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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ήηα κα δζενεοκδεεί εάκ μζ ζπυνμζ ημο 

είδμοξ Origanum vulgare μζ μπμίμζ πνμένπμκηαζ απυ αοημθοή θοηά πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ζημ υνμξ Σαΰβεημξ αθαζηάκμοκ ηαθφηενα ζε ζημηάδζ ή ζε 

θςημπενίμδμ 16hθςξ  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά έπμοκ δζαδναιαηίζεζ ζπμοδαίμ νυθμ 

ζηδκ γςή ημο ακενχπμο ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ημο ηυζιμο απυ ηδκ ανπαζυηδηα. 

ηδκ ανπαία Δθθάδα πανάδεζβια δ εεά Γήιδηνα ήηακ δ εεά ηδξ βμκζιυηδηαξ 

ηαζ ηδξ θφζδξ, βζα πάνδ ηδξ πναβιαημπμζμφκηακ ιεβάθεξ βζμνηέξ, ηα 

ακεεζηήνζα. Απυ ηδκ  εθθδκμνςιασηή επμπή δ πνήζδ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ 

ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζε υθα ηα ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Σα ανςιαηζηά θοηά 

εηηυξ απυ ηδκ ιαβεζνζηή πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ παναζηεοή ανςιαηζηχκ 

ηναζζχκ ηαζ δζάθμνςκ ανςιάηςκ. Αηυιδ ηαζ ζήιενα δ ενδζηεία ιαξ είκαζ 

πμθφ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ πανμοζία ακεέςκ ζημοξ πνζζηζακζημφξ καμφξ.  

Σζξ ζπμοδαίεξ ζδζυηδηεξ ιενζηχκ εη ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ 

θοηχκ είπε πενζβνάρεζ μ Ηππμηνάηδξ (παηέναξ ηδξ Ηαηνζηήξ) μ μπμίμξ 

ακέθενε υηζ μ βθοηάκζζμξ είπε ηδκ ζδζυηδηα κα ζηαιαηά ημ πηάνκζζια, μ 

ημνίακδνμξ αμδεμφζε ζε δζάθμνα ζημιαπζηά πνμαθήιαηα, ημ εοιάνζ υηζ ήηακ 

απμπνειπηζηυ, εκχ δ ιαηγμονάκα ηαζ ημ ενμφιπζ πενζυνζγακ ηδκ έηηνζζδ ηδξ 

πμθήξ.  

Δηηυξ απυ ημκ Ηππμηνάηδ ιε ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ 

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ αζπμθήεδηακ μ Θευθναζημξ (372 – 287 π.Υ) , 

Γζμζημονίδδξ μ Ακαγαναέαξ (1μξ ι.Υ αζχκαξ), μ μπμίμξ ιάθζζηα έβναρε ημ 

βκςζηυ ζφββναιια «πενί φθδξ ζαηνζηήξ» ημ μπμίμ πενζβνάθεζ ηζξ 

θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ελαημζίςκ θοηχκ.  

Αηυιδ ηαζ ηα πνυκζα ημο Μεζαίςκα ηαζ ηδξ Σμονημηναηίαξ μζ εεναπεοηζηέξ 

ζδζυηδηεξ μνζζιέκςκ θοηχκ ήηακ πμθφ βκςζηέξ υπζ ιυκμ ζηδκ πχνα ιαξ αθθά 

ηαζ ζε πμθθέξ αηυιδ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ Κμιπμβζακκίηεξ ηδξ επμπήξ πνμζπαεμφζακ κα εεναπεφζμοκ πμθθέξ 

αζεέκεζεξ εηείκδξ ηδξ πενζυδμο ιε ηδκ αμήεεζα δζάθμνςκ εεναπεοηζηχκ 

θοηχκ ζε ζοκδζαζιυ πμθθέξ θμνέξ ιε ιάβζα ή πνμζεοπέξ.  

Δηηυξ απυ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ πμθθμί ήηακ μζ θαμί πμο πνμζπάεδζακ 

ζηδκ ανπαζυηδηα κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ μνζζιέκςκ 

θοηχκ. ηδκ Αζία δδιζμονβήεδηε απυ ημοξ Κζκέγμοξ, πνζκ 6000-7000 πνυκζα, 

έκα ιεβάθμ ειπυνζμ ανηοιάηςκ πμο ζηδκ ζοκέπεζα μζ Άνααεξ ημ ιεηέθενακ 

ζηδκ Δονχπδ. 
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Οζ μοιένζμζ, έκαξ θαυξ απυ ημοξ ανπαζυηενμοξ ημο ηυζιμο υπςξ 

ηαηαβνάθεηαζ απυ ηζξ πδβέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ Αζζφνζμζ είπακ βκχζδ ηςκ 

εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ πμθθχκ θοηχκ ηαζ ηα πνδζζιμπμζμφζακ μζ βζαηνμί ηαζ 

μζ ιάβμζ ηδξ επμπήξ.  

ηδκ ανπαία Αίβοπημ απυ ηζξ ακαζηαθέξ πμο έβζκακ ζηζξ ποναιίδεξ 

πνμηφπηεζ μηζ ηα ανςιαηζηά θοηά πνδζζιμπμζμφκηακ εηηυξ απυ ηζξ 

ενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ, ηδκ παναζηεοή ανςιάηςκ, ςξ ανηφιαηα ζε ηνυθζια 

ζηδκ ιμοιζμπμίδζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ ζηδκ εεναπεία δζαθυνςκ παεήζεςκ. Σα 

ηονζυηενα θοηά πμο πνδζζιμπμζμφζακ ζηδκ ανπαία Αίβοπημ ήηα δ 

ιαηγμονάκα, μ βθοηάκζζμξ, δ ηακέθθα ηαζ ημ ηφιζκμ.  

Ζ πνήζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ ηςκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζοκεπίζηδηε απυ 

ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα βζα ηδκ ηάθορδ ααζζηχκ ακαβηχκ ημο 

ακενχπμο ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ημο ηυζιμο. ήιενα δ παβηυζιζα αζμιδπακία 

θανιάηςκ ηαζ ηαθθοκηζηχκ πνμζπαεεί κα εκημπίζεζ ηαζ άθθα θοηά ιε 

ανςιαηζηέξ ή/ηαζ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ.  

              

           

    ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1 ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ 

Ζ πχνα ιαξ ανίζηεηε ζηδκ εφηναηδ γχκδ ηαζ ζε βεςβναθζηυ πθάημξ ιεηαλφ 

ηςκ παναθθήθςκ ημο 34μο ηαζ 42μο. Σμ ηθίια ηδξ πχναξ ιαξ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιεζμβεζαηυ έςξ δπεζνςηζηυ, δ πμζηζθμιμνθία αοηή μθείθεηαζ ζηδκ 

ζδζαίηενδ ημπμβναθία ηδξ Δθθάδαξ πμο πενζθαιαάκεζ ιεβάθεξ ορμιεηνζηέξ 

δζαθμνέξ, ζδζαίηενα πεηνχιαηα ηαζ ακάβθοθα εδάθμοξ πμο έπμοκ ζακ 

απμηεθέζιαηα ηδκ ζδζαίηενδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηδξ πχναξ ιαξ.  

Σμ ηθίια ηδξ ιεζμβείμο παναηηδνίγεηαζ απυ ήπζμοξ ηαζ οβνμφξ πεζιχκεξ, 

εενιά ηαζ λδνά ηαθμηαίνζα. Ζ δθζμθάκεζα είκαζ έκημκδ ζπεδυκ υθεξ ηζξ διένεξ 

ημο έημοξ. Σδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ μζ ανμπμπηχζεζξ είκαζ εθάπζζηεξ.  

ηζξ πενζμπέξ ιε βεςβναθζηυ πθάημξ 30-40 ιμίνεξ ηαζ ζηα δφμ διζζθαίνζα ημο 

πθακήηδ παναηδνείηαζ ιεζμβεζαηυ ηθίια ηαζ ιεηαλφ άθθςκ παιδθή εδαθζηή 

δζαεεζζιυηδηα ζε άγςημ ηαζ θχζθμνμ ιε απμηέθεζια δ πθςνίδα ηαζ δ πακίδα 

ηςκ πενζμπχκ αοηχκ κα ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζε ιζηνυ ή ιεβάθμ ααειυ. 
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Όηακ δδθαδή ηα είδδ πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ελαζηίαξ δζάθμνςκ 

ηθζιαηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ υπζ ελαζηίαξ ηδξ θοθμβεκεηζηήξ ζοββέκεζαξ 

μκμιάγεηαζ ζοβηθίκμοζα ελέθζλδ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηα είδδ γμοκ ζε 

ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ.   

ηδκ Δθθάδα ηα θοηζηά είδδ ανζειμφκ πενίπμο 6.000 ιέθδ ηαζ ιάθζζηα ημ έκα 

δέηαημ πενίπμο ελ αοηχκ απακημφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζηδκ πχνα ιαξ. Ζ 

πχνα ιαξ έπεζ ιζα απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ πθςνίδεξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ημ 

βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ εδαθζηέξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

πμο επζηναημφκ. Σα ανςιαηζηά ηαζ ηα θανιαηεοηζηά θοηά πμο απακημφκ ζηδκ 

πχναξ ιαξ είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηαζ ιεθζζζμηνμθζηά.               

             

1.2 ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ                                 

Ζ πθςνίδα ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ πθμφζζεξ ημο ηυζιμο ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ιεβάθμ ανζειυ ανςιαηζηχκ θοηχκ. Με ημκ μνζζιυ ανςιαηζηά 

θοηά εκκμμφιε ηα θοηά πμο θένμοκ έκα ζδζαίηενμ άνςια ελαζηίαξ ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ πμο απακημφκ ζηα θφθθα, ημοξ ηανπμφξ, ηζξ νίγεξ, ηα άκεδ ή 

άθθα θοηζηά υνβακα. (Βχημο 1983). 

 

Σα πζμ βκςζηά ανςιαηζηά θοηά πμο απακημφκ ζηδκ πχνα ιαξ είκαζ δ νίβακδ, 

ημ παιμιήθζ, ημ εοιάνζ, δ θεαάκηα, δ ιέκηα, μ ααζζθζηυξ, υθα ηα είδδ πμο 

ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ εζπενζδμεζδχκ, μ βθοηάκζζμξ, δ δάθκδ ηαζ 

πμθθά αηυιδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Πμθθά απυ 

ηα θοηά αοηά είκαζ αοημθοή, ηάπμζα άθθα ηαθθζενβμφκηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηά βζα 

ηα ζδζαίηενα ανχιαηα ημοξ.  

 

Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ πμθθχκ θοηχκ έπμοκ ιεθεηδεεί ηαζ ζημ πανεθευκ 

απυ επζζηήιμκεξ ηαζ ημοξ θαμφξ πμθθχκ πςνχκ παβημζιίςξ ηαζ ζήιενα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ απυ ηδκ αζμιδπακία ηνμθίιςκ, ηαθθοκηζηχκ ηαζ 

θανιάηςκ. ηδκ πχνα ιαξ δ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ δεκ έπμοκ ακαπηοπεεί πανά ηζξ εκηαηζηέξ πνμζπάεεζεξ 

πμο έβζκακ ζημ πανεθευκ απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ αθθά ηαζ απυ ζδζχηεξ.  
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Οζ ζδζαίηενεξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πχναξ ιαξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ 

ακάπηολδ πθδεχνα ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ δοζηοπχξ δεκ 

έπμοκ αλζμπμζδεεί επανηχξ ιέπνζ ζήιενα. 

