμ pH όθςκ 

ηςκ οπμζηνςιάηςκ νοειζγόηακ ιε αναζό HCL ή αναζό NaOH 1 N ζηδκ ηζιή 

5,7 πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο άβαν ηαζ ηδκ απμζηείνςζδ. 
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Πίλαθαο 1:πζηαηηθά (καθξνζηνηρεία-ηρλνζηνηρεία) ηωλ 

ππνζηξωκάηωλ 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 

 

 

2.2  ΜΔΘΟΓΟΙ 
 

2.2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

 

ε απμζηαβιέκμ κενό όβημο θζβόηενμο ημο ηεθζημύ πνμζεέημκηακ μζ 

αηνζαείξ πμζόηδηεξ (ακαθόβςξ ημο όβημο ημο οπό Παναζηεοή 

οπμζηνώιαημξ) MS, ζμοηνόγδξ ηαζ Μομζκμγζηόθδξ ηαζ ακαδεύμκηακ ιε ηδ 

αμήεεζα ιαβκδηζημύ ακαδεοηήνα ιέπνζ κα δζαθοεμύκ. Αημθμοεμύζε δ 

μβημιέηνδζδ (πνμζεήηδ απεζηαβιέκμο κενμύ ςξ ημκ επζεοιδηό όβημ) ηαζ 
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ζηδ ζοκέπεζα νύειζζδ ημο ph ζηδκ ηζιή 5 , 6 ηδξ ηθίιαηαξ. ηδ ζοκέπεζα 

πνμζεέημκηακ ημ άβαν ηαζ αημθμοεμύζε εένιακζδ οπό ζοκεπή ακάδεοζδ 

ιέπνζ κα δζαθοεεί ημ άβαν. Έπεζηα ιμζνάγμκηακ ημ δζάθοια ακά 15 ml ζε ηάεε 

ηνοαθίμ. 

 

 

2.2.2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ 

Θάθαιμξ δζαζηάζεςκ 4x4x3.5 ιε εζδζηή εενιμιμκςηζηή ηάθορδ, 

δζαηήνδζδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε ζηαεενά επίπεδα (10-25º 

C ηαζ 60% ακηίζημζπα ) ιε δοκαηόηδηα αολμιείςζδξ ηςκ ηζιώκ αοηώκ. Οζ 

ζοκεήηεξ αοηέξ ελαζθαθίγμκηαζ ιε πνήζδ ηεκηνζημύ ηθζιαηζζηζημύ ζοζηήιαημξ 

μθζηήξ ζζπύμξ 22 Κw, αοηόιαηα εθεβπόιεκμο. 

Με ηαηάθθδθα απόθοηα θίθηνα ελαζθαθίγεηαζ δ ηαεανόηδηα ημο 

ακαηοηθμύιεκμο αένα ζε πμζμζηό 99,999% (clean-air system). 

Πνμαθέπεηαζ δ δζάηαλδ, εκηόξ ημο εαθάιμο, 60 ιεηαθθζηώκ ναθζώκ 

(ηύπμο Dexion) εηάζημο δζαζηάζεςκ 76x92 η.ι. ηαζ εθμδζαζιέκμο ιε 

ζύζηδια θςηζζιμύ απμηεθμύιεκμ από 2 θαιπηήνεξ θεμνζζιμύ COOL-

WHITE μθζηήξ εκηάζεςξ 6.000 Lux ηαζ ζζπύμξ 72W.Ζ ηνμθμδμζία ηςκ 

θαιπηήνςκ εθέβπεηαζ από πνμκμδζαηόπηδ. 

 

 

2.2.3. ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ ΤΛΙΚΧΝ –ΚΟΠΗ ΔΚΦΤΣΧΝ –ΔΠΧΑΗ 

 

Ζ απμζηείνςζδ βζκόηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ βζα 20min ζε 

εενιμηναζία 121ºC ηαζ πίεζδ 1.1 Atm. 

