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Πεξίιεςε
Οζ ημιείξ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ηαζ αβνμδζαηνμθήξ, ακηζιεηςπίγμοκ πμθθά
πνμαθήιαηα ηαζ πνμηθήζεζξ υπςξ δ ακάπηολδ ακεεηηζηχκ θοημπαεμβυκςκ
μνβακζζιχκ ηαζ επενχκ ζε θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα (Φ.Π.), δ φπανλδ
οπμθεζιιάηςκ Φ.Π. ζηα ηνυθζια ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ δ ηαηάνβδζδ πμθθχκ
δναζηζηχκ μοζζχκ (δ.μ.). ηδ πχνα ιαξ δ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ (Olea
europaea), απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ, απμθένμκηαξ ζδιακηζηυ
εζζυδδια ιε υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ
πνμσυκηςκ ηδξ. Οζ αζεέκεζεξ ηαζ επενμί πμο πνμζαάθθμοκ ηδ εθζά είκαζ
πμθοάνζειμζ. Όζμκ αθμνά ηζξ ιοηδημθμβζηέξ αζεέκεζεξ, πνμζαμθέξ απυ
παεμβυκα υπςξ ημ Βενηζζίθθζμ (Verticillium dahliae Kleb.) ηαζ ημ Γθμζμζπυνζμ
(Colletotrichum sp.), πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ ηαζ οπμαάειζζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ηδξ παναβςβήξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ ακαηάθορδ κέςκ,
εκαθθαηηζηχκ πδβχκ αζμδναζηζηυηδηαξ ηαζ δ ακάπηολδ κέςκ παναβυκηςκ
θοημπνμζηαζίαξ ειθακίγμοκ αλζυθμβδ πνμμπηζηή πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.
Ακάιεζα ζε αοηά, μζ αζμδζεβένηεξ, ηα θοζζηά πνμσυκηα, μζ εκδμθοηζημί
ιζηνμμνβακζζιμί ηαζ ηα θανιαηεοηζηά θοηά απμηεθμφκ απυ ηα πζμ ζδιακηζηά.
ημ πθαίζζμ αοηυ, επζθέπεδηε κα ιεθεηδεεί δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηδξ
αζμδναζηζηυηδηαξ ημο θανιαηεοηζημφ θοημφ Αθυδ (Aloe barbadensis Miller)
ζηδ θοημπνμζηαζία ηδξ εθζάξ. Δπζπνυζεεηα, αλζμθμβήεδηε in vitro δ
ιοημημλζηυηδηα

αζεακμθζηχκ

ηαζ

ιεεακμθζηχκ

εηποθζζιάηςκ

ζε

θοημπαεμβυκμοξ ιφηδηεξ ηδξ εθζάξ. Απυ ηζξ αζμδμηζιέξ δζαπζζηχεδηε
πανειπυδζζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ παεμβυκςκ, ιε πζμ ιοημημλζηυ ημ
εηπφθζζια ιεεακυθδξ (MeOH) ζημ ιφηδηα Γθμζμζπυνζμ (C. acutatum).
Δζδζηυηενα, ιεθεηήεδηε δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ εηποθζζιάηςκ ημο θοημφ
ςξ αζμδζεβένηδ ζηδ θοημπνμζηαζία ηδξ εθζάξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ
πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ιμκηέθα-μνβακζζιμί θοηάνζα ημιάηαξ (Lycopersicum
esculentum L.), ηα μπμία εηηέεδηακ ζε οδαηζηά ηαζ αζεακμθζηά εηποθίζιαηα
βέθδξ Αθυδξ. Αημθμφεδζε ακάθοζή ημοξ ιε εθανιμβή GC/EI/MS ηαζ
ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο εθήθεδζακ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ
επίδναζήξ ημοξ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θοημφ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηα
εηποθίζιαηα πμο εθανιυζηδηακ πνμηάθεζακ αθθαβέξ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο
θοημφ ηαζ ζηδ αζμζφκεεζδ ιεηααμθζηχκ, υπςξ ηδξ α-α-ηνεπαθυγδξ, GABA ηαζ
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L-πνμθίκδξ, ηα μπμία παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ θοηχκ ζε
αζμηζηέξ ηαζ ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ. Σα απμηεθέζιαηα ειθακίγμοκ ζδζαίηενμ
εκδζαθένμκ βζα πεναζηένς ένεοκα, ηαεχξ ηα εηποθίζιαηα Αθυδξ θαίκεηαζ πςξ
ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ζηδ θοημπνμζηαζία ςξ εκαθθαηηζηή πδβή
αζμδναζηζηυηδηαξ ηαζ εκενβμπμίδζδξ ηςκ ιδπακζζιχκ άιοκαξ ηςκ θοηχκ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ήδδ εβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα.

Δνβαζηήνζμ Γεςνβζηήξ Φανιαημθμβίαξ, Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ
Λέλεζξ ηθεζδζά: Αθυδ, αζμδζεβένηδξ, ιεηααμθμιζηή
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Abstract
Plant protection is facing a lot of issues and challenges, such as the
development of resistant to plant protection products (PPP) pests and
pathogens, the presence of PPPs residues in food and the environment, and
the banning of many PPP. In our country, the cultivation of olive (Olea
europaea) is one of the most important, bringing significant incomes to those
who produce and distribute its products. There are numerous diseases and
enemies that infest O. europaea. Pathogens such as Verticillium dahliae and
Colletotrichum sp. cause significant damage and degradation of the
production quality. Within this context, it is very important to discover new,
alternative sources of bioactivity and develop new PPPs. To this direction,
bio-stimulants, natural products, endophytes and medicinal plants have a
great potential. Here, we have evaluated the potential of extracts of the
medicinal plant Aloe (Aloe barbadensis Miller) as a biostimulant in plant
protection of the olive tree. Additionally, the mycotoxicity of ethanolic and
methanolic extracts to phytopathogenic fungi of O. europaea was evaluated in
vitro. Extracts exhibited a variable inhibitory effect on the pathogens, with
methanol extracts being the most toxic against Colletotrichum acutatum. In
particular, the possibility of exploiting plant extracts as a biostimulant in the
olive plant protection was studied. For this purpose, tomato (Lycopersicum
esculentum L.) was used as model organism, which was exposed to aqueous
and ethanolic Aloe gel extracts, followed by GC/EI/MS analyses. Results
revealed that the extracts being applied caused fluctuations of plants’
metabolism and the biosynthesis of metabolites, such as, α-α-trehalose,
GABA and L-proline, which play important roles, among others, to the
reactions of plants to biotic and abiotic stresses. The results are of particular
interest for further research, as Aloe extracts can be exploited in plant
protection as an alternative source of bioactivity and activation of plant
defense mechanisms in combination with already approved PPP’s.

Laboratory of Pesticide Sciences, Agricultural University of Athens
Key words: Aloe barbadensis, bio-stimulant, metabolomics
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Δπραξηζηίεο
Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή εηπμκήεδηε ζημ Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ
Αεδκχκ, Δνβαζηήνζμ Γεςνβζηήξ Φανιαημθμβίαξ ηαζ ηδκ μιάδα «Pest
Metabolomics Group» οπυ ηδκ επίαθερδ ημο Γν Κςκζηακηίκμο Αθζθένδ.
Σμ πνχημ πμθφ ιεβάθμ εοπανζζηχ ημ μθείθς ζημκ Καεδβδηή ιμο η.
Αθζθένδ βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλε ηαζ ιμο ακέεεζε έκα ηυζμ
εκδζαθένμκ εέια βζα ηδ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή ιμο. Θα ήεεθα επίζδξ κα ημκ
εοπανζζηήζς βζα ηδ ζοκεπή ηαεμδήβδζή ημο ηαζ ηζξ ζοιαμοθέξ πμο ιμο έδζκε.
Δκ ζοκεπεία, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ η. Φςηεζκή Φθμονή Λέηημνα
ημο Δνβαζηδνίμο Γεςνβζηήξ Φανιαημθμβίαξ ηαζ ημκ η. ςηήνζμ Σγάιμ
Δπίημονμ Καεδβδηή ημο Δνβαζηδνίμο Φοημπαεμθμβίαξ βζα ηδ ζοιιεημπή
ημοξ ζηδκ Σνζιεθή Δλεηαζηζηή Δπζηνμπή, αθθά ηαζ βζα ηζξ πμθφηζιεξ
παναηδνήζεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ ημοξ.
Δπζπνυζεεηα, εέθς κα εοπανζζηήζς ηδκ εηαζνία ΒΟΗΧΝ ΑΛΟΖ ΒΔΡΑ ΗΚΔ,
δ μπμία ανίζηεηαζ ζημοξ Αβίμοξ Απμζηυθμοξ Λαηςκίαξ, βζα ηδκ ζοκενβαζία
ημοξ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα θφθθςκ απυ θοηά Αθυδξ.
Έπς ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα υθα ηα ιέθδ ημο Pesticide
Metabolomics Group, πνμπηοπζαημφξ, ιεηαπηοπζαημφξ ηαζ οπμρήθζμοξ
Γζδάηημνεξ βζα ηδκ άνζζηδ ζοκενβαζία πμο είπαιε. Κονίςξ υιςξ, ημκ η.
Ηςάκκδ Καθαιπυηδ ηαζ ηδκ η. Μάζνα Λοημβζάκκδ οπμρήθζμοξ Γζδάηημνεξ, βζα
ηζξ αιέηνδηεξ θμνέξ πμο ιε ηαεμδήβδζακ ηαζ ιμο ελήβδζακ μπμζαδήπμηε
απμνία ιπμνεί κα είπα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζναιάηςκ, αθθά ηαζ ηδ
ιεηαπηοπζαηή θμζηήηνζα η. Γήιδηνα Καναιάκμο βζα υθεξ εηείκεξ ηζξ θμνέξ
πμο ιε αμήεδζε ζηδ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ.
Σέθμξ ηαζ ίζςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ, είκαζ δ εοβκςιμζφκδ πμο εέθς κα
εηθνάζς ζε υθδ ιμο ηδκ μζημβέκεζα. Υςνίξ ηδ ζηήνζλή ημοξ, ζοκαζζεδιαηζηή
ηαζ μοζζαζηζηή ζε ηάεε ιμο αήια, δε εα ιπμνμφζα κα έπς θηάζεζ ςξ εδχ.