 

Πμθθμί είκαζ δοζηοπχξ μζ ζοθθμβείξ πμο ηάεε πνυκμ ζοβημιίγμοκ ιζηνέξ ή 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δζάθμνςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ιε 

ζηυπμ κα ηα δζμπεηεφζμοκ ζημ ειπυνζμ. Ζ θακεαζιέκδ ζοθθμβή ηςκ θοηχκ 

αοηχκ πμθθέξ θμνέξ ιεζχκεζ δναζηζηά ημκ πθδεοζιυ ημοξ ιε απμηέθεζια κα 

μδδβμφιαζηε αηυιδ ηαζ ζηδ  ελαθάκζζδ ιενζηχκ ελ αοηχκ. Υαναηηδνζζηζηυ 

είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιέπνζ ζήιενα δ θακεαζιέκδ ζοθθμβή έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ 

ελαθάκζζδ ημοθάπζζημκ πέκηε θοηζηχκ εζδχκ αθθά ηαζ ζημκ ηίκδοκμ 

ελαθάκζζδξ αηυιδ 33 θοηζηχκ εζδχκ, 25 εη ηςκ μπμίςκ είκαζ εκδδιζηά.   

Γζα κα ακαπηοπεεί δ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ ηςκ θανιαηεοηζηχκ 

θοηχκ αθθά πςνίξ κα δδιζμονβδεμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ πθςνίδα εα πνέπεζ 

αοημί πμο αζπμθμφκηαζ ή πμο ιπμνεί κα αζπμθδεμφκ ιε αοηά κα ιπμνμφκ κα 

ηα ακαβκςνίζμοκ ηζ κα λένμοκ ανηεηά βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημοξ.  

Σμ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, βζα κα ιπμνέζεζ κα θάαεζ ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ θοηχκ πμο ηζκδοκεφμοκ, ζοκέζηδζε επζηνμπή απυ εζδζημφξ μζ μπμίμζ 

ηαηέβναρακ έκα πμθφ ιεβάθμ ανζειυ απυ αοηά. Σα θοηζηά αοηά είδδ 

δδιμζζεφεδηακ ζημ οπ. Ανζειυ 67/81 θφθθμ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ 

Κοαενκήζεςξ. Φοζζηά μ ανζειυξ αοηυξ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηα θοηζηά είδδ 

πμο πνάβιαηζ άιεζα ηζκδοκεφμοκ, αθθά δείπκεζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ πθςνίδαξ. 

Δηηυξ απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ πμο ιε δζάθμνεξ Τπδνεζίεξ ημο αμδεάεζ 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ θοηζηχκ εζδχκ, ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα ημ ίδζμ εέια 

δείπκμοκ ηαζ άθθμζ ιδ ηναηζημί θμνείξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηδκ «Δθθδκζηή 

Πνμζηαζία ηδξ Φφζδξ» ηαζ ημ «Μμοζείμ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ Γμοθακδνή» πμο 

ακαπηφζζμοκ ζδζαίηενδ δναζηδνζυηδηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ εθθδκζηήξ 

πθςνίδαξ.  

Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ πθςνίδαξ ημο ηυπμο ια είκαζ δ 

βκχζδ ηςκ θοηχκ ηαζ δ πείνα πνμηεζιέκμο κα ζοβημιζζημφκ ζςζηά. Μενζηά 

ααζζηά ιέηνα πμο εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ: 



9 

 

 Θα πνέπεζ κα πενζμνζζηεί υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ δ αυζηδζδ 

ηονίςξ απυ βίδεξ ζε πενζμπέξ πμο θοηά ηζκδοκεφμοκ ιε ελαθάκζζδ 

 Θα πνέπεζ κα απαβμνεοηεί δ ζοθθμβή ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ 

θοηχκ απυ ακενχπμοξ πμο δεκ θένμοκ εζδζηή άδεζα. 

 Θα πνέπεζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια κα ζοιπενζθάαεζ εζδζηά 

ζειζκάνζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ 

πνμηεζιέκμο δ ημζκςκία κα βκςνίζεζ, κα αβαπήζεζ ηαζ εκ ηέθεζ κα 

πνμζηαηεφζεζ ηα θοηζηά είδδ πμο ηζκδοκεφμοκ ιε ελαθάκζζδ.  

 Θα πνέπεζ επίζδξ κα δδιζμονβδεμφκ εεκζηά πάνηα ηα μπμία κα 

πνμζηαηεφμοκ ηα θοηζηά είδδ.  

 Δηπαίδεοζδ ηα ζπμθεία ηαζ ζε εζδζηά ζειζκάνζα ημο εθθδκζημφ 

ημζκμφ χζηε κα απμηηήζεζ ζοκείδδζδ  ημο ηζκδφκμο πμο απεζθεί ηδκ 

πθςνίδα, κα βκςνίζεζ ηα θοηά, κα ηα αβαπήζεζ ηαζ κα ηα πνμζηαηεφζεζ.  

 

 

 

  1.3 ΡΗΓΑΝΖ 

 
Ζ νίβακδ (Origanum vulgare,) ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πεζθακεχκ 

(Lamiaceae) Ζ μκμιαζία νίβακδ δίκεηαζ ζε θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ Ονίβακμκ 

(Origamum) πμο πενζθαιαάκεζ πενίπμο 30 θοηζηά είδδ, ηα πενζζζυηενα απυ 

ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ανςιαηζηά. Δίκαζ θοηυ πμο ακαπηφζζεηαζ 

ζηδκ Κεκηνζηή Αζία ηαζ ζε ιεζμβεζαηέξ πχνεξ (Δθθάδα, Κφπνμξ, Ηζναήθ, 

Σμονηία, Αθαακία, Μανυημ) (Υαηγυπμοθμξ 2010). ηδκ  πχνα ιαξ δ νίβακδ 

απακηά ζε ημπμεεζίεξ ιε ορυιεηνμ ιέπνζ 2000 ιέηνα.  

Ζ νίβακδ είκαζ βκςζηή ζηδκ πχνα ιαξ απυ ηα ανπαία πνυκζα βζα ηδκ πνήζδ 

ςξ θάνιαημ ζε δζάθμνεξ παεήζεζξ. Σμ υκμια ηδξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ ανπαία 

θέλδ μνίβακμκ, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηζξ θέλεζξ «υνμξ» ηαζ «βακμφζεαζ» 

πμο ζδιαίκεζ αβαπχ, απμθαιαάκς, θυβς ημο υηζ δ νίβακδ πνμηζιά ηα ιεβάθα 

ορυιεηνα. Ζ μκμιαζία «oregano» είκαζ ημζκή ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ 

υπςξ δ Γενιακία, δ Ηηαθία, δ Ηζπακία η.α. 

Οζ πνχηεξ ακαθμνέξ βίκμκηαζ απυ ημκ Θευθναζημ ηαζ ημκ Γζμζημονίδδ, εκχ 

ηδκ ιεζαζςκζηή πενίμδμ δ ελάπθςζδ ηδξ ςξ θανιαηεοηζηυ θοηυ ήηακ 

ναβδαία. (ηνμοιπήξ 1988) 
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1.4 ΒΟΣΑΝΗΚΑ  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ                                                                   

Ζ νίβακδ είκαζ έκα θοηυ πμθοεηέξ, πμχδεξ, ιε πκμοδμηυ αθαζηυ πμο θηάκεζ 

ιέπνζ ηαζ ημ 1 ιέηνμ, λοθχδδ ηαζ ανςιαηζηυ. Ο αθαζηυξ είκαζ υνεζμξ, 

ηεηναβςκζηυξ, πμθφηθαδμξ ηαζ έπεζ φρμξ 30-80 εηαημζηά. Δπίζδξ, μζ αθαζημί 

θένμοκ αδέκεξ, ποηκμφξ αυηνεζξ ηαζ ηα ηθαδζά επζηαθφπημκηαζ απυ ανάηηζα 

ηάθοηεξ 5 μδυκηςκ ηαζ δίπεζθδ ζηεθακή.  

Σα θφθθα είκαζ ακηίεεηα, έιιζζπα ηαζ πμθφ πνζμκςηα, επίζδξ έπμοκ ζπήια 

ςμεζδή ή εθθεζρμεζδή ηαζ θένμοκ ηνζπμεζδήξ αδέκεξ. Ο ανζειυξ ηαζ ημ ιέβεεμξ 

ηςκ αδεκζηχκ ηνζπςιάηςκ ζηα θφθθα, ανάηηζα ηαζ ηάθοηεξ ιεζχκεηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηζξ κυηζεξ πνμξ ηζξ αυνεζεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ. Σα άκεδ 

έπμοκ άζπνμ πνχια ηαζ θφμκηαζ ζε αηναίμοξ ζοιπαβείξ ημνφιαμοξ.  

Σα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ηδξ νίβακδξ έπμοκ ανςιαηζηυ άνςια ηαζ εθαθνχξ 

πζηνή βεφζδ. Σα αζεένζα έθαζα ηδξ νίβακδξ ιεηαλφ άθθςκ απμηεθμφκηαζ απυ 

ημ μνζβακέθαζμ (εοιυθδ ηαζ ηαναμηνυθδ), ηαθεσηυ μλφ, νμζιανζκζηυ μλφ η.α. 

           

  

  1.5 ΥΡΖΔΗ ΡΗΓΑΝΖ                                                                                     

Ζ νίβακδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θανιαηεοηζηυ θοηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα 

ανίζηεζ ηαζ ζήιενα εονεία εθανιμβή ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ αζμιδπακίαξ. Σα 

θοηζηά ηιήιαηα ηαζ ηα αζεένζα έθαζα ημο θοημφ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ ςξ ανηφιαηα, έηζζ δ νίβακδ απμηεθεί έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ανηφιαηα ηςκ ιεζμβεζαηχκ πςνχκ. 

Ζ αζμιδπακία ηνμθίιςκ πνδζζιμπμζεί ηονίςξ ηα λενά θφθθα νίβακδξ βζα ηδκ 

παναβςβή νμθδιάηςκ ηαζ ημκζεναχκ. Δπίζδξ, δ νίβακδ απμηεθεί πνχηδ φθδ 

βζα ηδκ παναβςβή ηδξ πίηζαξ. ηδκ θανιαημαζμιδπακία ημ αζεένζμ έθαζμ ημο 

θοημφ πνδζζιμπμζείηαζ ελαζηίαξ ηςκ ζπμοδαίςκ ακηζιζηνμαζαηχκ ηαζ 

ακηζμλεζδςηζηχκ ζδζμηήηςκ ημο. Ζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ νίβακδξ 

μθείθμκηαζ ζηδκ ηανααηνυθδ, ηδκ εοιυθδ, ηςκ θθααμκμεζδχκ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ηςκ θαζκμθζηχκ μλέςκ.  

Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα ηδκ  παναβςβή 

θοηζηχκ ηαθθοκηζηχκ ορδθήξ πμζυηδηαξ.  

ηδκ βεςνβία δ νίβακδ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ θοημπνμζηαζία ελαζηίαξ ηδξ 

κδιαηςδμηηυκμο ηαζ ηδξ εκημιμαπςεδηζηήξ δνάζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ. 
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Δπίζδξ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ζπένκεηαζ νίβακδ πνμηεζιέκμο κα 

πνμζηαηεοημφκ ηα βοικά ηαζ επζηθζκή εδάθδ απυ δζάανςζδ. Ζ νίβακδ είκαζ 

βκςζηυ υηζ δδιζμονβεί πθδεχνα παναθοάδςκ ιε απμηέθεζια κα ζοβηναηεί 

επζηοπχξ ημ επζθακεζαηυ έδαθμξ.  