Όθα ηα ηνοαθία ηαζ ηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ ιε ηα οπμζηνώιαηα 

ηαθύπημκηακ ιε θύθθμ αθμοιζκίμο ηαεώξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζμύκηακ ζηζξ ειθοηεύζεζξ ή απμθοιάκζεζξ όπςξ θααίδεξ, κοζηένζα, 

πθαηάηζ πάκς ζημ μπμίμ βίκμκηακ μζ ημπέξ εηθύηςκ, ηνοαθία ηαζ απζμκζζιέκμ 

κενό. 

Ζ ημπή ηςκ εηθύηςκ (ιεβέεμοξ 5 mm) ηαεώξ ηαζ δ απμθύιακζδ ημοξ 

έβζκακ ιέζα ζε ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ , απμιαηνύκμκηαξ θύθθα πμο είκαζ 
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εζηία ιζηνμαζαημύ θμνηίμο. Ζ απαζημύιεκδ πμζόηδηα εηθύηςκ ημπμεεηήεδηε 

ανπζηά ζε απμζηεζνςιέκα δμπεία γέζεςξ πμο πενζείπακ 200 ml 

απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό ηαζ 20 ή 30 ml πθςνίκδξ ειπμνίμο ιε 1 

ζηαβόκα ηδξ πνμζημθδηζηήξ μοζίαξ Tween-20. Ακαδεύμκηακ βζα 12 min ηαζ 

ιεηά βίκμκηακ 3 λεπθύιαηα ηςκ 3 min ιε απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό. 

ηδκ ζοκέπεζα ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε ηνοαθία Petri ηα μπμία πενζείπακ 

ημ οπόζηνςια ηαθθζένβεζαξ. Δβηαηαζηάεδηακ θοηά in vitro από αοημθοή 

θοηά ζε δύμ πενζόδμοξ ημκ Απνίθζμ ηαζ ημκ Μάζμ ημο 2016. ηδκ 1δ 

εβηαηάζηαζδ ημ ιεβαθύηενμ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ ιμθύκεδηε(ηα έηθοηα 

απμθοιάκεδηακ ιε 10% πθςνίκδ βζα 12 min), βζαοηό ηαζ ζηδ 2δ εβηαηάζηαζδ 

εηθύηςκ αολήεδηε ημ πμζμζηό πθςνίκδξ ζηα 15%. 

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζηα ηνοαθία ηαθθζένβεζαξ (Δζη. 

15), ή ζηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ ηύπμο magenta (Δζη. 16), ημπμεεηήεδηακ βζα 

επώαζδ ζε εάθαιμ εθεβπόιεκςκ ζοκεδηώκ όπμο επςάζηδηακ ζηζξ ελήξ 

ζοκεήηεξ: ημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m-² s-¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Σα έηθοηα πςνίζηδηακ ζε ημνοθήξ, ιέζδξ ηαζ αάζδξ ημο ιδηνζημύ 

αθαζημύ από ημκ μπμίμ ηόπδηακ. 

ε ηάεε ηνοαθίμ ή δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ημπμεεηήεδηακ 5 έηθοηα ημο 

είδμοξ. 

 

Δζηόκα 13. Δβηαηάζηαζδ εηθύηςκ ζε ηνοαθία Petri. 
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Δζηόκα 14. Δβηαηάζηαζδ εηθύηςκ ζε δμπεία ηύπμο magenta. 

 

 

2.2.4 ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 

Σα απμηεθέζιαηα ζηα πεζνάιαηα αθάζηδζδξ θαιαάκμκηακ ιεηά από 

30 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ ζημ οπόζηνςια. Μεηνήεδηακ 

όθα ηα έηθοηα πμο αθάζηδζακ ζημ δμπείμ ηαθθζένβεζαξ. Όζμκ αθμνά ηδκ 

έηπηολδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ εηθύηςκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ πμθθαπθαζζαζιμύ 

εηηζιήεδηακ μ ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ, ημ ιήημξ ημο αθαζημύ ημ ιήημξ ηδξ 

νίγαξ ηαζ μ ζπδιαηζζιόξ ή όπζ ηάθθμο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ πανάβναθό 2.3.3. εβηαηαζηάεδηακ έηθοηα 

από αθαζημύξ πμο ακαπηύζζμκηακ ζε ιδηνζηά αοημθοή θοηά από ηδκ 

πενζμπή ημο Σαϋβέημο.  