Διεπζεξία – Άλλα Παληαδή
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πληνκνγξαθίεο
FRAC: Fungicide Resistance Action Committee
GC: Gas Chromatography – Αένζα Υνςιαημβναθία
HCA: Hierarchical cluster analysis
Kegg: Kyoto encyclopedia of Genes and Genomes
LC: Liquid Chromatography – Τβνή Υνςιαημβναθία
MS: Mass Spectrometry – Φαζιαημζημπία Μάγαξ
NIST: National Institute of Standards and Technology
NMR: Nuclear Magnetic Resonance - Φαζιαημζημπία Πονδκζημφ Μαβκδηζημφ
οκημκζζιμφ
OPLS-DA: Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis
PCA: Principal Component Analysis
PLS: Partial Least Squares
δ.ν.: Γναζηζηή μοζία
Φ.Π.: Φοημπνμζηαηεοηζηά Πνμσυκηα
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1. Δηζαγσγή
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1.1 Φπηνπξνζηαζία: πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο

Οζ ημιείξ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ηαζ αβνμδζαηνμθήξ είκαζ ακηζιέηςπμζ ιε
πθδεχνα πνμαθδιάηςκ ηαζ πνμηθήζεςκ. Οζ αζμιδπακίεξ αβνμπδιζηχκ,
επζδζχημοκ ηδκ ακάπηολδ Φ.Π., ηα μπμία εα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά, θζθζηά
ηυζμ ζημκ άκενςπμ, υζμ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ, απυ ηα ήδδ οπάνπμκηα (Vurro
et al., 2019). Δπζπνυζεεηα, ηα Φ.Π., εα πνέπεζ κα είκαζ μζημκμιζηά βζα ημκ
παναβςβυ, αθθά πανάθθδθα κα απμδίδμοκ ηένδμξ ζηζξ εηαζνείεξ παναβςβήξ
ηαζ πχθδζήξ ημοξ. Ζ ακάβηδ ηςκ ακενχπςκ βζα ηνμθή ζοκεπχξ αολάκμκηαζ,
υπςξ αολάκεηαζ ηαζ μ παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ, ςζηυζμ o ανζειυξ ηςκ
δζαεέζζιςκ Φ.Π. ηείκεζ κα ιεζχκμκηαζ (Copping and Hewitt, 2007).
Γζα κα πνμηφρεζ έκα κέμ ζηεφαζια ζηδκ αβμνά εα πνέπεζ, ζφιθςκα ιε
ηδκ Δονςπασηή κμιμεεζία, κα πενάζεζ απυ ελμκοπζζηζημφξ εθέβπμοξ (Εζχβαξ
ηαζ Μανηυβθμο, 2010). Οζ έθεβπμζ αοημί αθμνμφκ ιεθέηεξ βζα υθεξ ηζξ
δοζιεκείξ επζπηχζεζξ πμο ιπμνεί κα έπεζ ζημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εθέβπεηαζ δ μλεία ηαζ πνυκζα ημλζηυηδηα, δ ηφπδ ηαζ
ζοιπενζθμνά ημο Φ.Π. ηαζ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ημο ζημ πενζαάθθμκ (Εζχβαξ
ηαζ Μανηυβθμο, 2010). Πένα απυ ηδκ ημλζηυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
οπμρήθζςκ κέςκ ζηεοαζιάηςκ, έκαξ ελίζμο ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πνμξ
έθεβπμ είκαζ δ εηθεηηζηυηδηα. Ο υνμξ εηθεηηζηυηδηα ακαθένεηαζ ζηδκ «ελάσιζηη
ή μικπή ηοξικόηηηα και ςτηλή αποηελεζμαηικόηηηα ενόρ γευπγικού θαπμάκος»
(Παπαδμπμφθμο-Μμονηίδμο, 2008). ηδκ πενίπηςζδ πμο έκα Φ.Π. ειθακίγεζ
ιζηνή ημλζηυηδηα ηαζ ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα, εεςνείηαζ πνμσυκ ιε ιεβάθδ
εηθεηηζηυηδηα ή εηθεηηζηυ (Παπαδμπμφθμο-Μμονηίδμο, 2008).
Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ θοημπνμζηαζίαξ
έβηεζηαζ ζηδκ ηαηάνβδζδ παθαζχκ δ.μ. Αοηυ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ είηε επεζδή
δεκ εκδζαθένμοκ μζημκμιζηά πθέμκ ηζξ εηαζνείεξ βζαηί έπεζ ζπάζεζ ημ παηέκημ
ηαζ δε ζοκηνέπμοκ μζ ειπμνζημί θυβμζ κα ζοκεπζζηεί δ δζάεεζδ ημο
ζηεοάζιαημξ, είηε ελαζηίαξ αοζηδνχκ μνίςκ ζημοξ εθέβπμοξ ημλζηυηδηαξ ηαζ
οπμθεζιιαηζηυηδηαξ (Εζχβαξ ηαζ Μανηυβθμο, 2010). οκεπχξ, δ δ.μ. αοηή εα
απμζονεεί απυ ημ ειπυνζμ ηαζ εα πάρεζ δ πνήζδ ηδξ, μπυηε εα πνέπεζ κα
ανεεμφκ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ άθθεξ πμο εα ηδκ ακηζηαηαζηήζμοκ.
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Έκα άθθμ ελίζμο ζδιακηζηυ πνυαθδια πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ
θανιαημαζμιδπακίεξ ηαζ μζ ενεοκδηέξ, είκαζ δ αλζεθηηθόηεηα πμο έπμοκ
ακαπηφλεζ θοημπαεμβυκμζ μνβακζζιμί ζε δ.μ. πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ
ηαηαπμθέιδζή ημοξ (πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ
§1.3.2). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, εεςνείηαζ ακαβηαίμ κα ανεεεί ηάπμζμ άθθμ
ζηεφαζια, ακ δεκ οπάνπεζ ήδδ, πμο εα ακηζηαηαζηήζεζ ημ πνμδβμφιεκμ,
ελαζθαθίγμκηαξ ηα ίδζα ή ηαζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα.
Σέθμξ, δε εα πνέπεζ κα παναθδθεεί ημ εέια ηςκ ππνιεηκκάησλ Φ.Π. πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ (Gevao et al., 2000). Όηακ έκα ζηεφαζια
δε πνδζζιμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ εηζηέηα
ηαζ εθανιυγεηαζ είηε ιεβαθφηενδ δυζδ απυ ηδκ επζηνεπυιεκδ, είηε
πενζζζυηενεξ επειαάζεζξ απυ ηζξ ηαεμνζζιέκεξ, ηυηε ζηα πνμσυκηα πμο εα
πνμηφρμοκ εα οπάνπμοκ οπμθείιιαηα απυ Φ.Π., ηα μπμία είκαζ επζαθααή
ηυζμ βζα ηδκ οβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ υζμ ηαζ βζα ημ πενζαάθθμκ (Jäger,
2019).
Με αάζδ ηα παναπάκς, είκαζ θακενυ υηζ μ ημιέαξ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ
ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ηαεδιενζκά ιε πμθθά πνμαθήιαηα ηαζ πνμηθήζεζξ, ηα
μπμία πνέπεζ κα λεπεναζημφκ ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ
ηαζ ζοκεπχξ ημο εζζμδήιαημξ ηςκ παναβςβχκ. Μία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ
ηαθθζένβεζεξ ζηδκ Δθθάδα, δ εθζά (Olea europaea L.), πνμζαάθθεηαζ απυ
πθδεχνα επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ. Ο ημιέαξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ
θοημπνμζηαζίαξ ηδξ εθζάξ ηαθείηαζ κα ανεζ θφζεζξ ηαζ κα ακαπηφλεζ κέα,
εκαθθαηηζηά Φ.Π. ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ.

1.2 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο (Olea europaea L.) ζηελ Διιάδα

Ζ εθζά (O. europaea), είκαζ ιία απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ζηδκ
Δθθάδα. Δίκαζ αεζεαθέξ δέκηνμ ή εάικμξ πμο ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 3 έςξ 6m
φρμξ, ιε άηαιπηα ηθαδζά ηαζ βηνίγμ θθμζυ. Σα θφθθα είκαζ θμβπμεζδή ιε
ζημφνμ πνάζζκμ πνχια ζηδκ επάκς πθεονά, εκχ είκαζ πζμ ακμζπηυ ζηδκ
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ηάης, ηα άκεδ ιζηνά ηαζ θεοηά ηαζ μ ηανπυξ δνφπδ, ιε πονήκα ζημ ηέκηνμ.
(Khan et al., 2007).
Ακήηεζ ζηδκ ηάλδ Contortae, ημ βέκμξ Olea ηαζ ηδκ μζημβέκεζα Oleaceae.
ηδκ μζημβέκεζα αοηή ακήημοκ πάκς απυ 35 είδδ (Jiménez-Díaz et al.,
2012).Σμ είδμξ ιε ημ ιεβαθφηενμ μζημκμιζηυ εκδζαθένμκ είκαζ δ Olea
europaea (Rugini and Fedeli, 1990). Απυ ημ είδμξ αοηυξ πανάβεηαζ ημ
πανεέκμ εθαζυθαδμ, ημ μπμίμ λεπςνίγεζ βζα ηα μνβακμθδπηζηά ημο
παναηηδνζζηζηά, αθθά ηαζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ζδζυηδηεξ (Khan et al., 2007).
Απυ ανπαζμθμβζηέξ ιεθέηεξ βίκεηαζ θακενυ πςξ δ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ
ήηακ ζδιακηζηή απυ ηα ανπαία πνυκζα. Λέβεηαζ πςξ βζα πνχηδ θμνά
ειθακίζηδηε ημ 4000 π.Υ ζηδκ Παθαζζηίκδ. ηδκ Δθθάδα ανέεδηε βφνς ζημ
2500 π.Υ, ηαεχξ ιεηαθένεδηε απυ ηδ Γφζδ πνμξ ηδκ Ακαημθή ιε ημοξ
Φμίκζηεξ, Δηνμφζημοξ, Έθθδκεξ ηαζ ημοξ Ρςιαίμοξ (Terral et al., 2004).
Ηδζαίηενα βζα ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ εεςνείηαζ ζφιαμθμ εζνήκδξ ηαζ ζμθίαξ,
ηαεχξ αηυιδ ηαζ ζημοξ Οθοιπζαημφξ αβχκεξ ήηακ ημ έπαεθμ ηςκ κζηδηχκ.
Δπζπνμζεέηςξ, ηυζμ ημ θάδζ υζμ ηαζ μζ εθζέξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ
ημιιάηζ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ Δθθήκςκ, αθθά ηαζ ημο πνμηφπμο ηδξ
Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ.
Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ υπζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα,
αθθά ηαζ ζε πθδεχνα πςνχκ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ, υπμο
ημ ηθίια είκαζ εφηναημ, ιε ήπζμο πεζιχκεξ ηαζ λδνά ηαθμηαίνζα (Therios,
2009). Δλαζηίαξ ηδξ πμθφ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ηδξ εθζάξ, δεκ είκαζ θίβεξ μζ
ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ηδξ ηαζ ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηςκ επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ πμο ηδκ πνμζαάθθμοκ. Οζ
αζεέκεζεξ πμο πνμζαάθθμοκ ηα δέκηνα ηδξ εθζάξ είκαζ ιοηδημημθμβζηέξ,
ααηηδνζμθμβζηέξ, αθθά ηαζ ζμθμβζηέξ, ιε ηζξ πνχηεξ κα ειθακίγμοκ ζδζαίηενμ
θοημπαεμθμβζηυ εκδζαθένμκ.
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1.2.1 Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο ειηάο

Πμθθμί θοημπαεμβυκμζ ιφηδηεξ, θοθθχιαημξ ηαζ εδάθμοξ, πνμζαάθθμοκ ηδκ
εθζά, ιε ζδιακηζηέξ πενζμδζηέξ ελάνζεζξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα (Baptista et al.,
2019). Σμ γήηδια αοηυ απμηεθεί πνυηθδζδ βζα ηδ θοημπνμζηαζία, δ
ακηζιεηχπζζδ ημο μπμίμο απαζηεί κέεξ, ηαζκμηυιεξ θφζεζξ (Martí et al., 2019).
Μενζημί απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ιφηδηεξ πμο πνμζαάθθμοκ ηδκ εθζά
είκαζ ημ Κοηθμηυκζμ (Spilocaea oleaginea), ημ Βενηζζίθθζμ (Verticillium dahliae
Kleb.), ημ Γθμζμζπυνζμ (Colletotrichum sp.), δ Κενηυζπμνα (Cercospora
beticola) ηαζ δ Φυια (Phoma incompta). Χξ ζδζαίηενα δφζημθεξ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηαζ ελαζηίαξ ηςκ πμθφ ζμαανχκ απςθεζχκ πμο πνμηαθμφκ,
επζθέπεδηακ κα ιεθεηδεμφκ ημ V. dahliae, βζα ημ μπμίμ ιάθζζηα δεκ οπάνπεζ
εβηεηνζιέκμ πδιζηυ ζηεφαζια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο ηαζ ημ Colletotrichum
sp.