 

 

1.6 ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ-ΔΓΑΦΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                                       

 Ζ νίβακδ αοημθφεηαζ ζε εαικχδδ ηαζ πενζαία εδάθδ ζε υθδ ηδκ 

Δθθάδα ηαζ ηαθθζενβείηαζ ζε ιζηνή έηηαζδ, ακαπηφζζεηαζ ζε δζάθμνα 

ορυιεηνα παναεαθάζζζεξ ηαζ μνεζκέξ πενζμπέξ αηυιδ ηαζ ζε άβμκα εδάθδ. Ζ 

νίβακδ ζηδκ πχνα ιαξ εοδμηζιεί αηυιδ ηαζ ζε διζμνεζκέξ δνμζενέξ πενζμπέξ 

ηαζ ζε πςνάθζα αζαεζημφπα, αναπχδδ ιένδ, λδνζηά, θηςπήξ ή πθμφζζαξ 

μνβακζηήξ μοζίαξ. Δίκαζ θοηυ πμο ακαπηφζζεηαζ ζε έκα ορυιεηνμ ακάιεζα 

ζημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ 500 ιέηνα αθμφ κα ακηέλεζ αηυιδ ηαζ ζηζξ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                        

ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ 

Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ θοηχκ είκαζ ιζα πακάνπαζα ηέπκδ πμο απμαθέπεζ 

ζηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ θοηχκ. Οζ ανπαίμζ πνυβμκμζ ιαξ, πνμηεζιέκμο 

κα δδιζμονβήζμοκ έκα ζηαεενυ πμθζηζζιυ, έπνεπε κα αθθάλμοκ ημκ ηνυπμ 

γςήξ ημοξ απυ κμιαδζηυ ζημ βεςνβζηυ. Άνπζζακ κα ιαγεφμοκ ζπυνμοξ βζα 

άιεζδ ηαηακάθςζδ, αθθά ηαζ βζα ζπάνζζιμ ηδκ επυιεκδ πενίμδμ. Οζ πνχημζ 

παναβςβμί εβηαηαζηάεδηακ ηαηά ιήημξ ηςκ πμηαιχκ, βζαηί ημ κενυ ήηακ 

ακαβηαίμ, ηυζμ βζα ηδκ επζαίςζδ ημοξ υζμ ηαζ βζα ημ πυηζζια ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ημοξ. Αηυια ηαζ βζαηί ηα εδάθδ αοηά ήηακ βυκζια. Μεηαλφ ηςκ 

θοηχκ πμο ιάγεοακ, παναηήνδζακ υηζ ιενζηά απ’ αοηά, πανήβαβακ 

ιεβαθφηενμοξ ζπυνμοξ, πμο αθάζηαζκακ βνήβμνα ηαζ κμζηζιυηενμοξ 

ηανπμφξ, απ’ υηζ άθθα.  

Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ θοηχκ βίκεηαζ είηε εββεκχξ (ιε ζπυνμ), είηε αβεκχξ 

(ιε ιμζπεφιαηα, ιε in vitro πμθθαπθαζζαζιυ). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ 

πμζηζθία δεκ ακαπανάβεηαζ πζζηά. Σα θοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ εββεκήξ 
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ακαπαναβςβή ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ γςδνυηδηα, πθμφζζμ νζγζηυ ζφζηδια, 

ηαθφηενδ πνμζανιμζηζηυηδηα ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηαθφηενδ ακημπή ζε 

επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ.  

Απυ ηδκ ανπαζυηδηα είκαζ βκςζηυ υηζ ιενζηά θοηά πμθθαπθαζζαγυηακ εφημθα 

ιε ιμζπεφιαηα ή ιε ηαηααμθάδεξ αθαζηχκ, ηαζ υηζ ηα ακαπαναβυιεκα θοηά, 

βεκεηζηά, ήηακ πανυιμζα ιε ημ ιδηνζηυ θοηυ. Ζ ηεπκζηή αοηή, πμο ελαζθαθίγεζ 

πζζηή βεκεηζηά ακαπαναβςβή ζηα θοηά, μκμιάζηδηε αβεκήξ, αθαζηζηυξ ή 

ηθςκζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ. Γζα ημκ επζηοπή πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ θοηχκ 

απαζημφκηαζ βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ακαημιία, ακάπηολδ ηαζ αφλδζδ αοηχκ αζ 

επανηήξ ηεπκζηή ειπεζνία ακαθμνζηά ι’ αοηυκ.  

ε ιεβάθμ πμζμζηυ δ επζηοπία ιζαξ ηαθθζένβεζαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εθανιμβή 

εκδεδεζβιέκςκ ιεευδςκ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ θοηχκ. Σμ ηένδμξ ηςκ 

παναβςβχκ επδνεάγεηαζ άιεζα απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ θοηχκ, πμο 

πνμιδεεφμκηαζ απυ ιμκάδεξ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ 

ζφβπνμκςκ ηαζ ηαπείαξ παναβςβήξ ιεευδςκ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ θοηχκ 

πνμτπμεέηεζ μζ θοηςνζμφπμζ κα βκςνίγμοκ πμθφ ηαθά ηδκ ακαημιζηή ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ημο θοημφ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ.  

 

Πμθθά θοηά ακαπανάβμκηαζ οπυ θοζζηέξ ζοκεήηεξ αβεκχξ. Αβεκήξ ή 

αθαζηζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ θοηχκ είκαζ μ ηνυπμξ εηείκμξ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ θοηχκ, ηαηά ημκ μπμίμ ηα κέα παναβυιεκα θοηά 

έπμοκ αηνζαχξ ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά ιε εηείκα ηςκ ιδηνζηχκ θοηχκ απυ ηα 

μπμία πνμένπμκηαζ. Ζ μιμζμιμνθία πμθθχκ μπςνμηδπεοηζηχκ θοηχκ ηαζ δ 

μιμζυηδηα ή μιμζμιμνθία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ελαζθαθίγεηαζ ηονίςξ ιε ημκ αβεκή 

πμθθαπθαζζαζιυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πμθθέξ απυ ηζξ μπςνμηδπεοηζηέξ 

πμζηζθίεξ πμο παναθθάζζμοκ βεκεηζηά, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ιε αθαζηζηά ιένδ.  

 

 

2.1 ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΑΓΔΝΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ   

 Οζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ πμο εθανιυγεηαζ μ αβεκήξ πμθθαπθαζζαζιυξ 

είκαζ μζ ελήξ: 

Ζ ακζηακυηδηα παναβςβήξ γςηζηχκ ζπυνςκ. Σα θοηά ακαπανάβμκηαζ 

αβεκχξ, βζαηί είηε δεκ είπακ είηε έπμοκ πάζεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ακαπαναπεμφκ 

εββεκχξ ιε ζπυνμ. Πμθθά απυ ηα ηαηχηενα θοηά ή ηα θοηά πμο δεκ ακείγμοκ 
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δεκ είκαζ δοκαηυκ κα πανάβμοκ ζπυνμοξ, κα ηαζ πανάβμοκ ζπυνζα, ηα μπμία 

ιπμνεί κα εεςνδεμφκ μζ πνυδνμιμζ ηςκ ζπυνςκ. Σα θοηά αοηά 

ακαπανάβμκηαζ αβεκχξ ιε αθαζηζηά υνβακα. Δπίζδξ, πμθθά απυ ηα ακχηενα 

θοηά, πμο πανάβμοκ άκεδ, δεκ πανάβμοκ γςηζημφξ ζπυνμοξ βζα ημκ θυβμ 

αοηυ εα πνέπεζ κα ακαπαναπεμφκ αβεκχξ, ακ πνυηεζηαζ κα δζαζςκζζημφκ. 

Καηά ηδκ ελέθζλδ ημο θοηζημφ ααζζθείμο, πμο έθααε πχνα δζά ιέζμο 

εηαημιιονίςκ εηχκ, είκαζ θακενυ υηζ ηαηά ηδκ ακάπηολδ απυ ημ απθμφζηενμ 

ζημ πζμ πενίπθμημ, ιενζηά απυ ηα μκμιάγμκηαζ ακχηενα θοηά είηε δεκ έπμοκ 

ακαπηφλεζ θεζημονβζηά ζελμοαθζηά υνβακα, είηε ακ έπμοκ ακαπηοπεεί έπμοκ 

βίκεζ ιενζηχξ ή πθήνςξ ελαιαθςιαηζηά.  

Ζ ακζηακυηδηα κα ακαπαναπεμφκ πζζηά βεκεηζηά, ςξ πνμξ ημκ ηφπμ, απυ 

ζπυνμ. Πμθθά θοηά πανάβμοκ άκεδ, ηα μπμία είκαζ επζδεηηζηά ζηδ 

ζηαονμβμκζιμπμίδζδ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πανάβμοκ ζπυνμοξ, πμο 

παναθθάζμοκ βεκεηζηά. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ παναηδνείηαζ ζε δεκδνχδεζξ 

ηαθθζένβεζεξ, ζε ηαθθςπζζηζηά δέκηνα ηαζ ζε εάικμοξ.  

Ζ δζαζχκζζδ εκυξ ζδζαίηενμο παναηηδνζζηζημφ ημο θοημφ. Σα θοηά ιπμνεί κα 

ακαπαναπεμφκ αβεκχξ βζα κα δζαζςκίζμοιε έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ημο 

θοημφ. Ο παναηηήναξ κεακζηυηδηαξ ιζαξ πμζηζθίαξ εκυξ θοημφ δζαθένεζ απυ ημ 

παναηηήνα εκδθζηίςζδξ ηαζ είκαζ ιενζηέξ θμνέξ επζεοιδηυ κα δζαηδνήζμοιε 

ημ παναηηήνα κεακζηυηδηαξ ιε ηδ ιέεμδμ ημο αβεκμφξ πμθθαπθαζζαζιμφ.  

Ζ επζηάποκζδ αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ θοηχκ. Πμθθά θοηά ακαπανάβμκηαζ 

ιε αθαζηζηά υνβακα θυβς ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ εοημθίαξ αφλδζδξ ημο ανζειμφ 

ηςκ θοηχκ.  

Ζ ακάπηολδ ακεεηηζηυηδηαξ ζηα παεμβυκα. Σα θοηά πμθθαπθαζζάγμκηαζ ιε 

αθαζηζηά υνβακα βζα κα αολήζμοκ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ηςκ ζηα παεμβυκα.  

Ζ πενζααθθμκηζηή πνμζανιμβή. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μ ιυκμξ θυβμξ 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ θοηχκ ιε αθαζηζηά υνβακα είκαζ δ αφλδζδ ηδξ 

πνμζανιμζηζηυηδηαξ ημο θοημφ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή.  

Ο έθεβπμξ ηδξ γςδνυηδηαξ ηδξ αθάζηδζδξ. οπκά είκαζ επζεοιδηυξ μ έθεβπμξ 

ηδξ αθάζηδζδξ ημο θοημφ ηαζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημκ αβεκή 

πμθθαπθαζζαζιυ. (αζαθίμ) 
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2..2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ in vitro 

Πανυθμ πμο μ πμθθαπθαζζαζιυξ in vitro απμηεθεί ημιιάηζ ημο αβεκμφξ 

πμθθαπθαζζαζιμφ, ζηδκ πανμφζα πηοπζαηή δζαηνζαή εα ακαπηοπεεί 

λεπςνζζηά ιζαξ ηαζ απμηεθεί ημ εέια αοηήξ.  

Ζ ηεπκζηή in vitro, αθμνά ηδκ ηαθθζένβεζα αζδπηζηά ηοηηάνςκ ηαζ μνβάκςκ 

γχκηςκ μνβακζζιχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ ιεηαπείνζζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ 

αοηχκ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ επζδζςηυιεκμ ζημπυ (ένεοκα, αεθηίςζδ, 

ακαπαναβςβή ηθπ). 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ ακαπηφζζεηαζ ιε ηαπείξ 

νοειμφξ βζα ημκ θυβμ αοηυ μ πμθθαπθαζζαζιυξ in vitro έπεζ ζηυπμ κα ηαθφρεζ 

ηδκ αολδιέκδ γήηδζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ζε 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια.  