Δλεηάζηδηε ανπζηά δ δοκαηόηδηα επζηοπμύξ απμθύιακζδξ ώζηε κα 

επζηεοπεεί εβηαηάζηαζδ ηαθθζενβεζώκ in vitro. Από ιζα ιέεμδμ απμθύιακζδξ 

εηθύηςκ απαζηείηαζ ημ  εθάπζζημ πμζμζηό ιμθύκζεςκ ηαεώξ ηαζ ημ 

ορδθόηενμ πμζμζηό επζαίςζήξ ημοξ από ηδκ απμθύιακζδ. ηδκ πνώηδ 

ηαθθζένβεζα πμο πναβιαημπμζήεδηε (απμθύιακζδ ιε δζάθοια 10% πθςνίκδξ 

ειπμνίμο βζα 10 min) ιεβάθμ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ ιμθύκεδηε (Πίκ 2).  

 

Πίλαθαο 2. In vitro πνιιαπιαζηαζκόο ελήιηθωλ απηνθπώλ θπηώλ 

ηνπ Erica manipuliflora, εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ εθθύηωλ πνπ 

κνιύλζεθαλ, θαζώο θαη ηνπ πνζνζηνύ αληίδξαζεο ηωλ ελαπνκεηλάληωλ 

εθθύηωλ, n=25. Απνιύκαλζε ζε 10 % ριωξίλε γηα 12 min. 

 

Πμζμζηό ιόθοκζδξ (%) Πμζμζηό ακηίδναζδξ (%) 

84 95 

 

 

Λόβς ημο ορδθμύ πμζμζημύ ιμθύκζεςκ πμο παναηδνήεδηακ ηαζ 

ηαοηόπνμκα ημο ορδθμύ πμζμζημύ ακηίδναζδξ ηςκ εκαπμιεζκάκηςκ 

εηθύηςκ, αολήεδηε δ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνίκδξ ημο ειπμνίμο ζημ 15% ηαζ 

επακαθήθεδηε δ εβηαηάζηαζδ ηςκ εηθύηςκ. 

Πανάθθδθα ελεηάζηδηε ηαζ δ εέζδ πμο είπε ημ έηθοημ επάκς ζημκ 

ιδηνζηό αθαζηό ζημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ πμο ζπδιάηζζακ αθαζημύξ. 

Υνδζζιμπμζήεδηακ έηθοηα από ηδκ ημνοθή, ημ ιέζμ ηαζ ηδκ αάζδ ημο 
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ιδηνζημύ θοημύ, ώζηε κα δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ηδξ εέζδξ ημο εηθύημο 

ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζηδκ ακηίδναζδ ημοξ ζημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό. 

Ζ αύλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνίκδξ ειπμνίμο ζημ δζάθοια 

απμθύιακζδξ ιείςζε ζδιακηζηά ημ πμζμζηό ηςκ ιμθοζιέκςκ εηθύηςκ, 

πςνίξ πανάθθδθα κα ιεζώζεζ ημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ πμο επζαίςζακ από 

ηδκ απμθύιακζδ (Πίκ. 3). 

 

Πίλαθαο 3. In vitro πνιιαπιαζηαζκόο ελήιηθωλ απηνθπώλ θπηώλ, 

ηνπ Erica manipuliflora εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ εθθύηωλ πνπ 

κνιύλζεθαλ, θαζώο θαη ηνπ πνζνζηνύ αληίδξαζεο ηωλ ελαπνκεηλάληωλ 

εθθύηωλ, n=25. Απνιύκαλζε ζε 15 % ριωξίλε γηα 12 min. 

 

Πμζμζηό ιόθοκζδξ (%) Πμζμζηό ακηίδναζδξ (%) 

5 95 

  

 

Όζμκ αθμνά ηδκ εέζδ πμο είπακ ηα έηθοηα πάκς ζημκ ιδηνζηό θοηό. 