1.2.1.1 Βεξηηζίιιην (Verticillium dahliae Kleb.)
Μία απυ ηζξ πζμ ζμαανέξ ηαζ ζδζαίηενα δφζημθεξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ αζεέκεζεξ
ηδξ εθζάξ είκαζ δ Βενηζζζθθίςζδ. Ζ αζεέκεζα αοηή πνμηαθείηαζ απυ ημ
θοημπαεμβυκμ ιφηδηα, Verticillium dahliae (Εικόνα 1), μπμίμξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ ζδιακηζηυηαηεξ γδιζέξ ζηδκ ηαθθζένβεζα (Martí et al., 2019). Ζ
εθζά εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ εοάθςημοξ λεκζζηέξ ημο ζοβηεηνζιέκμο
παεμβυκμο (Antoniou et al., 2008).
Σμ V. dahliae επζαζχκεζ βζα πμθθά πνυκζα (8-14 πνυκζα) ζημ έδαθμξ, ιέζς
εζδζηχκ ιμνθχκ επζαίςζδξ πμο δδιζμονβεί, ηςκ ιζηνμζηθδνςηίςκ. Ζ
ιυθοκζδ βίκεηαζ απυ ηζξ νίγεξ ιε απεοεείαξ είζμδμ ημο ιφηδηα ή απυ πθδβέξ
πμο ιπμνεί κα έπμοκ δδιζμονβδεεί απυ κδιαηχδεζξ, έκημια ή ηαθθζενβδηζηά
ιδπακήιαηα. Ζ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο ιφηδηα εοκμείηαζ ζε εενιμηναζίεξ
21-27μC, ςζηυζμ ιπμνεί κα πνμζαάθθεζ ημ δέκηνμ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο
πνυκμο (Πακαβυπμοθμξ, 1997).
Σα ζοιπηχιαηα (Εικόνα 1) πμο πνμηαθεί ημ V. dahliae ζηα δέκηνα ηδξ
εθζάξ είκαζ ηα ηοπζηά ηςκ αδνμιοηχζεςκ ηαζ δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία
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ηςκ θοηχκ. ηα κεανά δέκηνα ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ κςνίξ ηδκ
άκμζλδ ιε απμπνςιαηζζιυ ηςκ θφθθςκ ηαζ απμθφθθςζδ ιεβάθδξ έηηαζδξ
ημο δέκηνμο. Γέκηνα δθζηίαξ 5-15 εηχκ είκαζ πζεακυ κα κεηνςεμφκ εκηεθχξ.
ε δέκηνα ιεβάθδξ δθζηίαξ, αηυιδ ηαζ αοηά πμο είκαζ άκς ηςκ 100 εηχκ, δ
αζεέκεζα δεκ πνμηαθεί κέηνςζδ ημο δέκηνμο αθθά ιενζηή απμθφθθςζδ.
Δκδέπεηαζ ηα πνμζαεαθδιέκα δέκηνα κα ηαηαθένμοκ κα ακαηάιρμοκ
ειθακίγμκηαξ πνμμδεοηζηά ιείςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ (Colella et al., 2008).
Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο παεμβυκμο εεςνείηαζ ζδζαίηενα
ζδιακηζηυ κα θδθεμφκ ηα ηαηάθθδθα πνμθδπηζηά ιέηνα πνμζηαζίαξ, ηαεχξ
δεκ οπάνπεζ εβηεηνζιέκμ ζηεφαζια πμο κα ηαηαπμθειά ημκ ιφηδηα. Μεβάθδξ
ζδιαζίαξ είκαζ δ πνήζδ ηδξ ζςζηήξ ιεευδμο άνδεοζδξ, χζηε κα πενζμνίγεηαζ
δ ιεηάδμζδ ημο παεμβυκμο ιε ημ κενυ. Δπίζδξ, ίζςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ
κα πνδζζιμπμζμφκηαζ πμζηζθίεξ ακεεηηζηέξ ζημ V. dahliae. Δπζπνυζεεηα, μ
αζμθμβζηυξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ είκαζ πμθθά οπμζπυιεκμξ, δίκμκηαξ
έιθαζδ ζε αζμδζεβένηεξ αθθά ηαζ ιφηδηεξ ή ααηηήνζα πμο εα δμοκ ςξ
ακηαβςκζζηέξ εκάκηζα ζημ παεμβυκμ (Tjamos, 1993). Γζα ημ θυβμ αοηυ, εα
πνέπεζ κα βίκμοκ πεναζηένς ένεοκεξ, χζηε κα πνμηφρεζ ηαηάθθδθδ ιέεμδμξ
ακηζιεηχπζζδξ ηδξ αζεέκεζαξ.

Εικόνα 1 Καθθζένβεζα Verticillium dahliae Kleb ζε ηνοαθίμ ηαζ ζοιπηχιαηα
αδνμιφηςζδξ (διζπθδβία) πμο πνμηαθεί ζε δέκηνα εθζάξ
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1.2.1.2 Γινηνζπόξην (Colletotrichum sp.)

Σμ Γθμζμζπυνζμ (Colletotrichum sp.) (Εικόνα 2) είκαζ ιία ζδζαίηενα
ηαηαζηνμθζηή αζεέκεζα, πμο πνμζαάθθεζ ηδκ εθζά ηαζ ανίζηεηαζ ζε έλανζδ ηα
ηεθεοηαία πνυκζα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ αζεέκεζα είκαζ βκςζηή απυ ημ
1930 ζηδκ Ηζπακία, υπμο ηδκ απμηαθμφζακ «ζαπμφκζ θνμφηςκ», εκχ ζηδκ
Ηηαθία ειθακίζηδηε θίβμ ανβυηενα, ημ 1950 ηαζ έιεζκε ζηδκ ζζημνία ςξ
«θέπνα» (Cacciola et al., 2012). ηδκ Δθθάδα ειθακίζηδηε ημ 1920, ζηδκ
Κένηονα, υπμο πνμηθήεδηακ πμθφ ζμαανέξ επζδδιζμθμβζηέξ γδιζέξ (Petri,
1930).
Σα είδδ Γθμζμζπμνίμο πμο πνμζαάθθμοκ ηδκ εθζά ακήημοκ ζημ βέκμξ
Colletotrichum, ςζηυζμ ημ αίηζμ ηδξ αζεέκεζαξ θαίκεηαζ κα ακήηεζ ζημ ιφηδηα
Gloeosporium olivarum, ημ μπμίμ μζ von Arx and Adolf, 1970 ηαζ Sutton, 1992
απμθάζζζακ

κα

εζζάβμοκ

ζημ

ζφιπθμημ

εζδχκ

ημο

Colletotrichum

gloeosporioides (Martín and García-Figueres, 1999). Ζ αζεέκεζα επίζδξ,
ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ημ Colletotrichum acutatum, ημ μπμίμ ζοπκά
ζοκοπάνπεζ ιε ημ C. gloeosporioides (Cacciola et al., 2012).
Ζ αζεέκεζα πμο πνμηαθεί ημ Colletotrichum sp. ζηδκ εθζά είκαζ βκςζηή ηαζ
ςξ ακενάηςζδ. Σα ημκίδζα ημο ιφηδηα επζαζχκμοκ ζημοξ ιμοιζμπμζδιέκμοξ
ηανπμφξ ηδξ πμο έπμοκ παναιείκεζ πάκς ζημ δέκηνμ ή πμο έπμοκ πέζεζ απυ
αοηυ. Μάθζζηα, ηαεχξ πέθημοκ μζ ηανπμί ζημ έδαθμξ δζαζημνπίγμκηαζ ηα
ημκίδζα ηαζ ελαπθχκμκηαζ ιε απμηέθεζια κα ιεηαδίδεηαζ δ αζεέκεζα ηαζ ζε
άθθα δέκηνα (Moral et al., 2009).
Σα ζοιπηχιαηα (Εικόνα 2) πμο πνμηαθεί ημ παεμβυκμ είκαζ ηονίςξ
κεηνχζεζξ ζε ηανπμφξ, άκεδ, θφθθα. Ζ πνμζαμθή ζημοξ ηανπμφξ ανπίγεζ ιε
ηδκ ειθάκζζδ ζε έκα ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζηακένοενδξ ηδθίδαξ, δ μπμία
ελαπθχκεηαζ πμθφ βνήβμνα ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ή ζε μθυηθδνδ ηδκ
επζθάκεζα ημο ηανπμφ (Peres et al., 2005). Ζ πνμζαμθή ηςκ θφθθςκ ηαζ ηςκ
αθαζηχκ απυ ημ Colletotrichum sp. δεκ ειθακίγεζ μζημκμιζηή ζδιαζία ζηδ
πχνα ιαξ (Πακαβυπμοθμξ, 1997).
Όζμκ αθμνά ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο παεμβυκμο, αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ δ
πνχζιδ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, ηαεχξ ιε ημκ
ηνυπμ αοηυ απμθεφβμκηαζ μζ δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ελαζηίαξ ηοπυκ
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κοβιάηςκ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ πνμζαμθέξ ημο δάημο ζημοξ
ηανπμφξ. Δπζπνυζεεηα, ημ ηαηάθθδθμ ηθάδεια ηςκ δέκηνςκ ζοιαάθθεζ ζηδκ
ελαζθάθζζδ ηαθμφ αενζζιμφ ηαζ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ οβναζίαξ ημο
εθαζυδεκηνμο. Δπίζδξ, δ αθαίνεζδ ηαζ ηαηαζηνμθή πνμζαεαθδιέκςκ
μνβάκςκ υπςξ αθαζηχκ ιε αζεεκείξ ηαλζακείεξ ηαζ ιμοιζμπμζδιέκςκ
ηανπχκ αμδεάεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο
ιμθφζιαημξ βζα ηδκ επυιεκδ πνμκζά (Cacciola et al., 2012).
Δπζπνυζεεηα,

βζα

ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ

ημο

παεμβυκμο

οπάνπμοκ

εβηεηνζιέκα Φ.Π. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, οπάνπμοκ 7 δ.μ. ιε έβηνζζδ βζα ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ημο Γθμζμζπμνίμο ζηδ πχνα ιαξ. Οζ δ.μ. αοηέξ είκαζ ημ
Bordeaux mixture, Copper hydroxide, Copper oxychloride, Mancozeb ηαζ ημ
Tribasic copper sulfate, Pyraclostrobin, Dodine (ΤΠΠΑΣ, 2019).

Εικόνα 2 Καθθζένβεζα Colletotrichum acutatum ζε ηνοαθίμ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα
πμο πνμηαθεί ζε ηανπμφξ εθζάξ. Δλάπθςζδ ηδξ πνμζαμθήξ ζημ ιεβαθφηενμ
ιένμξ ημοξ (Α), Βφεζζδ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ ζζηχκ ηςκ ηδθίδςκ ηαζ ηάθορδ
απυ ηζξ ηανπμθμνίεξ ημο ιφηδηα πμο ειθακίγμκηαζ ςξ ιαφνα ζηίβιαηα (Β),
Δηηεηαιέκδ ζήρδ (Γ), Μμοιζμπμίδζδ (Γ), Δλέθζλδ ηςκ ηδθίδςκ ζε
ζοβηεκηνζημφξ ηφηθμοξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πνμζαμθήξ (Δ),
Έκανλδ ηδξ πνμζαμθήξ απυ ηδκ ημνοθή ζε ηανπμφξ επζιήημοξ ζπήιαημξ
(Σ), Πνμζαμθή ζε ιζηνυηενμ ζηάδζμ ακάπηολδξ (Ε) ηαζ (Ζ) (Κςθέηηδ et al.,
2018, Κμθασκήξ et al., 2018)

Πανυθδ ηδκ ένεοκα ηαζ πνμζπάεεζα πμο έπεζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ
παναπάκς δομ αζεεκεζχκ ηαζ ηδ ιείςζδ ηςκ ακηίζημζπςκ απςθεζχκ πμο
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πνμηαθμφκ, ζήιενα αοηέξ απμηεθμφκ δφμ απυ ηα πζμ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα
ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ πνμηαθχκηαξ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ
ένεοκα ζπεηζηή ιε ηδκ ακαηάθορδ, αλζμθυβδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ κέςκ πδβχκ
αζμδναζηζηυηδηαξ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ θφζδ ζημ πνυαθδια αοηυ.