 

2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ IN VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ                            

Ο in vitro πμθθαπθαζζαζιυξ ζηδνίγεηαζ ζε δφμ ζδιακηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

θοηζηχκ ηοηηάνςκ, ζηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα ακαβεκκήζμοκ μθυηθδνμ ημ θοηυ 

απυ ημ μπμίμ πνμήθεακ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηα πθήνςξ δζαθμνμπμζδιέκςκ ηαζ 

χνζιςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ κα απμηηήζμοκ εη’ κέμο ιενζζηςιαηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Ζ ζηακυηδηα θμζπχκ ηςκ ηοηηάνςκ κα ακαβεκκά μθυηθδνμ ημ θοηυ απυ ημ 

μπμίμ πνμένπμκηαζ μδήβδζε ημοξ επζζηήιμκεξ ζηδκ ακάπηολδ κέςκ ηεπκζηχκ 

ηαθθζένβεζαξ ηςκ ηοηηάνςκ in vitro πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ επζζηήιδ ηδξ 

Βζμηεπκμθμβίαξ. Οζ επζζηήιμκεξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα απμιμκχζμοκ 

θοηζηά ηφηηανα απυ ημ ιδηνζηυ θοηυ, κα ηα ηαθθζενβήζμοκ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ 

κα επέιαμοκ ζημκ βεκεηζηυ ηχδζηα ημοξ. 

Με ημκ υνμ ζζημηαθθζένβεζα ή ηαθθζένβεζα in vitro, εκκμμφιε ηδκ ηεπκζηή ιε ηδκ 

μπμία απμιμκχκμοιε ιζηνά ηειάπζα θοηζημφ ζζημφ απυ ημ ιδηνζηυ θοηυ ζε 

αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα ηαθθζενβμφιε ζε ενεπηζηυ οπυζηνςια ζε 

εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ. Ο θοηζηυξ ζζηυξ ή ηιήια ζζημφ ημο 

ιδηνζημφ θοημφ πμο απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ιδηνζηυ θοηυ πνμηεζιέκμο κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα in vitro πμθθαπθαζζαζιυ μκμιάγεηαζ έηθοημ. Σα έηθοηα 

πνμένπμκηαζ απυ ημνοθέξ αθαζηχκ, αθθά δζαθένμοκ ζε ιέβεεμξ ηαζ ανζειυ 

ειανοςδχκ θφθθςκ. Σζξ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ βζα επζηοπή 

πμθθαπθαζζαζιυ έπμοκ ηα επάηνζα ιενζζηχιαηα πμο δεκ θένμοκ ειανοχδδ 
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θφθθα ηαζ είκαζ απαθθαβιέκα απυ αζεέκεζεξ. Δκχ ηα ιενζζηχιαηα πμο 

θένμοκ έκα ή ηαζ πενζζζυηενα ειανοχδδ θφθθα ειθακίγμοκ ορδθυ πμζμζηυ 

επζαίςζδξ ζηδκ ηαθθζένβεζα αθθά είκαζ πμθφ πζεακυ κα ιεηαθένμοκ ζχζεζξ.  

Ο in vitro πμθθαπθαζζαζιυξ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ. ηδκ 

πνχηδ πενίπηςζδ δ απμιυκςζδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα αθμνά θοηζηά υνβακα ή 

ζπένιαηα πνμηεζιέκμο κα παναπεεί έκα μθυηθδνμ θοηυ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

επζηνέπεηαζ δ ακάπηολδ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ ή ηςκ 

ζζηχκ απυ ηα υνβακα, ηα μπμία έπμοκ ειαμθζαζηεί ζε ενεπηζηυ ιέζμ. ηδκ 

δεφηενδ πενίπηςζδ μ in vitro πμθθαπθαζζαζιυξ επζηοβπάκεηαζ δ 

απμδζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηοηηάνςκ βζα κα δδιζμονβδεεί ηάθθμξ πμο ζηδκ 

ζοκέπεζα εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ζςιαηζηή ειανομβέκεζδ ή ηδκ 

μνβακμβέκεζδ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία εκυξ ακαβεκκδιέκμο θοημφ. 

(Υαηγυπμοθμξ 2001).  

 

 

2.4 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ IN VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ               

Ζ ηεπκζηή ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ λεηίκδζε πμθθμφξ αζχκεξ κςνίηενα υηακ 

παναηδνήεδηε μ ζπδιαηζζιυξ ημο ηάθθμοξ ηαζ ηδκ έηπηολδ κέςκ μθεαθιχκ 

ιεηά απυ ηδκ αθαίνεζδ εκυξ ιζηνμφ δαηηοθζημφ ηιήιαημξ απυ ημκ θθμζυ. ηδκ 

μοζία υιςξ δ ζζημηαθθζένβεζα εθανιυγεηαζ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα υηακ 

μ αμηακμθυβμξ Haberlandt έεεζε ηδκ αζμθμβζηή αάζδ κα εδναζςεεί δ ηεπκζηή 

ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ ιε ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ πεζναιάηςκ ημο Roux. Σμ 1878 

πανήβαβε ηάθμ απυ έηθοηα βμββοθζμφ δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ 

πμθζηυηδηα πμο ειθακίγεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ θοηζηυ είδμξ. Ο ίδζμξ επζζηήιμκεξ 

απμπεζνάεδηε κα ειαμθζάζεζ δζαθμνεηζηά είδδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ απέδεζλε ημοξ ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ πμο δοζημθεφμοκ ηέημζεξ 

επαθέξ. Δπζπθέμκ, ηυκζζε υηζ ημ ιέθθμκ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ηεπκζηήξ ηνφαεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ πμο εοκμμφκ ηα ιειμκςιέκα ηφηηανα κα 

δζαζνεεμφκ. Μάθζζηα, έηακε πνήζδ εκυξ ενεπηζημφ οπμζηνχιαημξ ημ μπμίμ 

πενζείπε βθοηυγδ ηαζ πεπηυκδ, ςζηυζμ ημ θοηζηυ είδμξ πμο επέθελε δεκ έθενε 

εεηζηά απμηεθέζιαηα. Σα επυιεκα πνυκζα μ Rechinger αζπμθήεδηε ιε ημ 

ηαηάθθδθμ ιέβεεμξ πμο εα πνέπεζ κα έπεζ ημ έηθοημ πνμηεζιέκμο κα 

πνμηαθέζεζ ηδκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ. Ανβυηενα μζ επζζηήιμκεξ Kotte ηαζ 
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Robbins ηαθθζένβδζακ ιενζζηςιαηζηά ηφηηανα νζγζδίςκ θοηχκ ιπζγεθζμφ ηαζ 

ηαθαιπμηζμφ ιε απμηέθεζια ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ζζηχκ ημοξ. 

Πνμηεζιέκμο αοηή δ ηεπκζηή πμθθαπθαζζαζιμφ κα έπεζ ηαθφηενα 

απμηεθέζιαηα έβζκε πνήζδ αολζκχκ ζε οπμζηνχιαηα, έηζζ άνπζζακ κα 

δδιζμονβμφκηαζ ζφκεεηα οπμζηνχιαηα.  

 

 

2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΝ VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ 

Μενζημφξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ επζηοπία ημο in vitro 

πμθθαπθαζζαζιμφ είκαζ μζ ελήξ: 

 

 Σν είδνο ηνπ έθθπηνπ.  

 

Τπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ έηθοηςκ ακάθμβα ιε ημ είδμξ πμο 

πνδζζιμπμζμφιε ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ, παναηάης ακαθένμκηαζ μζ 

ζπμοδαζυηενμζ: 

 Καθθζένβεζα θοηζηχκ μνβάκςκ (νζγχκ, αθαζηχκ, ακεήνςκ ηθπ),  

 Καθθζένβεζα ημο ηάθθμο ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή ειανομεζδχκ ή ηδκ 

μνβακμβέκεζδ 

 Αζδπηζηή ηαθθζένβεζα ιενζζηςιάηςκ αθαζημφ ή άθθςκ θοηζηχκ ζζηχκ 

πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεμφκ μθυηθδνα θοηά.  

 Καθθζένβεζα πνςημπθαζηχκ ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή ειανομεζδχκ.  

 
 
 Ζ ζύλζεζε ηνπ θπζηθνύ ππνζηξώκαηνο.  

 

Ζ ζφκεεζδ ημο θοζζημφ οπμζηνχιαημξ απμηεθεί ημκ ζδιακηζηυηενμ 

πανάβμκηα πμο επδνεάγεζ ηδκ επζηοπία ημο ημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιμφ. 

Σμ ηαηάθθδθμ οπυζηνςια βζα ηάεε ηαθθζένβεζα ιπμνεί κα δζαθένεζ ιεηαλφ 

ηςκ εζδχκ, ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ ημο ίδζμο θοηζημφ είδμοξ ηαζ ακάθμβα ιε 

ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ. ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ δ πνήζδ ενεπηζηχκ οπμζηνςιάηςκ πμο δεκ ανίζημκηαζ ζε 

άνζζηδ ζφκεεζδ εκδεπμιέκςξ κα πνμηαθέζεζ ακςιαθίεξ ζηδκ ακάπηολδ 

ηςκ εηθφηςκ ή αηυιδ ηαζ εάκαημ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ. Δπμιέκςξ δ 
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ζφζηαζδ ημο οπμζηνχιαημξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

θεζημονβία ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ημο ηάεε ζζημφ ή ηοηηάνμο πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί ηάεε θμνά. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ επζθμβή ηςκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ επζθέβεηαζ πεζναιαηζηά απυ ημκ ενεοκδηή.  

Σα ενεπηζηά οπμζηνχιαηα έπμοκ ημκ νυθμ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηςκ 

θοηζηχκ ζζηχκ ιε απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ ενεπηζηέξ μοζίεξ. Σμ 

έηθοημ βζα  κα πμθθαπθαζζαζηεί επζηοπχξ εα πνέπεζ ανπζηά κα έπεζ 

θοηεοηεί ζε ηαηάθθδθμ ενεπηζηυ οπυζηνςια πμο πενζθαιαάκεζ ηαηδβμνίεξ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή εκυξ ενεπηζημφ οπμζηνχιαημξ είκαζ 

μζ ελήξ: 

 Μαθξνζηνηρεία. Οζ θοηζηέξ ηαθθζένβεζεξ πνεζάγμκηαζ ζοκεπή 

πανμπή ακυνβακςκ ζημζπείςκ. Δηηυξ απυ ημκ άκεναηα, ημ 

οδνμβυκμ ηαζ ημ μλοβυκμ εα πνέπεζ κα πανέπμκηαζ ηαζ ιζα ζεζνά 

απυ ενεπηζηέξ μοζίεξ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ (ακηζζημζπμφκ 

ημοθάπζζημκ ζημ 0,1% ημο λδνμφ αάνμοξ ηςκ θοηχκ), βζα ημκ 

θυβμ αοηυ μκμιάγμκηαζ ιαηνμζημζπεία. Σα ιαηνμζημζπεία θμζπυκ 

πμο εα πνέπεζ κα πενζέπεζ έκα ενεπηζηυ οπυζηνςια 

πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζμοιε ηδκ επζηοπή ακάπηολδ ηςκ 

θοηζηχκ ζζηχκ είκαζ ημ άγςημ (Ν), μ θχζθμνμξ (Ρ), ημ ηάθζμ (Κ), 

ημ ιαβκήζζμ (Μg), ημ αζαέζηζμ (Ca) ηαζ ημ εείμ (S). Σμ άγςημ 

πμο απαζηείηαζ ζε πμθφ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ, ανίζηεηαζ ςξ 

κζηνζηυ ή ςξ αιιςκζαηυ ζυκ ή ζε ζοκδοαζιυ ηςκ ζυκηςκ αοηχκ. 

Σμ ηάθζμ πνμζηίεεηαζ ιε ηδ ιμνθή KCl, ή ιε ηδκ ιμνθή KNO3.  