θαίκεηαζ όηζ έηθοηα από ηδκ ημνοθή ημο αθαζημύ ακηέδναζακ ζημκ 

ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ιε ζδιακηζηά ορδθόηενα πμζμζηά από αοηά πμο 

πνμήθεακ από ηδκ ιέζδ ηαζ ηδκ αάζδ ημο ιδηνζημύ αθαζημύ (Πίκ.4). 

 

Πίλαθαο 4. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό 

βιαζηό, ηνπ είδνπο Erica manipuliflora ζην πνζνζηό ηωλ εθθύηωλ πνπ 

ζρεκάηηζαλ βιαζηνύο, n=25 

Θέζδ εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό  Πμζμζηό ακηίδναζδξ (%)  

ημνοθή 70   b 

ιέζδξ 15 a 

αάζδξ 15 a 

διακηζηόηδηα  * 

Οζ ιέζμζ ηςκ επειαάζεςκ δζαπςνίγμκηαζ ιε ημ Student’s test, ιέζμζ ιε 

δζαθμνεηζηό θαηζκζηό ζύιαμθμ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά.  
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Πίλαθαο 5. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό 

βιαζηό, ηνπ είδνπο Erica manipuliflora ζηνλ αξηζκό ηωλ βιαζηώλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ αλά έθθπην πνπ αληέδξαζε, n=25 

Θέζδ εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό  Ανζειόξ αθαζηώκ 

ημνοθή 1 

ιέζδξ 1 

αάζδξ 1 

διακηζηόηδηα  NS 

Οζ ιέζμζ ηςκ επειαάζεςκ δζαπςνίγμκηαζ ιε ημ Student’s test, ιέζμζ ιε 

δζαθμνεηζηό θαηζκζηό ζύιαμθμ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά.  
 

 

H εέζδ πμο είπε ημ έηθοημ επάκς ζημκ ιδηνζηό αθαζηό δεκ επδνέαζε 

ζδιακηζηά ημκ ανζειό ηςκ αθαζηώκ πμο ζπδιαηίζηδηακ ακά έηθοημ πμο 

ακηέδναζε (Πίκ. 5). 

 

Πίλαθαο 6. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό 

βιαζηό, ηνπ είδνπο Erica manipuliflora ζην κέζν κήθνο ηωλ βιαζηώλ 

πνπ ζρεκαηίζηεθαλ, n=25 

Θέζδ εηθύημο ζημκ ιδηνζηό αθαζηό  Ανζειόξ αθαζηώκ 

ημνοθή 1,75       c 

ιέζδξ 1.25    b 

αάζδξ 0.75 a 

διακηζηόηδηα  * 

Οζ ιέζμζ ηςκ επειαάζεςκ δζαπςνίγμκηαζ ιε ημ Student’s test, ιέζμζ ιε 

δζαθμνεηζηό θαηζκζηό ζύιαμθμ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά.  
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Σέθμξ δ εέζδ δ μπμία είπακ ηα έηθοηα πάκς ζημκ ιδηνζηό αθαζηό 

επέδναζζε ζδιακηζηά πάκς ζημ ιέζμ ιήημξ ηςκ αθαζηώκ πμο 

ζπδιαηίζηδηακ. Έηθοηα από ηδκ ημνοθή ημο ιδηνζημύ αθαζημύ ζπδιάηζζακ 

αθαζημύξ ιε ζδιακηζηά ορδθόηενμ ιήημξ από αοηά ηδξ ιέζδξ ηαζ ηδξ αάζδξ 

ημο αθαζημύ. Δπίζδξ ηαζ ηα έηθοηα πμο πνμήθεακ από ηδκ ιέζδ ημο 

ιδηνζημύ αθαζημύ ζπδιάηζζακ ζδιακηζηά ιαηνύηενμοξ αθαζημύξ από αοηά 

πμο πνμήθεακ από ηδκ αάζδ ημο ιδηνζημύ αθαζημύ (Πίκ. 6)..  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

ΤΖΗΣΗΗ -ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
Όπςξ ακαθένεδηε ζημπό ηδξ πεζναιαηζηήξ αοηήξ ιεθέηδξ ήηακ κα 

ανεεεί ιζα απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ απμθύιακζδξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ in vitro 

εηθύηςκ από αοημθοή θοηά ημο είδμοξ Erica manipuliflora.  