1.3 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντόληα: θαηεγνξηνπνίεζε θαη κεραληζκνί
δξάζεο κπθεηνθηόλσλ

Σα Φ.Π. απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ βεςνβζηήξ πναηηζηήξ. Υςνίξ
θοημθάνιαηα οπάνπμοκ ηαθθζένβεζεξ πμο εα είπακ ελαθακζζηεί. Χζηυζμ,
ελαζηίαξ ιζαξ ζεζνάξ παναβυκηςκ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ αζθάθεζα ηςκ
ηαηακαθςηχκ αθθά ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ, μζ αβνμαζμιδπακίεξ έπμοκ ζηνέρεζ
ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζε εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ηαηαπμθέιδζδξ επενχκ ηαζ
παεμβυκςκ πμο πνμζαάθθμοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ, πνμξ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ
πδιζηχκ Φ.Π. (Copping and Hewitt, 2007).
«Φ.Π. (Plant Protection Products) είκαζ ηάεε μοζία ή ιίβια μοζζχκ πμο
έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ πανειπυδζζδ, ηδκ ηαηαζηνμθή ή ηδκ απχεδζδ εκυξ
θοημπαναζίημο, ηαεχξ ηαζ ηδ νφειζζδ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ελέθζλδξ ηςκ
θοηχκ» (Εζχβαξ ηαζ Μανηυβθμο, 2010) Υςνίγμκηαζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ
ακάθμβα ιε ημκ επενυ ημο μπμίμο ηδ δνάζδ επδνεάγμοκ. οκεπχξ οπάνπμοκ
ιοηδημηηυκα, ααηηδνζμηηυκα, εκημιμηηυκα, αηανεμηηυκα η.α. ηδκ ηαηδβμνία
ηςκ

Φ.Π.

ζοβηαηαθέβμκηαζ

ηαζ

μζ

θοημνοειζζηζηέξ

μοζίεξ

(Growth

Regulators), μζ μπμίεξ ζε ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ
αφλδζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ. Σέθμξ, ζηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηαζ ηα
αζμθοημθάνιαηα (biopestcides), πμο έπμοκ ςξ δναζηζηυ ζοζηαηζηυ ηάπμζμ
ιφηδηα, ααηηήνζμ ή ζυ (Εζχβαξ ηαζ Μανηυβθμο, 2010). ημκ Πίνακα 1,
πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ Φ.Π. ηαζ oζ πνήζεζξ ημοξ.
Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ηα ηεθεοηαία 25 πνυκζα οπάνπεζ ιία αολακυιεκδ
ηάζδ αβμνάξ γζγακζμηηυκςκ ζε ζπέζδ ιε άθθα Φ.Π. Απυ ηδκ άθθδ, υζμκ
αθμνά ηα εκημιμηηυκα ηαζ ιοηδημηηυκα, οπάνπεζ ιία έκημκδ δναζηδνζυηδηα
ηςκ θανιαημαζμιδπακζχκ κα ακαγδημφκ θοζζηά πνμσυκηα, ακηί βζα πδιζηχξ
ζοκηζεέιεκα (Dayan et al., 2009).
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Πίνακας 1 Οζ ζδιακηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ
πνμσυκηςκ ηαζ δ δνάζδ ημοξ (Εζχβαξ ηαζ Μανηυβθμο, 2010)
Καηεγνξίεο Φ.Π.
Αηανεμηηυκα (Acaricides / Miticides)

Γξάζε
Αηάνεα

Βαηηδνζμηηυκα (Bactericides)

Βαηηήνζα

Μοηδημηηυκα (Fungicides)

Μφηδηεξ

Εζγακζμηηυκα (Herbicides)

Εζγάκζα

Δκημιμηηυκα (Insecticides)

Έκημια

Νδιαηςδμηηυκα (Nematicides)

Νδιαηχδεζξ

Κμπθζμθεζιαημηηυκα (Molluscicides)

Κμπθίεξ ηαζ θείιαηεξ

Σνςηηζημηηυκα (Rodenticides)

Σνςηηζηά

Απμθοιακηζηά (Disinfectants)

Καηαπμθέιδζδ ιζηνμμνβακζζιχκ

Απμλδνακηζηά (Desiccants)

Δπζηάποκζδ λήνακζδξ θφθθςκ

Απμθοθθςηζηά (Defoliants)

Πνυηθδζδ πηχζδξ θφθθςκ

Απςεδηζηά (Repellents)

Απχεδζδ εκηυιςκ, αηάνεςκ ή ζπμκδοθςηχκ

Δθηοζηζηά (Attractants)

Πνμζέθηοζδ εκηυιςκ

Ροειζζηέξ αφλδζδξ (Growth Regulators)

Δπζννμή ακάπηολδξ θοηχκ

Τπμηαπκζζηζηά (Fumigants)

Πηδηζηέξ εκχζεζξ βζα ηαηαπμθέιδζδ εκηυιςκ,
ηνςηηζηχκ ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε απμεήηεξ
ζοζηεοαζηήνζα, έδαθμξ ηαζ απμεδηεοιέκα
πνμσυκηα

Φενμιυκεξ (Pheromones)

Πνμζέθηοζδ εκηυιςκ

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί μ πθδεοζιυξ ηδξ βδξ
ςξ ημ 2050 ηαζ κα λεπενάζεζ ηα 11 δζξ. Σδκ ίδζα ζηζβιή μζ ηαθθζενβήζζιεξ
εηηάζεζξ εκδέπεηαζ είηε κα παναιείκμοκ ίδζεξ είηε κα ιεζςεμφκ θυβς
πενζααθθμκηζηχκ αθθαβχκ. οκεπχξ, εα πνέπεζ κα ανεεεί ηνυπμξ κα αολδεεί
δ παναβςβή ηνμθίιςκ, χζηε κα θηάκεζ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ
βδξ. Ο ιυκμξ ηνυπμξ βζα κα βίκεζ αοηυ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ
ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Ζ ηεπκμθμβία ηαζ δ ένεοκα εα πνέπεζ κα ζοιαάθθμοκ ιε ημ
ένβμ ημοξ, χζηε κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ αοηυξ (Copping and Hewitt, 2007).
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Ακάιεζα ζημοξ μνβακζζιμφξ πμο πνμηαθμφκ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ γδιζέξ
ζηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ είκαζ μζ ιφηδηεξ.

1.3.1 Καηεγνξίεο κπθεηνθηόλσλ θαη κεραληζκνί δξάζεο
ε ζπέζδ ιε ημοξ «μναημφξ» επζαθααείξ μνβακζζιμφξ (έκημια, γζγάκζα) ηςκ
ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ, μζ ιφηδηεξ πένα απυ ηα ζοιπηχιαηα πμο
πνμηαθμφκ δε ιπμνμφκ κα βίκμοκ μναημί ιε βοικυ μθεαθιυ. Μέπνζ πνζκ απυ
20-30 πνυκζα, ηα πενζζζυηενα ιοηδημηηυκα πμο ηοηθμθμνμφζακ ζημ ειπυνζμ
είπακ ιδ-ελεζδζηεοιέκμ ηνυπμ δνάζδξ, ήηακ δδθαδή βεκζημί ακαζημθείξ
εκγφιςκ (Brent and Hollomon, 1995), ζοκεπχξ δεκ ήηακ δοκαηυξ μ
εκημπζζιυξ

ηςκ

εέζεςκ

δνάζδξ.

Αημθμφεδζε,

δ

ακαηάθορδ

ηςκ

ιοηδημηηυκςκ ιε ελεζδζηεοιέκμ ηνυπμ δνάζδξ, δδθαδή αζμδναζηζηχκ μοζζχκ
πμο έπμοκ έκα ιυκμ ηφνζμ ζδιείμ δνάζδξ ηαζ έηζζ άνπζζε κα βίκεηαζ βκςζηυξ
μ ηνυπμξ ηαζ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηςκ δζαθυνςκ ιοηδημηηυκςκ εκάκηζα ζημοξ
θοημπαεμβυκμοξ ιφηδηεξ (Παπαδμπμφθμο-Μμονηίδμο, 2008). ημκ Πίνακας
2, βίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ μιάδεξ ηςκ ιοηδημηηυκςκ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ
δνάζδξ ημοξ ηαζ ηζξ πδιζηέξ μιάδεξ πμο ακήημοκ ζε ηάεε ηαηδβμνία.
Μεβάθμξ ανζειυξ δ.μ., πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ηαηά ηυνμκ ζημ πανεθευκ,
ζήιενα έπμοκ απμζονεεί, είηε θυβς ηςκ επζηίκδοκςκ επζπηχζεςκ πμο
πνμηαθμφκ ζημ

πενζαάθθμκ ηαζ

ηδκ ηνμθζηή

οπμθεζιιάηςκ πμο δδιζμονβμφκ ζηα ηνυθζια, είηε

αθοζίδα

ελαζηίαξ ηςκ

επεζδή έπμοκ ηαηαζηεί

ακαπμηεθεζιαηζηέξ ελαζηίαξ ηδξ αολακυιεκδξ ακεεηηζηυηδηαξ ζηα Φ.Π. (Vurro
et al., 2019). Δπίζδξ, αζεέκεζεξ υπςξ αοηή πμο πνμηαθεί ημ V. dahliae δεκ
ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε ηάπμζεξ απυ ηζξ ήδδ εβηεηνζιέκεξ δ.μ. ηαζ
παεμβυκα ηδξ εθζάξ έπμοκ ακαπηφλεζ ακεεηηζηυηδηα ζε Φ.Π. (Κςθέηηδ et al.,
2018, Κμθασκήξ et al., 2018).
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Πίνακας 2 Καηδβμνίεξ ιοηδημηηυκςκ, μιαδμπμζδιέκεξ ζφιθςκα ιε ημκ
ηνυπμ δνάζδξ ημοξ ηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ πδιζηέξ μιάδεξ πμο ηζξ απμηεθμφκ
(Παπαδμπμφθμο-Μμονηίδμο, 2008, Aliferis and Jabaji, 2011, Russell, 2004)
Οκάδεο κπθεηνθηόλσλ αλάινγα κε
ηνλ ηξόπν δξάζεο
Πνμζηαηεοηζηά
δνάζδξ

ιε

ιδ-εηθεηηζηυ

Υεκηθέο νκάδεο
Θεζάθζ, παθημφπα, δζιεεοθμδζεεζμηανααιζδζηά, αζεοθεκμ-δζξδζεεζμηανααιζδζηά, θεαθζιίδζα, ηζκυκεξ

ηνυπμ

Μοηδημηηυκα πμο πανειααίκμοκ ζηζξ
δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ηςκ
ηοηηάνςκ (αθοζίδα ακαπκμήξ)

Ολαεεζΐκεξ, ζηνμιπζθμονίκεξ,
μλαγμθζδζκυκεξ, ηοακζμφπα ζιζδαγυθζα,
κζηνμθαζκυθεξ

Μοηδημηηυκα πμο επδνεάγμοκ ηζξ ιειανάκεξ
ηαζ ηδκ εκαπυεεζδ ζοζηαηζηχκ ηοηηανζηχκ
ημζπςιάηςκ

Γζηαναμλζιίδζα, ανςιαηζηά ιοηδημηηυκα,
αιίδζα ηαναμλοθζηχκ μλέςκ

Μοηδημηηυκα πμο πανειααίκμοκ ζηζξ
αζμζοκεεηζηέξ δζενβαζίεξ ηςκ ιοηήηςκ
α) Αναζηολείρ βιοζύνθεζηρ νοςκλεφκών οξέυν