 Μηθξνζηνηρεία. ηα ζημζπεία αοηά ακ ηαζ ζε πμθφ ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ ζοκήεςξ είκαζ άηνςξ απαναίηδηα βζα ηδκ ζςζηή 

ακάπηολδ ημο ζζημφ βζαηί ζοιιεηέπμοκ ζε ααζζηέξ θεζημονβίεξ 

ηςκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ. Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ιαηνμζημζπεία 

είκαζ μ ζίδδνμξ (Fe), ημ κάηνζμ (Na), ημ πθχνζμ (Cl), ημ ιαββάκζμ 

(Mn), μ ρεοδάνβονμξ (Εn) ηαζ ημ αυνζμ (Β). ηαζ ηα ζημζπεία αοηά 

πνμζηίεεκηαζ ζημ οπυζηνςια ιε ηδκ ιμνθή αθάηςκ.  

 Βηηακίλεο. Σα θοηά ζοκεέημοκ ηζξ αζηαιίκεξ πμο είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ αφλδζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ.  Οζ αζηαιίκεξ 
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αεθηζχκμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ επζαίςζδ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ, 

ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ ςζηυζμ εκδέπεηαζ κα οπάνλεζ 

έθθεζρδ μνζζιέκςκ αζηαιζκχκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ πνμζηίεεκηαζ 

αζηαιίκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ααζζημί ιεηααμθζημί 

ηαηαθφηεξ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ αζηαιίκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

είκαζ δ εεζαιίκδ, ημ κζημηζκζηυ μλφ, ημ αζημναζηυ μλφ. Ζ εεζαιίκδ 

είκαζ ιζα αζηαιίκδ απαναίηδηδ βζα ηδκ  ακάπηολδ ηαζ ημ κζηνζηυ 

μλφ ιε ηδκ πονζδμλίκδ αεθηζχκμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ.  

 Απμεηηθέο ξπζκηζηηθέο νπζίεο. Οζ μοζίεξ αοηέξ ζε ιζηνέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ νοειίγμοκ ηδκ αφλδζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

θοηζηχκ μνβάκςκ αθθά ηαζ μθυηθδνμο ημο θοημφ. Οζ ηοημηζκίκεξ 

ηαζ μζ αολίκεξ είκαζ απαναίηδηεξ μοζίεξ βζα ημκ in vitro 

πμθθαπθαζζαζιυ.  Οζ πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκεξ είκαζ μζ 

αολίκεξ (ΗΒΑ, ΝΑΑ, ΗΑΑ 2,4-D) πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ επίηηδηςκ νζγχκ πνμηεζιέκμο κα 

ζπδιαηζζημφκ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα ακαπηοπεεί μ ηάθθμξ. ε 

ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ εκυξ θοηζημφ 

μνβάκμο, ζε ιεβάθεξ δυζεζξ ςζηυζμ ηδκ ακαζηέθθμοκ. Οζ 

ηοημηζκίκεξ (ΒΑΡ, γεαηίκδ) είκαζ πανάβςβα ηδξ αδεκίκδξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμηεζιέκμο κα ζπδιαηζζημφκ πθάβζμζ 

μθεαθιμί, κα δζαζνεεμφκ ηα ηφηηανα ηαζ κα δζαθμνμπμζδεμφκ μζ 

επίηηδημζ αθαζημί απυ ηάθθμοξ ηαζ αθαζημφξ. Μάθζζηα, δ 

ακαθμβία αολίκδξ/ηοημηζκίκδξ ηαεμνίγεζ ηδ ιμνθμβεκεηζηή 

έηθναζδ ηςκ in vitro ζοζηδιάηςκ. ε πενζπηχζεζξ υπμο δ 

ακαθμβία ηδξ αολίκδξ ηαζ ηδξ ηοημηζκίκδξ είκαζ ορδθή 

επζηοβπάκεηαζ νζγμαμθία, δδιζμονβία ηάθθςκ ηαζ ειανφςκ. 

Ακηίεεηα, βζα κα επζηεοπεεί επαβςβή αθαζημβέκεζδξ δ ακαθμβία 

αολίκδξ / ηοημηζκίκδξ εα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζε παιδθά 

επίπεδα.  

Σμ βζααενεθθζηυ μλφ (GA3) εοκμεί ηδκ επζιήηοκζδ ηςκ 

ιεζμβμκάηζςκ δζαζηδιάηςκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ αηναίςκ 

μθεαθιχκ ιεηά ηδκ απμημπή ημοξ ηαζ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ 

αφλδζδ ζε μνζζιέκα ιυκμ είδδ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ 

επίδναζδ ηςκ βζααενεθθζκχκ δ επίδναζδ ημοξ ζηδκ αφλδζδ ηςκ 
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αθαζηχκ μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ζζηχκ 

ζε αολίκδ, πμο πνμηαθεί ηδκ αφλδζδ ηςκ αθαζηχκ.  

 άθραξα. Σα ζάηπανα πανέπμοκ ζημ θοηυ άκεναηα, εκένβεζα 

ηαζ νοειίγμοκ ηδκ μζιςηζηή πίεζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ 

οπυζηνςια. Δλαζηίαξ ηδξ ιεζςιέκδξ θςημζοκεεηζηήξ ζηακυηδηαξ 

ηςκ ζζηχκ αδοκαημφκ κα πανάβμοκ ημοξ οδαηάκεναηεξ πμο εα 

ημοξ ελαζθαθίζμοκ ηδκ απαζημφιεκδ εκένβεζα πνμζηίεεκηαζ 

ζάηπανα ζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια. Σα πζμ βκςζηά ζάηπανα 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ είκαζ δ 

ζαηπανυγδ, δ βθοηυγδ ηαζ δ ιαθηυγδ. Ζ ζαηπανυγδ είκαζ δ 

πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκδ πδβή άκεναηα ηαζ εκένβεζαξ ζημκ in 

vitro πμθθαπθαζζαζιυ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ απμζηείνςζδξ 

ημο ενεπηζημφ ιέζμο, δ ζαηπανυγδ οδνμθφεηαζ ζε βθοηυγδ ηαζ 

ζε θνμοηηυγδ, έηζζ ηα θοηζηά ηφηηανα πνδζζιμπμζμφκ ζηδκ ανπή 

ηδκ βθοηυγδ ηαζ ανβυηενα ηδκ θνμοηηυγδ. Ζ θνμοηηυγδ ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί αθθά εεςνείηαζ ςξ δ θζβυηενμ ηαηάθθδθδ.  

 ηεξενπνηεηηθνί παξάγνληεο. Ζ πζμ βκςζηή μοζία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναζηεοή ημο οπμζηνχιαημξ ιυκμ ζε 

πενζπηχζεζξ υπμο απαζηείηαζ ζηένεμ οπυζηνςια είκαζ ημ άβαν 

βζαηί ζημ οβνυ ιέζμ μ ζζηυξ εα αοεζζηεί ηαζ εα πεεάκεζ ελαζηίαξ 

έθεζρδξ μλοβυκμο. Σα θοηζηά ηφηηανα ηαθθζενβμφκηαζ ζε οβνυ 

ενεπηζηυ ιέζμ ιε ήνειδ ακαηάναλδ ή δζμπέηεοζδ 

απμζηεζνςιέκμο αένα. Σμ άβαν είκαζ έκα αδνακέξ ζοζηαηζηυ, 

ςζηυζμ οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ απμηεθεί πδβή ακυνβακςκ 

ζημζπείςκ. Σμ άβαν πνμένπεηαζ απυ θφηδ ηδξ εάθαζζαξ, δεκ 

ακηζδνά ιε ηακέκα ζοζηαηζηυ ημο ενεπηζημφ δζαθφιαημξ ηαζ δεκ 

ιεηααάθθεζ ηδκ ζφκεεζδ ημο. Έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα θζχκεζ ζημοξ 

90-100μ C ηαζ κα ζηενεμπμζείηαζ πενίπμο ζημοξ 45μ C. οκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ 0,6-0,7%. Άθθμζ 

ζηαεενμπμζδηζημί πανάβμκηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ in 

vitro πμθθαπθαζζαζιυ είκαζ ημ biogel, ημ phytagel ηαζ δ ηαεανή 

αβανυγδ. 
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 Οξγαληθό άδωην. Ζ ααζζηή πδβή μνβακζημφ αγχημο ηςκ 

ενεπηζηχκ οπμζηνςιάηςκ είκαζ ηα αιζκμλέα, δ βθμοηαιίκδ, δ 

αζπαναβίκδ ηαζ δ αδεκίκδ. Ωζηυζμ δ πνήζδ ημο μνβακζημφ 

αγχημο ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ δεκ είκαζ αέααζμ υηζ έπεζ 

εεηζηά απμηεθέζιαηα.  

 Οξγαληθά νμέα. Ζ πνήζδ μνβακζηχκ μλέςκ (π.π. ηζηνζημφ μλέμξ) 

ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ παναηηδνίγεηαζ ςξ αιθίαμθδ. 

Τπάνπμοκ ςζηυζμ εκδείλεζξ υηζ μνβακζηά μλέα, ηονίςξ ηα 

εκδζάιεζα ημο ηφηθμο ημο Krebs πνμζηίεεκηαζ βζα κα 

επζηαπφκμοκ ηδκ ακάπηολδ.  

 pH. ε ηζιέξ pH ορδθυηενεξ απυ 7,0 αθθά ηαζ ζε ηζιέξ 

παιδθυηενεξ απυ 4,5 ηα θοηζηά ηφηηανα παφμοκ κα 

ακαπηφζζμκηαζ. Ηδακζηέξ ηζιέξ pH βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ηοηηάνςκ ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ εεςνμφκηαζ μζ ηζιέξ 

βφνς ζημ 5,5-6. 

 Άιιεο νπζίεο. Μενζηέξ άθθεξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

δζάθμνμοξ θμβμοξ ζημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ είκαζ ημ βάθα 

ηανφδαξ, δ οδνμθοιέκδ ηαγεΐκδ, μ ποιυξ δζάθμνςκ ηανπχκ 

(π.π. ημιάηαξ, εζπενζδμεζδχκ) ηαζ ημ εηπφθζζια δζάθμνςκ 

ηανπχκ (π.π. ζυβζαξ, αφκδξ, ιαβζάξ) 

Ζ ζφκεεζδ ημο οπμζηνχιαημξ πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ πμο 

ελανηάηαζ απυ ηδκ οθή ημο. Σμ πνχημ είδμξ οπμζηνχιαημξ πενζθαιαάκεζ 

ημ οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια πμο ανίζηεζ εθανιμβή ηαηά ηφνζμ θυβμ 

ζηδκ ηαθθζένβεζα νζγχκ ηαζ ζηδκ ηοηηανμηαθθζένβεζα, ημ δεφηενμ είδμξ 

πενζθαιαάκεζ ημ διζζηενεμπμζδιέκμ οπυζηνςια ηαζ δ ηνίηδ ηαηδβμνία 

πενζθαιαάκεζ ημ ζηενεμπμζδιέκμ ημ μπμίμ ιάθζζηα πνδζζιμπμζείηαζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ. (Πμκηίηδξ, 1994, Auge et al., 1995, Nas and Read, 

2004) 

 

 Σν είδνο ηωλ ξπζκηζηώλ αλάπηπμεο 

ημ ενεπηζηυ οπυζηνςια ηδξ ηαθθζένβεζαξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ θοηζηχκ 

μνβάκςκ πμο εα ζπδιαηζζημφκ πνμζεέημοιε δζάθμνμοξ νοειζζηέξ 

αφλδζδξ ακάθμβα ιε ηδκ ακάπηολδ πμο εέθμοιε κα επζηφπμοιε. Ζ 
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πνμζεήηδ αολζκχκ βζα πανάδεζβια πνμάβεζ ηδκ ηοηηανζηή επζιήηοκζδ 

ηςκ ηοηηάνςκ, βζα ημκ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζημ ζηάδζμ ηδξ 

νζγμαμθίαξ. Ζ πνμζεήηδ ηοημηζκίκςκ πνμάβεζ ηδκ ηοηηανζηή δζαίνεζδ, έηζζ 

ανίζηεζ εθανιμβή ζημ ζηάδζμ ηδξ αθαζημβέκκεζδξ. Οζ βζααενεθθίκεξ 

εοκμμφκ ηδκ ηοηηανζηή επζιήηοκζδ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ αοηέξ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ αθαζημβέκκεζδξ. Σμ αζεοθέκζμ ηαζ ημ αιπζζζζηυ μλφ απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά επζηαπφκμοκ ηδκ βήνακζδ, βζα ημκ θυβμ αοηυ ζπάκζα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ in vitro.  