Ζ απμθύιακζδ ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ ιε δζάθοια πθςνίκδξ ειπμνίμο 

15% βζα 10 min, όπςξ δζαπζζηώεδηε ελαζθαθίγεζ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

ιμθύκζεςκ ηαζ ηαοηόπνμκα πμθύ ορδθό πμζμζηό επζαίςζδξ ηςκ εηθύηςκ 

ημο είδμοξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. 

Υνεζάγεηαζ πεναζηένς δζενεύκδζδ εάκ δ ιέεμδμξ αοηή παναιέκεζ 

απμηεθεζιαηζηή όηακ εβηαείζηακηαζ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ζε άθθεξ επμπέξ ημο 

έημοξ όπμο μ όβημξ ηςκ ιμθύκζεςκ είκαζ ζδιακηζηά ορδθόηενμξ (ηαθμηαίνζ, 

θεζκόπςνμ ηαζ πεζιώκαξ).  

Πανάθθδθα όπςξ ηαζ ακαθένεδηε, ελεηάζηδηε ηαζ δ επίδναζδ πμο είπε 

δ εέζδ ημο έηθοημο επάκς ζημκ ιδηνζηό αθαζηό ζημ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ 

πμο ζπδιάηζζακ αθαζημύξ, ζημκ ανζειό ηα ζζημ ιέζμ ιήημξ ηςκ αθαζηώκ 

πμο ζπδιαηίζηδηακ. Μζα ιέεμδμξ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιμύ εκόξ είδμοξ βζα κα 

εεςνδεεί επζηοπήξ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαπύηδηα πμθθαπθαζζαζιμύ 

ημο ζε πμθύ ηαπείξ νοειμύξ. 

 Ζ πνδζζιμπμίδζδ εηθύηςκ πμο πνμήθεακ από ηδκ ημνοθή ημο 

ιδηνζημύ αθαζημύ ακηέδναζακ ζε ζδιακηζηά ορδθόηενα πμζμζηά ηαζ 

ζπδιάηζζακ ζδιακηζηά ιαηνύηενμοξ αθαζημύξ ζε ζύβηνζζδ ιε έηθοηα πμο 

πνμήθεακ από ηδκ ιέζδ ηαζ ηδκ αάζδ ημο ιδηνζημύ αθαζημύ. Ο νοειόξ 

πμθθαπθαζζαζιμύ ηςκ εηθύηςκ πμο ηόπδηακ από ηδκ ημνοθή ημο αθαζημύ 

είπακ θμζπό ζδιακηζηά ορδθόηενμ νοειό πμθθαπθαζζαζιμύ από αοηά πμο 

ηόπδηακ από παιδθόηενα ζδιεία ημο αθαζημύ. 

Υνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα εάκ ημ ίδζμ απμηέθεζια εα ειθακίγεηαζ 

ηαζ όηακ εβηαηαζηαεμύκ ηαθθζένβεζεξ in vitro  ηαζ ζε άθθεξ επμπέξ ημο έημοξ 

όπμο ιεηααάθθεηαζ δ θοζζμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο είδμοξ. 
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Ζ απμθύιακζδ θμζπόκ ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ ιε οδαηζηό δζάθοια 

15% πθςνίκδξ ειπμνίμο, ηαοηόπνμκα ιε ηδκ πνήζδ εηθύηςκ από ηδκ ημνοθή 

ημο ιδηνζημύ θοημύ είκαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ 

ιζηνμπμθθαπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ ηδκ πενίμδμ ημο Μαΐμο.  

Ζ ηαθθζένβεζα ζε θηςπά οπμζηνώιαηα ιζζήξ δύκαιδξ MS ηαζ 1,5 % 

ζμοηνόγδξ, δεκ πανειπμδίγεζ ηδκ έηπηολδ ηςκ εηθύηςκ ημο είδμοξ Erica 

manipuliflora. 
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