Φαζκοθαιίδζα, πονζιζδίκεξ

β) Αναζηολείρ βιοζύνθεζηρ αμινοξέυν

Ακζθζκμ-πονζιζδίκεξ

γ) Αναζηολείρ βιοζύνθεζηρ επγοζηεπόληρ ή
γενικά ζηεπολών

Σνζαγυθζα, ζιζδαγυθζα, πονζιζδίκεξ (ιε 2 ή
1 άημιμ αγχημο), ιμνθμθίκεξ,
πζπενζδίκεξ, πζπεναγίκεξ,
ζπζνμηεηαθαιίκεξ, οδνμλο-ακζθίδζα

δ) Αναζηολείρ βιοζύνθεζηρ μελανίνηρ, σιηίνηρ
και λεκιθινών
Ακαζημθείξ αζμζφκεεζδξ πνςηεσκχκ

Ακηζαζμηζηά

Μοηδημηηυκα πμο πανειααίκμοκ ζηδ ιίηςζδ

Βεκγζιζδαγμθζηά, αιίδζα

Μοηδημηηυκα πμο πανειααίκμοκ ζηδ
ιεηάδμζδ ιδκοιάηςκ

Φαζκοθμποννυθζα,

Μοηδημηηυκα πμο επδνεάγμοκ ηζξ ζπέζεζξ
λεκζζηχκ-παεμβυκςκ ηαζ δζεβείνμοκ
αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηςκ θοηχκ

Δκενβμί ηαζ παεδηζημί ιδπακζζιμί δνάζδξ
ηςκ θοηχκ εκακηίμκ παεμβυκςκ (βμκίδζα
ακεεηηζηυηδηαξ, εηδήθςζδ
οπενεοαζζεδζίαξ)

Cymoxanil, fosetyl-aluminium,
μνβακμθςζθμνζηά (pyrazophos,
Μοηδημηηυκα ιε άβκςζημ ηνυπμ δνάζδξ
ditalimfos), ακηζαζμηζηά (gilodoxin,
aureofungin)
*Ακηζαζμηζηά: μοζίεξ πμο πανάβμκηαζ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ δνμοκ εηθεηηζηά εκάκηζα ζε
άθθμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. **Γμκίδζα ακεεηηζηυηδηαξ: βμκίδζα, πμο οπάνπμοκ ζημ βέκςια ηςκ
θοηχκ ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ υηακ ακαβκςνίζμοκ ηδκ πανμοζία ηάπμζμο παεμβυκμο
ιζηνμμνβακζζιμφ ή ζηνεζμβυκμο πανάβμκηα. ***Δηδήθςζδ οπενεοαζζεδζίαξ (Hypersensitive
Response): επαβςβή ιδπακζζιχκ άιοκαξ ηςκ θοηχκ, υπςξ ηαπείαξ κέηνςζδ ηςκ ηοηηάνςκ
βφνς απυ ημ ζδιείμ πνμζαμθήξ απυ ηάπμζμ παεμβυκμ.
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1.3.2 Αλζεθηηθόηεηα κπθήησλ ζε κπθεηνθηόλα
Ζ φπανλδ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ιεευδςκ δνάζδξ ηςκ ιοηδημηηυκςκ
μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδ ακεεηηζηυηδηα πμο έπμοκ ακαπηφλεζ μζ θοημπαεμβυκμζ
ιφηδηεξ εκάκηζα ζε αοηά. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ, εεζπίζηδηε ημ
1994 δ Δπζηνμπή δνάζδξ ακεεηηζηυηδηαξ ζηα ιοηδημηηυκα (Fungicide
Resistance Action Committee-FRAC) (Brent and Hollomon, 1995). φιθςκα
ιε ηδ FRAC, μ υνμξ ακεεηηζηυηδηα ζε ιοηδημηηυκα ακαθένεηαζ ζηδκ επίηηδηδ,
ηθδνμκμιζηή ιείςζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ εκυξ ιφηδηα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ
ακηζιοηδηζαηυ πανάβμκηα (Russell, 2004).
Ζ ακεεηηζηυηδηα ζηα ιοηδημηηυκα απμηέθεζε ιείγμκ γήηδια βζα ηζξ
αζμιδπακίεξ αβνμπδιζηχκ ηαζ ζημπυξ ημοξ ήηακ κα ακηαπμηνζεμφκ υζμ ημ
δοκαηυκ ηαθφηενα ζε απνυαθεπηεξ ελάνζεζξ αζεεκεζχκ (Brent and Hollomon,
1995). Ζ ακάπηολδ ακεεηηζηυηδηαξ ζημοξ ιφηδηεξ είκαζ ιζα ελεθζηηζηή
δζαδζηαζία,

ηαεχξ

μζ

βμκυηοπμζ

ηςκ

ιοηήηςκ

ιεηααάθθμκηαζ

ηαζ

ακαζοκδοάγμκηαζ δζανηχξ. Οζ αθθαβέξ αοηέξ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζημ
ιφηδηα είηε πθεμκέηηδια, είηε ιεζμκέηηδια υζμκ αθμνά ηδκ επζαίςζή ημο ηαζ
ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηά ημο. Όηακ επζηναημφκ μζ πθεμκεηηζηέξ αθθαβέξ, μ
ιφηδηαξ ιπμνεί κα επζαζχζεζ ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ κα ακαπαναπεεί
ηαζ ιάθζζηα ζε ιεβαθφηενμοξ νοειμφξ. Έηζζ, μζ απυβμκμί ημο επζαζχκμοκ ηαζ
απμηεθμφκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ απυ υηζ πνζκ. Αοηή είκαζ ιία
δζαδζηαζία πμο ιπμνεί κα βίκεζ βνήβμνα, δζυηζ δ ακαπαναβςβζηή ζοπκυηδηα
ζημοξ ιφηδηεξ είκαζ ορδθή. Σμ ιοηδημηηυκμ εα αζηήζεζ πίεζδ επζθμβήξ ζημκ
ανπζηυ-άβνζμ πθδεοζιυ ηςκ ιοηήηςκ ηαζ εα ημοξ ζημηχζεζ, αθθά ζημοξ
ιεηααθδεέκηεξ-ιεηαθθαβιέκμοξ μνβακζζιμφξ δε εα έπεζ επίδναζδ (Russell,
2004).
Θεςνείηαζ

πμθφ

ζδιακηζηυ

ημ

εέια

ηδξ

παναημθμφεδζδξ

ηδξ

ακεεηηζηυηδηαξ ηςκ ιοηήηςκ απέκακηζ ζηα δζάθμνα ιοηδημηηυκα. Ζ
εοαζζεδζία ηςκ ιοηήηςκ ιπμνεί κα ιεθεηδεεί ζε ζοκεήηεξ ενβαζηδνίμο,
υπςξ πναβιαημπμζήζαιε ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, αθθά αηυιδ ηαζ ζε
γςκηακυ θοηζηυ οθζηυ (Russell, 2004).
Ηδζαίηενα ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ ακάπηολδ κέςκ πδβχκ αζμδναζηζηυηδηαξ,
μζ μπμίεξ εα ζοιαάθθμοκ εκενβά ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ
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ακεεηηζηυηδηαξ θοημπαεμβυκςκ ζε Φ.Π. ηαζ εα αμδεήζμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ
θοημπνμζηαζίαξ.

1.4 Νέεο πεγέο βηνδξαζηηθόηεηαο γηα εθαξκνγέο ζηε θπηνπξνζηαζία
Ζ ελέθζλδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ααζίγεηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ζηζξ κέεξ
πδβέξ αζμδναζηζηυηδηαξ πμο εα ανεεμφκ ιέζα ζηα επυιεκα πνυκζα. ε αοηυ
ημ ημιιάηζ ένπμκηαζ κα ζοιαάθθμοκ εκενβά έκκμζεξ υπςξ δ κακμηεπκμθμβία,
μζ εκδμθοηζημί μνβακζζιμί, αθθά ηαζ μζ αζμδζεβένηεξ.
Γεκ είκαζ θίβμζ εηείκμζ πμο πζζηεφμοκ πςξ μζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ εα
ελαζθαθίζμοκ ηζξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ ακενχπςκ
ζε ηνμθή ηαζ εα πνμζθένμοκ έκα ηενάζηζμ θάζια πενζααθθμκηζηχκ,
οβεζμκμιζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ (Mousavi and Rezaei, 2011).
Ζ κακμηεπκμθμβία είκαζ έκα πμθθά οπμζπυιεκμ επζζηδιμκζηυ πεδίμ, ημ
μπμίμ ιπμνεί κα θένεζ θφζεζξ ζε πνμαθήιαηα δζαθυνςκ ημιέςκ, υπςξ δ
ζαηνζηή, ηα θανιαηεοηζηά πνμσυκηα ηαζ δ βεςνβία (Rai and Ingle, 2012).
Νακμηεπκμθμβία είκαζ δ επζζηήιδ πμο αζπμθείηαζ ιε οθζηά, ζοζηήιαηα ηαζ
δζαδζηαζίεξ πμο θεζημονβμφκ ζε ηθίιαηα 100nm ή ηαζ ιζηνυηενδ. Έκα
κακυιεηνμ είκαζ ημ έκα δζζεηαημιιφνζμ ημο ιέηνμο (Mousavi and Rezaei,
2011).
Μέπνζ ηχνα δ κακμηεπκμθμβία έπεζ πνμηαεεί ςξ θφζδ ζε πμθοάνζεια
γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ θοημπνμζηαζία, ηζξ επζζηήιεξ ηςκ ηνμθίιςκ, αθθά
ηαζ ηςκ γχςκ (Mousavi and Rezaei, 2011). Μενζηά απυ αοηά ηα γδηήιαηα
αθμνμφκ ηζξ ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ, ηδκ αεζθυνμ πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ,
πενζααθθμκηζηά

πνμαθήιαηα

υπςξ

δ

απμννμή

ηαζ

ζοζζχνεοζδ

θοημθανιάηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ ζημ έδαθμξ (Ditta, 2012).
Έκα άθθμ κέμ ημιιάηζ ηδξ επζζηήιδξ πμο πνυηεζηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ
ελέθζλδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ είκαζ μζ εκδμθοηζημί ιζηνμμνβακζζιμί, ηονίςξ
ελαζηίαξ ηςκ αιέηνδηςκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ πμο πανάβμοκ μζ μπμίμζ
δζαεέημοκ δοκαηυηδηα πμθθαπθχκ εθανιμβχκ (Dasa et al., 2017).
Ζ δζεεκήξ μνμθμβία βζα ημοξ εκδμθοηζημφξ ιζηνμμνβακζζιμφξ είκαζ
endophytes. Ζ θέλδ αοηή είκαζ ζφκεεηδ ηαζ πνμένπεηαζ απυ ημ εθθδκζηυ
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endon = ιέζα ηαζ ημ phyte = θοηυ. Δλ μνζζιμφ θμζπυκ, ημ εκδυθοημ είκαζ έκαξ
ιζηνμμνβακζζιυξ πμο γεζ ιέζα ζημ θοηυ (Schulz et al., 2007). Σα εκδυθοηα
ιπμνεί κα είκαζ ιφηδηεξ ή ααηηήνζα πμο επζαζχκμοκ ιέζα ζε οβζείξ ζζημφξ
θοηχκ, έπμκηαξ δδιζμονβήζεζ ιζα ζοιαζςηζηή ζπέζδ ιε ημ θοηυ λεκζζηή ημοξ
(El-Hawary et al., 2017). Μπμνμφκ θμζπυκ, κα πενκμφκ υθμ ημ ιένμξ ηδξ γςήξ
ημοξ ιέζα ζημ θοηυ λεκζζηή ημοξ πςνίξ υιςξ κα ημο πνμηαθμφκ
ζοιπηχιαηα. Πζζηεφεηαζ ιάθζζηα, πςξ ζπεδυκ υθα ηα θοηά ζε αοηυ ημκ
ηυζιμ έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιε ημοξ εκδμθοηζημφξ μνβακζζιμφξ (Dasa et al.,
2017).
Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ απυ πμζηίθεξ ένεοκεξ πςξ μζ εκδμθοηζημί
ιζηνμμνβακζζιμί ιπμνμφκ κα

πνμάβμοκ ηδκ άιοκα ημο θοημφ, κα

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολή ημο ηαζ κα δνμοκ ςξ πανάβμκηεξ αζμθμβζημφ
εθέβπμο. Δπίζδξ, πζζηεφεηαζ υηζ ιπμνεί κα είκαζ επςθεθείξ βζα ημκ λεκζζηή
ημοξ ιε ηδκ παναβςβή ιζαξ ζεζνάξ θοζζηχκ πνμσυκηςκ, πμο εα ιπμνμφζε κα
αλζμπμζδεεί απυ ηδκ ζαηνζηή, ηδ βεςνβία ηαζ ηδ αζμιδπακία (Dasa et al., 2017).
Οζ ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ πμο πανάβμκηαζ απυ εκδυθοηα είκαζ θζθζημί
πνμξ ημ πενζαάθθμκ, ημλζημί βζα ημοξ παεμβυκμοξ πανάβμκηεξ ηαζ δεκ
αθάπημοκ ημκ άκενςπμ (Singh et al., 2017).
Όζμκ αθμνά ηδ πνήζδ αζμδζεβενηχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ
είκαζ

επίζδξ

αζζζυδμλμζ

μζ

ενεοκδηέξ.