 

 

2.6 ΦΑΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ IN VITRO  

ημκ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζαδζηαζία είκαζ δ 

ηεπκζηή ηδξ απμζηείνςζδξ ημο θοηζημφ οθζημφ ηαζ ημο ενεπηζημφ 

δζαθφιαημξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ 

αζδπηζηχκ ζοκεδηχκ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημοξ.  

Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ ιμθφκζεζξ πνμένπμκηαζ απυ ιφηδηεξ ηαζ 

ααηηήνζα πμο ιεηαθένμκηαζ ιε ημκ αένα ηαζ υηακ επζηναημφκ εοκμσηέξ 

ζοκεήηεξ βζα κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα πμθθαπθαζζαζημφκ ιμθφκμοκ ηδκ 

ηαθθζένβεζα. Γζα ηδκ απμθοβή ηέημζςκ πενζζηαηζηχκ ζοκζζηάηαζ: 

 Ζ απνζηείξωζε ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. 

Σμ ενεπηζηυ δζάθοια ιεηαθένεηαζ ζε βοάθζκδ θζάθδ, 

ηθεζζιέκδ ιε ααιαάηζ ή ιε πθαζηζηυ πχια ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

απμζηεζνχκεηαζ είηε ιε ηθζαακζζιυ είηε ιε θζθηνάνζζια ιέζς 

ιειανακχκ οπυ πίεζδ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ 

απμζηείνςζδ πενζθαιαάκεζ 20 θεπηά ηδξ χναξ ζημκ ηθίαακμ 

ζε εενιμηναζία 120μ C βζα κα ζημηςεμφκ μζ επζαθααήξ 

ιζηνμμνβακζζιμί. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ πνδζζιμπμζείηαζ 

έκα θίθηνμ ημ μπμίμ απμηεθείηαζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ είζμδμ 

ααηηδνίςκ ηαζ άθθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.  

 Ζ απνιύκαλζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ. 

Σα θοηζηά ιένδ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ in vitro 

πμθθαπθαζζαζιυ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζαεαθδιέκα 

απυ επενμφξ ή αζεέκεζεξ βζα ημκ θυβμ αοηυ επζθέβεηαζ δ 
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απμθφιακζδ ημο θοηζημφ οθζημφ. ε πνχηδ θάζδ επζθέβεηαζ 

ημ ιδηνζηυ θοηυ ηαζ ημ έηθοημ ηαζ ιε απμθοιακηζηέξ μοζίεξ 

απμθοιαίκεηαζ δ επζθάκεζα ηςκ θοηζηχκ ηιδιάηςκ απυ 

παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ αθθά υπζ απυ ζμφξ ηαζ απυ 

δζαζοζηδιαηζημφξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. ηδκ 

ζοκέπεζα ρεηάγεηαζ ιε ιοηδημηηυκμ ή ιε εκημιμηηυκμ ημ 

ιδηνζηυ θοηυ πμο αημθμοεείηαζ απυ ηδκ ηφνζα απμθφιακζδ, 

δ μπμία πενζθαιαάκεζ ημ οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ (NaOCl) ή ημ 

οπμπθςνζχδεξ αζαέζηζμ (Ca(ClO)2). Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ απμθφιακζδξ ημο θοηζημφ οθζημφ απαζηείηαζ λέπθοια ηςκ 

θοηχκ ιε απμζηεζνςιέκμ κενυ, δζαίνεζδ ημο θοηζημφ οθζημφ 

ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ζημ ενεπηζηυ δζάθοια.  

 Ζ απνζηείξωζε ηωλ εξγαιείωλ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ ηαθθζένβεζα βζα κα απμθεοπεεί ιεηάδμζδ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ απυ θοηυ ζε θοηυ. 

Ζ απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ απμηεθεί 

έκα πνμθδπηζηυ ιέηνμ βζα ηδκ απμθοβή ιυθοκζδξ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζοκζζηάηαζ πθφζζιμ 

απμζηείνςζδ ηςκ βοάθζκςκ ζηεοχκ ζε ηθίαακμ ιε εενιυ 

αένα ζημοξ 160-180μ C βζα πνμκζηυ δζάζηδια δφμ έςξ 

ηεζζάνςκ ςνχκ. Ζ απμζηείνςζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ενβαθείςκ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ειαάπηζζδ ημοξ ζε αζεακυθδ 

ζοβηέκηνςζδξ 75% πμο αημθμοεείηαζ απυ θθυβα.  

 Ζ απνζηείξωζε θαη ε δηαηήξεζε ακόιπληωλ ζπλζεθώλ 

ζηνλ ζάιακν εκβνιηαζκνύ. 

Ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο εαθάιμο ειαμθζαζιμφ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ 

εάθαιμξ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ αέναξ βζα πνμκζηυ δζάζηδια 15-20 

θεπηχκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ εάθαιμξ δζαεέηεζ νεφια αένα 

μνζγυκηζαξ νμήξ. ηδκ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ 

ηαεανζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ ιε αθημυθδ ζοβηέκηνςζδξ 

95%.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ ζην ζξεπηηθό δηάιπκα 
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Καηά ηδκ δζάνηεζα ημπμεέηδζδ ημο θοηζημφ οθζημφ ζημ ενεπηζηυ 

δζάθοια είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ υθα ηα ενβαθεία (υθα ηα ζηεφδ, ηα 

κοζηένζα ηαζ μζ ζπάημοθεξ) πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ κα έπμοκ 

απμζηεζνςεεί πνζκ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

Σα ενβαθεία ιεηά ηδκ πνήζδ εα πνέπεζ κα ειααπηίγμκηαζ ζε 

δζάθοια αθημυθδξ ζοβηέκηνςζδξ 95% ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα 

ημπμεεημφκηαζ ζε θθυβα πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηναθμφκ υθμζ μζ 

επζαθααήξ ιζηνμμνβακζζιμί πμο πζεακχξ θένμοκ. Σμ 

πνμζςπζηυ πμο εα θένεζ εζξ πέναξ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ 

μθείθεζ κα ηδνεί υθμξ ημοξ ηακυκεξ. (Γδιάζδ – Θενζμφ, 1995) 

2.7 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΘΡΔΠΣΗΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΜΑΣΩΝ 

Γζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ενεπηζηχκ οπμζηνςιάηςκ απαζηείηαζ δ 

πνμεημζιαζία ποηκχκ δζαθοιάηςκ (10 x ηαζ 100x ζοβηέκηνςζδξ) ορδθήξ 

ηαεανυηδηαξ πδιζηχκ μοζζχκ ζε απζμκζζιέκμ κενυ. Μεηά ηδκ παναζηεοή 

ημοξ ηα δζαθφιαηα απμζηεζνχκμκηαζ ζε αοηυηαοζημ ζημοξ 120μ C, 15psi βζα 

20 θεπηά ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηαηαρφπμκηαζ ιέπνζ ηδκ πνήζδ ημοξ. Γζάθμνεξ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ (υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια μζ 

αζηαιίκεξ, επεζδή είκαζ πμθφ εοαίζεδηεξ ζηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

απμζηεζνχκμκηαζ ιε ηδκ αμήεεζα θίθηνμο ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ ζημ 

απμζηεζνςιέκμ ενεπηζηυ ιέζμ. Σα πενζζζυηενα ενεπηζηά οπμζηνχιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα είκαζ ειπμνζηά ζηεοάζιαηα λδνήξ ζηυκδξ.  

 

 

Σύπνη ηζηνθαιιηέξγεηαο 
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Δζηυκα: Μέεμδμζ ζζημηαθθζένβεζαξ. 1) Καθθζένβεζα ειανφςκ, 2) Καθθζένβεζα 

μνβάκςκ, 3) ηαθθζένβεζα ηάθθμο, 4) Κοηανμηαθθζένβεζα.  

 

 Καιιηέξγεηα νξγάλωλ 

Ο ηφπμξ αοηυξ ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαθθζένβεζα 

μνβάκςκ, υπςξ είκαζ μζ νίγεξ, ηα εκδμζπένιζα, μζ ςμεήηεξ ηαζ ηα ςάνζα. 

 Καιιηέξγεηα έθθπηωλ 

Ζ ηαθθζένβεζα εηθφηςκ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαθθζένβεζα μπμζμοδήπμηε ζζημφ 

ή μνβάκμο ιε ζηυπμ ηδκ επαβςβή ηαθθμβέκεζδξ ή ηδκ ακαβέκκδζδ κέςκ 

θοηχκ. 

 Καιιηέξγεηα θάιινπ 

Σα έηθοηα ηαθθζενβμφκηαζ ζε ηαηάθθδθμ οπυζηνςια πμο πενζέπεζ 

δζάθμνεξ αολίκεξ ηαζ ηοημηζκίκεξ πνμηεζιέκμο κα ζπδιαηίγμοκ ηάθθμ. Οζ 

θοηζημί ζζημί έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα πανάβμοκ ιζα ακμνβάκςηδ, 

αολάκμιεκδ ηαζ δζαζνμφιεκδ ιάγα ηοηηάνςκ επ’ αυνζζημκ ιε ηδκ 

δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ηακμκζηχκ νζγχκ, αθαζηχκ ηαζ ειανομεζδχκ 

δδιζμονβχκηαξ ζηδκ μοζία έκα θοηυ. Οζ ηάθθμζ ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ θφζδ 

πνμηεζιέκμο κα επμοθςεμφκ μζ πθδβέξ ηςκ θοηχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ιμθφκζεζξ ή ηναοιαηζζιμφξ.  

 Καιιηέξγεηα θπηηάξωλ 

Με ηδκ ιεηαθμνά ηιήιαημξ ημο ηάθθμο ζε έκα οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια 

ηαζ ιε ηδκ εθεοεένςζδ ηοηηάνςκ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ 

ηα ηφηηανα ακαπηφζζμκηαζ ηαζ δζαζνμφκηαζ. Ζ απμιυκςζδ ηςκ θοηζηχκ 

ηοηηάνςκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ιδπακζηέξ ή εκγοιαηζηέξ ιεευδμοξ. Ζ 
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πνχηδ πενίπηςζδ πενζθαιαάκεζ θεζμηνίαδζδ ημο θοηζημφ ζζημφ, δζήεδζδ 

ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα θοβμηέκηνδζδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ θοηζηχκ 

οπμθεζιιάηςκ. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ οδνμθοηζηά 

έκγοια πνμηεζιέκμο κα θοεμφκ μζ ιεζμηοηηάνζμζ ζφκδεζιμζ ιεηαλφ ηςκ 

ηοηηάνςκ.  

ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ηοηηάνςκ βίκμκηαζ ζοκεπείξ οπμηαθθζένβεζεξ ζε 

θνέζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια πνμηεζιέκμο κα  αναζςεεί δ ηαθθζένβεζα ηαζ 

κα λεηζκήζεζ ιζα κέα. Ο ααειυξ ηδξ αναζχζδξ ηάεε θμνά ηαεμνίγεηαζ απυ 

ημκ ενεοκδηή. ε πενζπηχζεζξ ορδθήξ αναίςζδξ απαζηείηαζ ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια οζηένδζδξ ηαζ ζε εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ 

αηυιδ ηαζ εάκαημξ ηςκ ηοηηάνςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ 

ιζα ηαθθζένβεζα ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηαζ δ 

ιεηαθμνά ηδξ ηαθθζένβεζαξ βίκεηαζ εφημθα ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ πζπέηαξ. 

Δπίζδξ, δ ηαθθζένβεζα είκαζ θζβυηενμ εηενμβεκήξ ηαζ δ δζαθμνμπμίζδ ηςκ 

ηοηηάνςκ πζμ έκημκδ. Καθθζένβεζεξ ηοηηάνςκ πναβιαημπμζμφκηαζ βζα 

επαβςβή ζςιαηζηχκ ειανφςκ/αθαζηχκ, in vitro ιεηαθθαλζβέκκεζδ ηαζ 

επζθμβή ιεηαθθαβιάηςκ, παναβςβή δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ. 

 Καιιηέξγεηα πξωηνπιαζηώλ 

Οζ πνςημπθάζηεξ είκαζ θοηζηά ηφηηανα, ηα μπμία έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

ακαβεκκμφκ ημ ηοηηανζηυ ημοξ ημίπςια, κα απμδζαθμνμπμζδεμφκ, κα 

δζαζνεεμφκ ιζηςηζηά, ζηδκ ζοκέπεζα κα ζπδιαηίγμοκ ηθχκμοξ ηαζ ιε ηδκ 

δζαθμνμπμίδζδ ημοξ ζε νίγεξ, ιενζζηχιαηα ή έιανοα κα ακαβεκκμφκ έκα 

μθυηθδνμ θοηυ.  

Με ηδκ αμήεεζα ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ακαπηφπεδηακ ηεπκζηέξ πνήζδξ ηςκ 

πνςημπθαζηχκ υπςξ είκαζ δ ιεηαθθαλζβέκεζδ ηςκ πνςημπθαζηχκ ή δ 

δδιζμονβία ζςιαηζηχκ οανζδίςκ ιε ηδκ ζοκέκςζδ πνςημπθαζηχκ 

πνμηεζιέκμο κα ζε είδδ πμο δεκ ιπμνμφζακ κα οανζδζζημφκ ιε ημκ 

παναδμζζαηυ ηνυπμ. Μζα άθθδ ηεπκζηή πμο ακαπηφπεδηε είκαζ δ ιεηαθμνά 

μνβακζδίςκ ηαζ δ ιεηαθμνά βμκζδίςκ ηονίςξ απυ ημοξ πνςημπθάηεξ ημο 

ιεζζθφθθμο, μζ μπμίμζ πνμένπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ζζηυ ηαζ έπμοκ ημζκή 

πμνεία ακάπηολδξ.  

 Καιιηέξγεηα ξίδαο 
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Ζ ηαθθζένβεζα νίγαξ απμηεθεί έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ ηφπμοξ 

ζζημηαθθζένβεζαξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ακαπηφζζεηαζ απυ έηθοηα απυ 

ημ αηνμνίγζμ, ηφνζεξ ή πθάβζεξ νίγεξ.  

 Καιιηέξγεηα εκβξύωλ 

Σα έιανοα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ έηθοηα πνμηεζιέκμο κα παναπεεί ηάθθμξ 

ή ζςιαηζηά έιανοα. Ζ ιέεμδμξ αοηή ανίζηεζ εονεία εθανιμβή ζε 

πενζπηχζεζξ υπμο ημ έιανομ δεκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ελαζηίαξ ηδξ 

εηθφθζζδξ ηςκ ειανοαηχκ ζζηχκ. 

 Γηάζωζε εκβξύωλ 

Πμθθέξ θμνέξ πανυθμ πμο δ επζημκίαζδ ηαζ δ βμκζιμπμίδζδ έπμοκ βίκεζ ιε 

επζηοπία ηα έιανοα δεκ ακαπηφζζμκηαζ, ημ θαζκυιεκμ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

αζοιααηυηδηα ιεηαλφ ημο ειανφμο ηαζ ημο εκδμζπενιίμο. Σα έιανοα αοηά 

ηαθθζενβμφκηαζ ηεπκδηά πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεμφκ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα  

κα δζαθμνμπμζδεμφκ ζε αθαζηυ, νίγα ηαζ θοηάνζα.  

 Καιιηέξγεηα αλζήξωλ θαη γύξεο 

Σα απθμεζδή θοηά πμο έπμοκ n ανζειυ πνςιμζςιάηςκ βζα ημκ θυβμ αοηυ 

έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ακαπηφζζμοκ μιμγφβςηεξ ζεζνέξ ζε ζφκημιμ 

πνμκζηυ δζάζηδια, κα πανάβμοκ ακηνζηά θοηά ιε ηδκ ηεπκζηή ημο 

δζπθαζζαζιμφ ηςκ πνςιαημζςιάηςκ, κα πνμαάθθμοκ άιεζα ιζα 

οπμθεζπυιεκδ ιεηάθθαλδ ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πανάβμοκ θοηά ιε ιεβάθδ 

ακεεηηζηυηδηα ζε δζάθμνεξ αζεέκεζεξ. 

 Μνλνπάηηα αλαγέλλεζεο θπηώλ 

Σα θοηά έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ακαπανάβμκηαζ ιέζς ηδξ 

μνβακμβέκκεζδξ ή ηδξ ζςιαηζηήξ ειανομβέκκεζδξ. ηδκ μνβακςβέκκεζδ 

ζπδιαηίγμκηαζ ηα θοηζηά υνβακα απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο έηθοημο ή ημο 

ηάθθμο, εκχ ζηδ ζςιαηζηή ιεανομβέκκεζδ ηα ζςιαηζηά ηφηηανα ιπμνμφκ 

κα πανάλμοκ ζςιαηζηά έιανοα πμο ελεθίζζμκηαζ ζε πθήνδ θοηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

3.1 ΤΛΗΚΑ  

 

3.1.1. ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Ο ζπυνμξ ημο είδμοξ Origanum vulgare πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηα 

πεζνάιαηα in vitro ήηακ ζοθθμβήξ ημο επηειανίμο 2010. Οζ ηάρεξ 

επζθέπεδηακ απυ οβζή θοηά ηα μπμία ακαπηφζζμκηακ ζημ υνμξ Σαΰβεημξ ζε 

ορυιεηνμ 1100m. Αθμφ εβηαηαζηάεδηακ ζπμνυθοηα ημο είδμοξ ηα 

αθάζηδζακ in vitro ζηδ ζοκέπεζα, οπμηαθθζενβμφκηακ ακά 40 διένεξ βζα κα 

επζηεοπηεί πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ. 

  

. 

3.1.2.ΤΛΗΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΡΩΝ 

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ in vitro ηςκ ζπυνςκ πνμδβείηαζ απμθφιακζδ 

υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ελήξ οθζηά: 

 Υθςνίκδ ειπμνίμο, πμο πενζέπεζ 4,5 % NaOCL 

 Πνμζημθδηζηή μοζία Σween-20 (Polyxyethylenesorbitan 

Monolaurate) ηδξ εηαζνίαξ MERCK. 

 

 

3.1.3. ΤΛΗΚΑ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ in 

vitro  

 Τπυζηνςια ΜS ( Mourashige and Skoog, 1962) ζε ζηυκδ 

πςνίξ IAA, Kinetin ηδξ εηαζνίαξ ICN BIOMEDICALS. 

 μοηνυγδ ειπμνίμο 

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

 Άβαν ηδξ εηαζνίαξ Ρμοιπμοθάηδξ Α.Δ.    

 

 

3.1.4.  ΓΟΥΔΗΑ in vitro ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ   

ε υθα ηα ζηάδζα ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

Α) δμπεία ηφπμο magenta υβημο 120 ml. 

Β) Σνοαθία Petri  
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3.1.5. ΤΠΟΣΡΩΜΑ in vitro ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 

Γζα ηδκ in vitro αθάζηδζδ ζπυνςκ πνδζζιμπμζήεδηε οπυζηνςια ιε 

αάζδ ημ MS. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζζήξ δφκαιδξ MS (Mourashige & Skoog, 

1962). ημκ πίκαηα θαίκμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημφ οπμζηνχιαημξ. 

 

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 

 

Όθα ηα οπμζηνχιαηα ζηαεενμπμζήεδηακ ιε 8g 1¹ άβαν. Σμ pH υθςκ 

ηςκ οπμζηνςιάηςκ νοειζγυηακ ιε αναζυ HCL ή αναζυ NaOH 1 N ζηδκ ηζιή 

5,7 πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο άβαν ηαζ ηδκ απμζηείνςζδ. 
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3.2  ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

3.2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΡΔΠΣΗΚΩΝ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

ε απμζηαβιέκμ κενυ υβημο θζβυηενμο ημο ηεθζημφ πνμζεέημκηακ μζ 

αηνζαείξ πμζυηδηεξ (ακαθυβςξ ημο υβημο ημο οπυ Παναζηεοή 

οπμζηνχιαημξ) MS, ζμοηνυγδξ ηαζ Μομζκμγζηυθδξ ηαζ ακαδεφμκηακ ιε ηδ 

αμήεεζα ιαβκδηζημφ ακαδεοηήνα ιέπνζ κα δζαθοεμφκ. Αημθμοεμφζε δ 

μβημιέηνδζδ (πνμζεήηδ απεζηαβιέκμο κενμφ ςξ ημκ επζεοιδηυ υβημ) ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα νφειζζδ ημο ph ζηδκ ηζιή 5,6 ηδξ ηθίιαηαξ. ηδ ζοκέπεζα 

πνμζεέημκηακ ημ άβαν ηαζ αημθμοεμφζε εένιακζδ οπυ ζοκεπή ακάδεοζδ 

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

ηνζαθίμ.  

 

 

3.2.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

Α) Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηχκ 

Θάθαιμξ δζαζηάζεςκ 4x4x3.5 ιε εζδζηή εενιμιμκςηζηή ηάθορδ, 

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

C ηαζ 60% ακηίζημζπα ) ιε δοκαηυηδηα αολμιείςζδξ ηςκ ηζιχκ αοηχκ. Οζ 

ζοκεήηεξ αοηέξ ελαζθαθίγμκηαζ ιε πνήζδ ηεκηνζημφ ηθζιαηζζηζημφ ζοζηήιαημξ 

μθζηήξ ζζπφμξ 22 Κw, αοηυιαηα εθεβπυιεκμο. 

Με ηαηάθθδθα απυθοηα θίθηνα ελαζθαθίγεηαζ δ ηαεανυηδηα ημο 

ακαηοηθμφιεκμο αένα ζε πμζμζηυ 99,999% (clean-air system). 

Πνμαθέπεηαζ δ δζάηαλδ, εκηυξ ημο εαθάιμο, 60 ιεηαθθζηχκ ναθζχκ 

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

ζφζηδια θςηζζιμφ απμηεθμφιεκμ απυ 2 θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ COOL-

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

θαιπηήνςκ εθέβπεηαζ απυ πνμκμδζαηυπηδ.  

 

 

3.2.3. ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ ΤΛΗΚΩΝ –ΚΟΠΖ ΔΚΦΤΣΩΝ –ΔΠΩΑΖ  

Ζ απμζηείνςζδ βζκυηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ βζα 20min ζε 

εενιμηναζία 121ºC ηαζ πίεζδ 1.1 Atm. 
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Όθα ηα ηνζαθία ηαζ ηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ ιε ηα οπμζηνχιαηα 

ηαθφπημκηακ ιε θφθθμ αθμοιζκίμο ηαεχξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζηζξ ειθοηεφζεζξ ή απμθοιάκζεζξ υπςξ θααίδεξ, κοζηένζα, 

πθαηάηζ πάκς ζημ μπμίμ βίκμκηακ μζ ημπέξ εηθφηςκ, ηνζαθία ηαζ απζμκζζιέκμ 

κενυ. 