Οζ

αζμδζεβένηεξ

ιπμνμφκ

κα

πνμζθένμοκ ζδιακηζηέξ θφζεζξ ζημοξ παναβςβμφξ βζα ηζξ ηαθθζένβεζέξ ημοξ.
Μενζηά απυ ηα μθέθδ πμο ιπμνμφκ κα πανμοζζάζμοκ μζ αζμδζεβένηεξ
αθμνμφκ ηδκ ηαθφηενδ ακάπηολδ ηςκ νζγχκ, αθθά ηαζ ηςκ αθαζηχκ, ακημπή
ζημ ζηνεξ, ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ αγχημο ηαηά ηδ θίπακζδ (Russo
and Berlyn, 1991).
Μία ζδιακηζηή πδβή αζμδναζηζηυηδηαξ έπμοκ απμηεθέζεζ ηα θανιαηεοηζηά
θοηά, ηυζμ βζα ηδκ ακαηάθορδ ακενχπζκςκ θανιάηςκ, υζμ ηαζ Φ.Π.
(Petrovska, 2012). Αοηυξ ήηακ έκα απυ ημοξ ααζζημφξ θυβμοξ πμο ζηδκ
πανμφζα ιεθέηδ ενεοκήεδηακ ηα θανιαηεοηζηά θοηά ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ
Αθυδ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ςξ αζμδζεβένηδ ζηδ θοημπνμζηαζία.
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1.4.1 Φαξκαθεπηηθά Φπηά σο πεγέο βηνδξαζηηθόηεηαο
Σα θανιαηεοηζηά θοηά εεςνμφκηαζ ηυζμ παθζά ιέεμδμξ ακηζιεηχπζζδξ
αζεεκεζχκ, υζμ ηαζ δ ίδζα δ ακενςπυηδηα. Απυ ηδκ ανπαζυηδηα αηυιδ, μζ
άκενςπμζ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα βζαηνέρμοκ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ
πνδζζιμπμζμφζακ θοηά, ιε ιυκμ μδδβυ ημ έκζηζηημ, αθθά ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ηδκ
ειπεζνία ημοξ, ηαεχξ δεκ ήηακ αηυιδ βκςζηυ μφηε δ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ, μφηε
ηαζ μ ηνυπμξ δνάζδξ ηςκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ.
Ζ ζφβπνμκδ επζζηήιδ έπεζ ελεθζπεεί πμθφ ηαζ έπεζ δχζεζ απακηήζεζξ ζε πμθθά
απυ αοηά ηα ενςηήιαηα. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο πμθθά θοηά έπμοκ
παναηηδνζζηεί

θανιαηεοηζηά

ηαζ

έπμοκ

εκηαπεεί

ζηδ

ζφβπνμκδ

θανιαημαζμιδπακία (Petrovska, 2012, Γυνδαξ, 2012).
ηδκ Δθθάδα έπμοκ ηαηαβναθεί πενζζζυηενα απυ 6000 είδδ ακχηενςκ
θοηχκ, ακάιεζα ζε αοηά, ιεβάθμξ ανζειυξ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ
θανιαηεοηζηχκ θοηχκ (Petrovska, 2012). Μενζηά απυ ηα ζδιακηζηυηενα
θανιαηεοηζηά θοηά είκαζ δ Δπζκάηζεα (Echinacea sp.), ημ ηυνδμ (Allium
sativum), ημ Gingo biloba, ημ Ginseng (Panax quinquefolius) ηαζ δ Βαθενζάκα
(Valeriana officinalis). Σα μθέθδ αοηχκ ηςκ θοηχκ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία
είκαζ πμθθαπθά (Γυνδαξ, 2012).
Σα ηιήιαηα ηςκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ
είκαζ ηα θφθθα, μζ αθαζημί, ηα άκεδ, μζ ηανπμί, μζ νίγεξ ηαζ μζ ζπυνμζ. Γεκ είκαζ
θίβεξ ηαζ μζ θμνέξ πμο αλζμπμζμφκηαζ εηποθίζιαηα υπςξ ηα αζεένζα έθαζα πμο
πενζέπμοκ. Σα δζάθμνα ηιήιαηα ηςκ θοηχκ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ
βζα ηδκ παναζηεοή νμθδιάηςκ, αθθά ηαζ βζα ηδ θήρδ μνζζιέκςκ
θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ, υπςξ είκαζ ηα αθηαθμεζδή ηαζ ηα θθααμκμεζδή, ηα
μπμία

έπμοκ

ζζπονή

ακηζθθεβιμκχδδ

δνάζδ.

Σα

αζεένζα

έθαζα

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ βζα ηδκ παναβςβή ζαπμοκζχκ, ανςιάηςκ, ςξ
πνυζεεηα ζηδ γαπανμπθαζηζηή, ηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ αθθά ηαζ ηδ
θανιαημαζμιδπακία (Γυνδαξ, 2012, Petrovska, 2012).
Σα αζεένζα έθαζα απμεδηεφμκηαζ ζηα ελςηενζηά ιένδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηονίςξ
ζηδκ επζδενιίδα ηαζ ημ ιεζυθοθθμ. Μπμνμφκ κα ελαπεμφκ ιε απυζηαλδ. Ζ
ζδιακηζηυηενδ μιάδα μοζζχκ πμο ακήηεζ ζηα αζεένζα έθαζα είκαζ ηα
ηενπεκμεζδή. Σα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πςνίγμκηαζ ζηα μλοβμκμφπα
ηαζ ηα ιδ μλοβμκμφπα. ηα μλοβμκμφπα ακήημοκ μζ αθδεΰδεξ, μζ θαζκυθεξ, μζ
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αθημυθεξ, μζ ηεηυκεξ, ηα μλέα ηαζ μζ εζηένεξ, εκχ ζηα ιδ μλοβμκμφπα ακήημοκ
μζ οδνμβμκάκεναηεξ (Γυνδαξ, 2012).
ημκ Πίνακα 3, ακαθένμκηαζ ιενζηά απυ ηα ζδιακηζηυηενα θανιαηεοηζηά
θοηά, μζ εθανιμβέξ ημοξ ηαζ μζ αζμδναζηζημί ιεηααμθίηεξ πμο πενζέπμοκ. Οζ
ηεθεοηαίμζ, ειθακίγμοκ πμθφπθμηεξ ηαζ πνςηυηοπεξ πδιζηέξ δμιέξ ζηα μπμία
μθείθεηαζ ηαζ δ αζμδναζηζηυηδηά ημοξ.

Πίνακας 3 Κμζκή ηαζ επζζηδιμκζηή μκμιαζία ηαζ μζημβέκεζα θανιαηεοηζηχκ
θοηχκ. Υνήζεζξ ηαζ εθανιμβέξ αοηχκ. διακηζηά ενεπηζηά ζοζηαηζηά
Κνηλό όλνκα
Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία
Οηθνγέλεηα

Υξήζεηο

πζηαηηθά

Ανενίηζδα, άζεια, ηακηζκηίαζδ,
ζφκδνμιμ πνυκζαξ ηυπςζδξ,
δζαηαναπέξ πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ
εκηένμο, ενοεδιαηχδδ θφημ,
δενιαηζηά πνμαθήιαηα, αεθδηζηά
ηναφιαηα, έθηδ, ακηζθθεβιμκχδεξ,
εκοδαηζηυ, ακηζιοηδηζαηυ,
ακηζιζηνμαζαηυ, απμημλζκςηζηυ

Αθμΐκδ, αανααθμΐκδ,
αθμσηυ μλφ, ειμδίκδ
ηδξ αθυδξ, ηεθμοθυγδ,
βθοηυγδ, ιακκυγδ,
θεοηίκδ, ζζμθεοηίκδ,
ααθίκδ, βθμοηαιζηυ
μλφ, αζηαιίκεξ, έκγοια

Ακεειίδα
Anthemis nobilis
Asteraceae

Πενζπμίδζδ ιαθθζχκ. Δπμφθςζδ
εθηχκ ηαζ πθδβχκ. Σμκςηζηυ,
εοζηυιαπμ, ζπαζιμθοηζηυ

Δζηένεξ ημο αββεθζημφ
ηαζ ζζμαμοηονζημφ
μλέμξ,
θθααμκμβθοημγίηεξ,
ημοιανίκεξ, α-, απζκέκζμ, ηαιθέκζμ,
ζααζκέκζμ, 1,8 ηζκευθδ

Απίθθεα
Achillea millefolium
Asteraceae

Σμκςηζηυ, ζηοπηζηυ, εοζηυιαπμ,
ακηζηαηαννμσηυ, δζεβενηζηυ,
ακηζζπαζιμδζηυ, επμοθςηζηυ,
ακηζζδπηζηυ, ακηζανμβπζηζηυ,
ακεεθιζκεζηυ, μνεηηζηυ, ακηζζδπηζηυ,
πςκεοηζηυ, ζπαζιμθοηζηυ. Θεναπεία
πθδβχκ ηαζ αζιμννμΐδςκ

Κζκευθδ,
παιαγμοθέκζμ,
απζθεΐκδ, ηακκίκεξ

Βαθενζάκα
Valeriana officinalis L.
Valerianaceae

Καηαπνατκηζηυ ημο κεονζημφ
ζοζηήιαημξ, ήπζμ δνειζζηζηυ,
ακηζζπαζιςδζηυ, ακηζεπζθδπηζηυ,
ακηζπονεηζηυ, ακεεθιζκεζηυ,
ακηζδζααδηζηυ, εοζηυιαπμ ηαζ
ημκςηζηυ

Βαθενεκζηυ μλφ

Αθυδ
Aloe barbadensis M.
Aloaceae
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Βαθζαιυπμνημ
Hypericum perforatum L.
Hypericaceae

Ακηζιεηχπζζδ ήπζαξ ιμνθήξ
ηαηάεθζρδξ, πνμηαθεί κεηνχζεζξ
υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ελςηενζηά,
εεναπεία υβηςκ ηαζ εδθςιάηςκ.
Ακηζζδπηζηυ, ζηοπηζηυ, επμοθςηζηυ,
ακηζδζαννμσηυ ηαζ ανμβπμθζηζηυ
(άζεια), ακηζηανηζκζηυ,
ακηζμλεζδςηζηυ ηαζ δζμονδηζηυ

Τπενζηίκδ,
ρεοδμτπενζηίκδ

Βαζζθζηυξ
Ocimum basilicum L.
Lamiaceae

Ανςιαημπμζία, ανςιαημεεναπεία,
απςεδηζηυ εκηυιςκ. Καηά ηςκ
πμκμηεθάθςκ, δζάννμζαξ, αήπα,
δοζθεζημονβία κεθνχκ,
ηανδζμημκςηζηυ, δζμονδηζηυ,
εοζηυιαπμ, ζπαζιμθοηζηυ,
βαθαηημβυκμ. Καθθςπζζηζηυ.

Λζκαθυθδ,
ιεεοθμηαναζηυθδ,
methyl sinnamate,
εοβεκυθδ

Γθοηάκζζμξ
Pimpinella anisum
Apiaceae

Παναζηεοή πμηχκ (ηζίπμονμ, μφγμ).
Aνςιαημπμζία ηαζ αζμιδπακία
ηνμθίιςκ. Απμπνειπηζηυ,
ακηζζπαζιςδζηυ, βαθαηημβυκμ, ήπζμ
δνειζζηζηυ, εκακηίμκ ηςκ εθαθνχκ
ιμνθχκ ατπκίαξ

Ακζευθδ, θζκαθυθδ, αηενπζκευθδ,
ακζζαθδεΰδδ

Γθοηυνζγα
Glycorrhiza glabra L.
Fabaceae

Τπμηαηάζηαημ γάπανδξ βζα
δζααδηζημφξ (x60 πζμ βθοηζά απυ
γάπανδ). Έθημξ ζημιάπμο,
ανμβπίηζδαξ, αφλδζδ ηςκ ανμβπζηχκ
εηηνίζεςκ. Απμπνειπηζηή ηαζ
ιαθαηηζηή δνάζδ

Γθοηυγδ, ζμοηνυγδ,
ζαπςκίκεξ,
βθοημνζγίκδ,

Γεκδνμθίαακμ
Rosmarinus officinalis L.
Lamiaceae

Υνήζδ ζηδ ιαβεζνζηή ςξ
ακηζμλεζδςηζηυ ηαζ ηδκ ημζιδημθμβία
(αθνυθμοηνα, ζαιπμοάκ). Υνήζδ
ελςηενζηά βζα εκηνζαέξ ζε ιοαθβίεξ,
νεοιαηζζιμφξ, πνυθδρδ ή εεναπεία
απυ ανμβπζηυ άζεια, πεπηζηυ έθημξ,
θθεβιμκέξ ηαζ ανηδνζμζηθδνχζεζξ

Καθεσηυ μλφ,
ναζιμκζηυ μλφ,
ιμκμηενπέκζα, απζκέκζμ, α-πζκέκζμ,
ηαιθέκζμ, θζκαθυθδ,
αμνκευθδ, 1,8 ηζκευθδ

Γίηηαιμξ
Origanum dictamus L.
Lamiaceae

Ακηζζδπηζηυ, εοζηυιαπμ,
επμοθςηζηυ, ημκςηζηυ, δζεβενηζηυ ημο
κεονζημφ ζοζηήιαημξ

Κανααηνυθδ, ηοιέκζμ

Δζηναβηυκ
Artemisia dracunculus L.
Asteraceae

Ακηζααηηδνζαηέξ, ακηζιοηδηζαηεξ ηαζ
ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ

Δοηάθοπημξ
Eucalyptus sp.
Myrtaceae

Ακηζαζμηζηυ, ακηζζδπηζηυ ηςκ
ακαπκεοζηζηχκ μνβάκςκ,
δνμζζζηζηυ, πνήζδ ζηζξ ανμβπίηζδεξ
ηαζ ημ άζεια, πνμηαθεί έκημκδ
έηηνζζδ ανυβπςκ
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Δοηαθοπηυθδ, ηζκευθδ

Δπζκάηζεα
Echinacea sp.
Asteraceae

Πνυθδρδ ημζκμφ ηνομθμβήιαημξ,
βνίπδξ ηαζ ιμθφκζεςκ ημο ακχηενμο
ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ.
Δκίζποζδ ακμζμπμζδηζημφ
ζοζηήιαημξ ηαζ άιοκαξ μνβακζζιμφ

Θοιάνζ
Thymus vulgaris L.
Lamiaceae

Ακηζιζηνμαζαηυ, ακηζιοηδηζαηυ,
ηανδζμημκςηζηυ. Υνήζδ ζε
ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα,
βαζηνίηζδα, ανμβπίηζδα, άζεια ηαζ
θανοββίηζδα. Υνήζδ ζηδκ
ανςιαημπμζία, μιμζμπαεδηζηή,
νυθδια, παναζηεοή μδμκηυπαζηαξ

Κνυημξ
Crocus sativus L.
Iridaceae

Μαζηζπυδεκδνμ
Pistacia lentiscus var.
Chia

Ακηζμλεζδςηζηυ, ακηζθθεβιμκχδεξ,
αββεζμδζαζηαθηζηυ, ακαζηέθθεζ ηδ
ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηδ
δνάζδ ηδξ ημπμσζμιενάζδξ, ηδξ
ηονμζζκάζδξ ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ
ηανδζαηή θεζημονβία. Ακηζηανηζκζηή
δνάζδ
Καηά ημο εθζημααηηδνίμο ημο
ποθςνμφ, ζαηπανχδμοξ δζααήηδ,
πμθδζηενίκδξ, ηνζβθοηενζδίςκ,
εβηαοιάηςκ, ηνομπαβδιάηςκ,
δενιαηζηχκ παεήζεςκ. Γδιζμονβία
ειπθάζηνςκ, πεζνμονβζηχκ
ναιιάηςκ, επζηυθθδζδ επζδενιίδςκ,
ζθναβίζιαηα δμκηζχκ

Θοιυθδ, ηανααηνυθδ,
ηζηνάθδ

Κνμηίκδ, ηνμηεηίκδ,
πζηνμηνμηίκδ,
ζαθνακάθδ

Σακκίκεξ, ιαζηζπίκδ

Μέθζζζα δ θανιαηεοηζηή
Melissa officinalis L.
Labiatae

οιαάθθεζ ζηδ ιαηνμγςία, ηαηά ηδξ
οπένηαζδξ, ηδξ ατπκίαξ, ηδξ
ακμνελίαξ, ηςκ κεφνςκ ηαζ ημο
πμκμηεθάθμο. Γοκαιςηζηυ ηδξ
ικήιδξ, ημκςηζηυ ημο εβηεθάθμο,
ηαηαπνατκηζηυ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ
ειιδκυπαοζδξ, ελάρεςκ,
ιεθαβπμθίαξ, άβπμοξ, αννοειίαξ.
Καθή θεζημονβία ηοηθμθμνζημφ ηαζ
ηανδζαημφ ζοζηήιαημξ.

Κζηνάθδ

Ρίβακδ
Origanum vulgare spp.
hirtum

Βζμθμβζηή, ακηζααηηδνζαηή,
ακηζιοηδηζαηή δνάζδ εκάκηζα ζε
παεμβυκα θοηχκ, γχςκ, ακενχπςκ.

Κανααηνυθδ, εοιυθδ

ζδενίηδξ
Sideritis sp.
Lamiaceae

Ακηζθθεβιμκχδεξ, ακηζοπενηαζζηυ,
ζπαζιμθοηζηυ, ακηζιζηνμαζαηυ,
δνειζζηζηυ, ακηζμλεζδςηζηυ

Κανααηνυθδ,
θμοηεμθίκδ, απζβεκίκδ

Όπςξ βίκεηαζ θακενυ απυ ημκ Πίνακα 3, ζηα θανιαηεοηζηά θοηά
ζοιπενζθαιαάκεηαζ έκαξ ανηεηά ιεβάθμξ ανζειυξ, ιε πμθθά απυ αοηά κα
έπμοκ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. ε αοηά
ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ πμθθά αηυιδ είδδ, βζα ηα μπμία δεκ έπεζ δζελαπεεί

32

επζζηδιμκζηή ένεοκα βζα ηδκ ακαηάθορδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζδζμηήηςκ
ημοξ.
Ακάιεζα ζηζξ ζδζυηδηέξ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ δ ζηακυηδηα ηςκ
θανιαηεοηζηχκ

θοηχκ

κα

θεζημονβμφκ

ςξ

αζμδζεβένηεξ,

δδθαδή

κα

ζοιαάθθμοκ ζηδκ άιοκα ηαζ ακάπηολδ ημο θοημφ, πςνίξ απαναίηδηα κα είκαζ
ημλζηά απέκακηζ ζε ηάπμζμ παεμβυκμ. Ζ αλζμπμίδζδ αοηή ηςκ θανιαηεοηζηχκ
θοηχκ ιπμνεί κα θένεζ πμθφ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ θοημπνμζηαζία.

1.4.2 Βηνδηεγέξηεο: Οξηζκόο θαη δηαρσξηζκόο ηνπο από ηα ιηπάζκαηα
Μία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμηθήζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ είκαζ δ
ακάπηολδ αζχζζιςκ ηαζ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηεπκζηχκ βζα ηδκ ηάθορδ
ηςκ ακαβηχκ ηνμθμδμζίαξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ (Povero et al., 2016).
Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ ζηνμθήξ ηςκ ηαθθζενβδηχκ ζηζξ αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ
ηαθθζένβεζαξ, έπμοκ ηάκεζ έκημκδ ειθάκζζδ μζ αζμδζεβένηεξ. Οζ αζμδζεβένηεξ
απμηεθμφκ πμθφ εθπζδμθυνα εκαθθαηηζηή ζηναηδβζηή εκάκηζα ζε αζεέκεζεξ
ηαζ παεμβυκα ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ άιοκαξ ηςκ θοηχκ.
ε

αοηέξ

ηζξ

μοζίεξ

ακαθένεδηακ

βζα

πνχηδ

θμνά

εζδζημί

ζε

μπςνμηδπεοηζηέξ ηαθθζένβεζεξ, βζα κα ιζθήζμοκ βζα μοζίεξ δζαθμνεηζηέξ απυ
ηα θζπάζιαηα, μζ μπμίεξ ζε εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ
ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θνάζδ «εθάπζζηεξ
πμζυηδηεξ», επζδζχηεηαζ κα δζαπςνζζηεί μ υνμξ αζμδζεβένηεξ απυ άθθα
ενεπηζηά

ζοζηαηζηά

ηαζ

ηνμπμπμζδηέξ

εδάθμοξ,

ηα

μπμία

είκαζ

απμηεθεζιαηζηά βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ αθθά ζε ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ
(du Jardin, 2015).
ηδκ

επζζηδιμκζηή

αζαθζμβναθία

μ

υνμξ

«biostimulants»