Ζ απμθφιακζδ ηςκ ζπυνςκ βζκυηακ ιέζα ζε ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ. 

Ζ απαζημφιεκδ πμζυηδηα ζπυνςκ ημπμεεηήεδηε ζε απμζηεζνςιέκα ηνζαθία 

πμο πενζείπακ 4,5 ml απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενυ ηαζ 0,5 ml πθςνίκδ 

ειπμνίμο ιε 1 ζηαβυκα ηδξ πνμζημθδηζηήξ μοζίαξ Tween-20. Ακαδεφμκηακ 

βζα 10 min ηαζ ιεηά βίκμκηακ 3 λεπθφιαηα ηςκ 3 min ιε απμζηεζνςιέκμ 

απεζηαβιέκμ κενυ. 

Ζ ημπή ηςκ εηθφηςκ έβζκε ζηδκ ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ ηαζ ηα έηθοηα 

ημπμεεηήεδηακ ζε δμπεία ηαθθζένβεζαξ.  

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπυνςκ ζηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ, 

ημπμεεηήεδηακ βζα επχαζδ ζε εάθαιμ εθεβπμιέκςκ ζοκεδηχκ υπμο 

επςάζηδηακ ζηζξ ελήξ ζοκεήηεξ: 

Α) ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Β) ζημοξ 10ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

ε ηάεε δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ημπμεεηήεδηακ 5 ζπυνμζ ημο είδμοξ. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηακ δφμ οπμηαθθζένβεζεξ (ηαθθζένβεζεξ 

πμθθαπθαζζαζιμφ) ακά 40 διένεξ, ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε 

οπμζηνχιαηα ιζζήξ δφκαιδξ MS ηαζ επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h 

θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

 

 

3.2.4 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΡΖΖ ΒΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 

ΔΗΓΟΤ Οriganum vulgare KAI ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΔΚΦΤΣΩΝ 

Οζ παναηδνήζεζξ ηδξ αθάζηδζδξ πναβιαημπμζμφκηακ ακά δφμ διένεξ 

ιε έκανλδ ηδ διένα εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζημ οπυζηνςια. Ωξ έκανλδ 

αθάζηδζδξ ηςκ ζπυνςκ εεςνήεδηε δ έηπηολδ ημο νζγζδίμο. 
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3.2.5 ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  

Σα απμηεθέζιαηα ζηα πεζνάιαηα αθάζηδζδξ θαιαάκμκηακ ιεηά απυ 

30 διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπυνςκ ζημ οπυζηνςια. Μεηνήεδηακ 

υθμζ μζ ζπυνμζ πμο αθάζηδζακ ζημ δμπείμ ηαθθζένβεζαξ. υζμκ αθμνά ηδκ 

έηπηολδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ εηθφηςκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ πμθθαπθαζζαζιμφ 

εηηζιήεδηακ ημ πμζμζηυ ακηίδναζδξ, μ ανζειυξ ηςκ αθαζηχκ, μ ανζειυξ ηςκ 

θφθθςκ , ημ ιήημξ ημο αθαζημφ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ή υπζ ηάθθμο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

4.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Όπςξ ακαθένεδηε δ αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ιεηνήεδηε ηδκ 30 διένα 

ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπυνςκ ζημ οπυζηνςια. 

ημοξ παναηάης πίκαηεξ παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ζοκμθζηήξ 

αθάζηδζδξ ηςκ ζπυνςκ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ 

δφμ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ. 

 

ημκ πίκαηα 2 παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία αθάζηδζδξ ηςκ ζπυνςκ υηακ 

αοημί επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC. 

 

Πζκάηαξ 2. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπυνςκ ημο είδμοξ 

Origanum vulgare πμο επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ 

οπυ 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Α/Α δνρείνπ 
Ανζειυξ ζπυνςκ πμο 

αθάζηδζακ 
Πμζμζηυ αθάζηδζδξ (%) 

1 4/5 80 

2 2/5 40 

3 1/5 20 

4 4/5 80 

5 5/5 100 

6 κόιπλζε  

7 κόιπλζε  

8 κόιπλζε  

9 κόιπλζε  

10 κόιπλζε  

 

 

Ο ανζειυξ ηςκ ζπυνςκ πμο αθάζηδζακ υηακ αοημί επςάζηδηακ ζημοξ 

20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ 
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θςξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ πίκαηα 2 ακήθεε ζημοξ 16 ζημοξ 25 

ζπυνμοξ πμο ειθοηεφηδηακ (ζοκμθζηυ πμζμζηυ 64%). 

ημκ πίκαηα 3 παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία αθάζηδζδξ ηςκ ζπυνςκ υηακ 

αοημί επςάζηδηακ ζε 10ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Ο ανζειυξ ηςκ ζπυνςκ πμο αθάζηδζακ ζηζξ παναπάκς ζοκεήηεξ 

ήηακ ζδιακηζηά παιδθυηενμξ ηαζ ακήθεε ζημοξ 8 ζημοξ 55 (ζοκμθζηυ 

πμζμζηυ 14%). 

 

Πζκάηαξ 3. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπυνςκ ημο είδμοξ 

Origanum vulgare πμο επςάζηδηακ ζημοξ 10ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ 

οπυ 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Α/Α δνρείνπ  Ανζειυξ ζπυνςκ πμο 

αθάζηδζακ 

Πμζμζηυ αθάζηδζδξ (%) 

1 0/5 0 

2 0/5 0 

3 0/5 0 

4 0/5 0 

5 0/5 0 

6 2/5 40 

7 0/5 0 

8 3/5 60 

9 1/5 20 

10 2/5 40 

11 0/5 0 

12 κόιπλζε  

 

. 
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Δζηυκα 2. Ακεπηοβιέκμ θοηάνζμ ημο είδμοξ Origanum vulgare. 

 

Δζηυκα 3. Ακεπηοβιέκμ θοηάνζμ ημο είδμοξ Origanum vulgare. 
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Σα ζπμνυθοηα πμο αθάζηδζακ ηαζ ζηζξ δφμ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ, 

ακαπηφπεδηακ βζα δφμ ιήκεξ (Δζη. 2 ηαζ Δζη. 3), (έθηαζακ ζε ιεβάθμ ιέβεεμξ) 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα οπμηαθθζενβήεδηακ βζα πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηαθθζενβεζχκ  

Πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ηαθθζένβεζεξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ 

ιεηνήεδηακ ημ πμζμζηυ ακηίδναζδξ ηςκ εηθφηςκ, μ ανζειυξ ηςκ αθαζηχκ 

πμο ζπδιαηίζηδηακ, ημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ, μ ανζειυξ ηςκ νζγχκ πμο 

ζπδιαηίζηδηακ ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ εηθφηςκ πμο ζπδιάηζζακ ηάθθμ ζηδ αάζδ 

ηςκ εηθφηςκ. 

Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημοξ πίκαηεξ 4 (1δ οπμηαθθζένβεζα) ηαζ 5 (2δ 

οπμηαθθζένβεζα) ζηζξ δφμ οπμηαθθζένβεζεξ παναηδνήεδηε ορδθή ακηίδναζδ 

ηςκ εηθφηςκ ηαζ ζπδιαηίζηδηακ νίγεξ ζε ορδθυ ανζειυ ηαζ πμζμζηυ. 

 

Πζκάηαξ 4. 1δ Τπμηαθθζένβεζα. Πμζμζηυ ακηίδναζδξ, ανζειυξ ηαζ 

ιήημξ αθαζηχκ, ανζειυξ νζγχκ ηαζ πμζμζηυ ηςκ εηθφηςκ πμο ζπδιάηζζακ 

ηάθθμ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ εηθφηςκ ημο είδμοξ Origanum vulgare πμο 

επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Α/Α 

δνρε

ίνπ 

Πμζμζηυ 

ακηίδναζδξ 

(%) 

Μέζμξ 

ανζειυξ 

Βθαζηχκ 

Μέζμ ιήημξ 

αθαζηχκ 

(cm) 

Μέζνο 

αξηζκόο 

ξηδώλ 

Πνζνζηό 

ζρεκαη. 

θάιινπ (%) 

1 80 1,5 2 4 0 

2 80 8 2 0,5 0 

3 60 1 2,5 4 0 

4 40 2,5 3,5 4 0 

5 100 6 3 4 0 

6 40 3 3 2 0 

7 80 2 1 0 0 

8 100 5 1,5 3 0 

9 80 5 2 2 0 

10 20 5 2,5 4 0 

11 100 2,5 1 2 0 

12 100 7 1,5 2 0 
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Πζκάηαξ 5. 2δ Τπμηαθθζένβεζα. Πμζμζηυ ακηίδναζδξ, ανζειυξ ηαζ 

ιήημξ αθαζηχκ, ανζειυξ νζγχκ ηαζ πμζμζηυ ηςκ εηθφηςκ πμο ζπδιάηζζακ 

ηάθθμ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ εηθφηςκ ημο είδμοξ Origanum vulgare πμο 

επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπυ 37,5 μmol m² s¹ 

fluorescent ζοκεπέξ θςξ.  

Α/Α 

δνρε

ίνπ 

Πμζμζηυ 

ακηίδναζδξ 

(%) 

Πνζνζηό 

ξηδνβνιίαο 

(%) 

Πνζνζηό 

ζρεκαη. 

θάιινπ (%) 

1 80 60 0 

2 80 0 0 

3 100 40 0 

4 20 0 0 

5 60 40 0 

6 40 40 0 

7 80 0 0 

8 80 0 0 

9 60 20 0 

10 60 20 0 

11 60 20 0 

12 60 60 0 

 

 

 

4.2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ζε ζοκεήηεξ in vitro ημο είδμοξ Origanum 

vulgare πναβιαημπμζήεδηε ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ (10 ή 25 ºC). 

φιθςκα ιε ημοξ πίκαηεξ ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια πςξ μζ ζπυνμζ ημο 

είδμοξ Origanum vulgare, αθαζηάκμοκ ηαθφηενα υηακ δ επχαζή ημοξ 

πναβιαημπμζδεεί ζημοξ 20 ºC. 

Όζμκ αθμνά ηζξ οπμηαθθζένβεζεξ ηαζ ζηζξ δφμ, παναηδνήεδηακ ορδθά 

πμζμζηά ακηίδναζδξ ηςκ εηθφηςκ, εκχ πανάθθδθα ζπδιαηίζηδηακ ορδθυξ 

ανζειυξ αθαζηχκ ιεβάθμο ιήημοξ. Δκεαννοκηζηυ ζημζπείμ επίζδξ είκαζ ηαζ μ 
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ζπδιαηζζιυξ νζγχκ πςνίξ ιάθζζηα ηδκ πνμζεήηδ αολίκδξ ζημ οπυζηνςια. Ζ 

απμοζία ηάθθμο πμο παναηδνήεδηε ηαζ ζηζξ δφμ οπμηαθθζενβεζεξ ιδδεκίγεζ ημ 

ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ζςιαηθςκζηήξ παναθθαηηζηυηδηαξ. Σέθμξ δ ορδθή 

ακηίδναζδ πμο παναηδνήεδηε ζε οπμζηνχιαηα ιε ιζζήξ δφκαιδξ MS 

ακαιέκεηαζ κα εοκμήζεζ ημκ εβηθζιαηζζιυ ηςκ θοηανίςκ ex vitro ηαζ κα 

μδδβήζεζξ ζε ορδθά πμζμζηά επζαίςζδξ ηςκ θοηανίςκ. 
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