ή

«βηνδηεγέξηεο» πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Kauffman ημ
2007, υηακ ακαθένεδηε ζε «οθζηά εηηυξ ηςκ θζπαζιάηςκ, πμο πνμάβμοκ ηδκ
ακάπηολδ ηςκ θοηχκ, υηακ εθανιμζημφκ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ» (du Jardin,
2015). Να ημκζζηεί ιάθζζηα, πςξ μζ αζμδζεβένηεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδ
ιείςζδ ηδξ πνήζδξ θζπαζιάηςκ, ζδζαίηενα ζε οδνμπμκζηέξ ηαθθζένβεζεξ
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(Povero et al., 2016), ηαεχξ μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ αζμδζεβενηχκ ηαζ
θζπαζιάηςκ δζαθένεζ (Calvo et al., 2014).
φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ, μζ αζμδζεβένηεξ είκαζ: «μπμζαδήπμηε μοζία ή
ιζηνμμνβακζζιυξ πμο εθανιυγεηαζ ζε θοηά ή ζηδ νζγυζθαζνα ιε ζηυπμ ηδκ
εκίζποζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ηδξ ακημπήξ ζημ ααζμηζηυ
ζηνεξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμζυηδηαξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ» (du
Jardin, 2015, Brown and Saa, 2015, Povero et al., 2016, Calvo et al., 2014).
Δπίζδξ, μζ αζμδζεβένηεξ δεκ έπμοκ άιεζδ δνάζδ εκάκηζα ζε επενμφξ, ςζηυζμ
ιέζς ηδξ έιιεζδξ ημλζηυηδηαξ, δδθαδή ζηδ ζοιαμθή εκίζποζδξ ηδξ άιοκαξ
ηαζ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ιπμνμφκ κα επζηφπμοκ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια
(Calvo et al., 2014).
Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, μ ηνυπμξ δνάζδξ ηςκ αζμδζεβενηχκ
δζαθένεζ απυ αοηυ ηςκ θζπαζιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εεςνείηαζ πνήζζιμ κα
βίκεζ δζαπςνζζιυξ ηςκ εκκμζχκ ηαζ κα δμεμφκ μζ ακηίζημζπμζ μνζζιμί.
Χξ θίπαζια εεςνείηαζ ηάεε μοζία πμο πενζέπεζ έκα ή πενζζζυηενα
απαναίηδηα βζα ηδ ενέρδ ηςκ θοηχκ ζημζπεία, ηα μπμία απμδίδμκηαζ ζημ θοηυ
είηε ιέζς ημο εδάθμοξ είηε απεοεείαξ ζε αοηυ. Με ιία πζμ εονεία έκκμζα, ζηα
θζπάζιαηα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μοζίεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ
ηςκ θοηχκ, υπςξ ηα έκγοια, μζ αζηαιίκεξ, ηα αιζκμλέα ηαζ μζ πνςηεΐκεξ, ή
υπςξ μζ αμδεδηζηέξ μοζίεξ πμο απμηεθμφκ εκδζάιεζα πνμσυκηα ηδξ ενέρδξ
ηςκ θοηχκ. Όηακ πνμζηίεεκηαζ θζπάζιαηα, απμηαείζηαηαζ δ υπμζα έθθεζρδ
απυ ενεπηζηά ζοζηαηζηά ιπμνεί κα οπάνπεζ ζημ έδαθμξ ηαζ ημ θοηυ
(Αζδιαηυπμοθμξ, 2014).
Όζμκ αθμνά ημοξ αζμδζεβένηεξ εα ήηακ πνήζζιμ κα ημκίζμοιε πςξ
πνμάβμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ
ημοξ, απυ ηδ αθάζηδζδ ημο ζπυνμο έςξ ηδκ ςνίιακζδ. οιαάθθμοκ ζηδ
αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο ιεηααμθζζιμφ, ζηδκ εκίζποζδ ηδξ
ακεεηηζηυηδηαξ ζε ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ, ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ αθμιμίςζδξ
ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ζηδ αεθηίςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμζυηδηαξ
ηςκ θοηχκ, ζηδκ εοημθυηενδ απμννυθδζδ ημο κενμφ απυ ηζξ νίγεξ, ηαεχξ
επδνεάγμοκ δζάθμνεξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο εδάθμοξ ηαζ ηέθμξ
πνμςεμφκ ηδκ ακάπηολδ ςθέθζιςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ημο εδάθμοξ (Calvo et
al., 2014).
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Οζ αζμδζεβένηεξ πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ηδκ πδβή ηαζ
ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Οζ ηαηδβμνίεξ αοηέξ ζοκμρίγμκηαζ παναηάης:
1. Βζμδζεβένηεξ ζημοξ μπμίμοξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ πμοιζηέξ μοζίεξ,
2. Πνμσυκηα πμο πενζέπμοκ μνιυκεξ ηαζ
3. Πνμσυκηα πμο πενζέπμοκ αιζκμλέα (du Jardin, 2015, Povero et al.,
2016).
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς, ακαιέκεηαζ ηνίζζιμξ μ νυθμξ ηςκ
αζμδζεβενηχκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ιάθζζηα έςξ ημ
2019 εεςνείηαζ πςξ δ παβηυζιζα αβμνά ηςκ αζμδζεβενηχκ εα θηάζεζ ηζξ
2.524,02 δμθάνζα, ιε εηήζζμ ζοκηεθεζηή ακάπηολδξ 12,5% (Povero et al.,
2016). Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ Βζμιδπακζχκ Βζμδζεβενηχκ (European
Biostimulants Industry Council - EBIC) ακαθένεζ υηζ βζα ημ έημξ 2012 δ
Δονχπδ

είπε

ηδ

ιεβαθφηενδ

ηαηακάθςζδ

ζε

αζμδζεβένηεξ

ηαζ

υηζ

εθανιυζηδηακ ζε πάκς απυ 12,2 εηαημιιφνζα εηηάνζα εηηάζεζξ (Calvo et al.,
2014).
Ζ πνχηδ πδβή δ μπμία πνδζζιμπμζήεδηε πμηέ ςξ αζμδζεβένηδξ ήηακ ηα ίδζα
ηα θοηά ηαζ ηα εηποθίζιαηά ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, παναηάης δίκμκηαζ
μνζζιέκα παναδείβιαηα θοηχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ πνμζηαζία
άθθςξ θοηχκ απυ παεμβυκμοξ επενμφξ.

1.5 Αμηνπνίεζε θπηώλ θαη θπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ θπηνπξνζηαζία
Πνζκ απυ πζθζάδεξ πνυκζα υηακ μζ κμιαδζημί πθδεοζιμί πνμζπαεμφζακ κα
εβηαηαζηαεμφκ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ
παναβςβήξ πενζζζυηενςκ ηνμθίιςκ. Ανπζηά, μζ ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ
ααζζγυηακ ζηζξ εκαθθαβέξ ηαθθζένβεζαξ ή ηδ ζοβηαθθζένβεζα βζα ηδ
αεθηζζημπμίδζδ ημο θοζζημφ εθέβπμο ηςκ παναζίηςκ. οκεπχξ, δ έκκμζα ηςκ
θοζζηχκ παναζζημηηυκςκ οπήνπε απυ πμθφ κςνίξ. Υνδζζιμπμζμφζακ ιε
αάζδ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημοξ έθαζα πμο έαβαγακ απυ ηα θοηά,
ή ςθέθδια έκημια εκάκηζα ζε θοημθάβα βζα κα εθέβλμοκ ημκ πθδεοζιυ ημοξ
(Dayan et al., 2009).
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Ο ανζειυξ ηςκ εκχζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ,
θοηζημφξ

ή

γςζημφξ

ηαζ

ανίζημοκ

εθανιμβή

ζηδκ

πνμζηαζία

ηςκ

ηαθθζενβεζχκ απυ δζάθμνα παεμβυκα, δεκ είκαζ ιζηνυξ. Οζ μοζίεξ αοηέξ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδ δδιζμονβία θ.π., ηαεχξ
πνδζζιμπμζήεδηακ είηε αοημφζζεξ ςξ έκα αηάεανημ ιίβια μοζζχκ, είηε ιε
ηάπμζα πδιζηή επελενβαζία, ή απμηεθχκηαξ αάζδ βζα ιίιδζδ ηνυπςκ δνάζδξ
δδιζμονβχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ έκα κέμ πνμσυκ εκάκηζα ζηα παεμβυκα
(Copping and Duke, 2007). Φ.Π. θοηζηήξ πνμέθεοζδξ, υπςξ αοηά απυ ημ
θοηυ ηδξ Αθυδξ, ημ μπμίμ ιεθεηάηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ιπμνεί κα
απμδεζπεμφκ αζθαθέζηενεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηαζ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηζξ
ζοκεεηζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ (Saks and Barkai-Golan, 1995).
Δκχζεζξ πμο έπμοκ πνμέθεεζ απυ θοηά έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ ςξ
εκημιμηηυκα, ιοηδημηηυκα, ααηηδνζμηηυκα, αθθά ηαζ γζγακζμηηυκα. Γζα ηδ
δδιζμονβία θανιάηςκ, πνήζζια εεςνμφκηαζ δζάθμνα ιένδ ηςκ θοηχκ.
Ακάιεζα ζε αοηά είκαζ μ ιίζπμξ, μ θθμζυξ, ημ άκεμξ, μ ηανπυξ ηαζ ηα θφθθα
(Deepthi and Kumar, 2018).
Παναηάης ακαθένμκηαζ ιενζηέξ μοζίεξ πμο απμιμκχεδηακ απυ θοηά βζα
ηάεε ηαηδβμνία θ.π.
Μία ζδιακηζηή μοζία είκαζ δ ηζκκαιαθδεΰδδ. Ζ μοζία αοηή έπεζ απμιμκςεεί
απυ ημ θοηυ Cassia tora L. ή αθθζχξ Cassia obtusifolia L. ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ
ςξ ιοηδημηηυκμ εκάκηζα ζε δζάθμνα είδδ Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia
ηαζ Pythium, ζε δζάθμνα είδδ ηαθθζενβεζχκ, υπςξ ηδπεοηζηά, ζε πθμμηάπδηεξ
ηαζ πεοημδάζδ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δνα δεκ έπεζ βίκεζ αηυιδ βκςζηυξ,
ςζηυζμ πζζηεφεηαζ πςξ ελαζηίαξ ηδξ εζδίηεοζήξ ημο ζε ζοβηεηνζιέκα βέκδ
ιοηήηςκ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε ηδ δζάζπαζδ ηςκ ιειανακχκ ζημοξ
ιφηδηεξ. Ζ μοζία αοηή ειθακίγεζ παιδθή ημλζηυηδηα ζηα εδθαζηζηά, ακ ηαζ έπεζ
ζοιαεί κα πνμηαθεί ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ημ δένια. Δπίζδξ, δεκ απμηεθεί
ηίκδοκμ βζα ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ, ηαεχξ απμζοκηίεεηαζ ιε ηαπείξ
νοειμφξ ιέζα ζημ κενυ. οκήεςξ δ ηζκκαιαθδεΰδδ πνδζζιμπμζείηαζ ζε
ηαθθζένβεζεξ ιζηνήξ έηηαζδξ ηαζ ζε ηήπμοξ (Copping and Duke, 2007).
Δπζπνμζεέηςξ, εα ήηακ ζδζαίηενα πνήζζιμ κα ακαθενεμφιε ζε δφμ μοζίεξ
πμο οπάνπμοκ ζε υθμοξ ημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ηαζ δνμοκ ηυζμ ςξ
ιοηδημηηυκα, αθθά ηαζ ςξ νοειζζηέξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ. Οζ εκχζεζξ αοηέξ
είκαζ ημ L-βθμοηαιζηυ μλφ ηαζ ημ γ-αιζκμαμοηονζηυ μλφ (GABA), μζ μπμίεξ ζηδκ

36

ηαεανή ημοξ ιμνθή είκαζ ζηυκεξ. Οζ δφμ αοηέξ δ.μ. πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε
δζάθμνεξ ηαθθζένβεζεξ ηδπεοηζηχκ, δεκδνςδχκ, δδιδηνζαηχκ αθθά ηαζ
ηαθθςπζζηζηχκ, ςξ εκζζποηζηά ηδξ ακάπηολήξ ημοξ ηυζμ υζμκ αθμνά ηδκ
απυδμζδ αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμθδπηζηά
εκάκηζα ζημ ςίδζμ ζημ αιπέθζ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ηαηαζημθή άθθςκ ζμαανχκ
αζεεκεζχκ (Copping and Duke, 2007).
Σμ γ-αιζκμαμοηονζηυ μλφ είκαζ ιία μοζία πμο οπάνπεζ θοζζηά ζε ααηηήνζα,
θοηά, αθθά ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ. Πνυδνμιδ αοηήξ ηδξ μοζίαξ είκαζ ημ Lβθμοηαιζηυ μλφ, ημ μπμίμ εεςνείηαζ αιζκμλφ πμο ειπθέηεηαζ ζε πμθθέξ
θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ γχκηςκ μνβακζζιχκ. Αιθυηενεξ μζ εκχζεζξ
αοηέξ δνμοκ ςξ κεονμδζααζααζηέξ ζημκ εβηέθαθμ. Γε εεςνμφκηαζ θζπάζιαηα,
μφηε ηαζ θοημθάνιαηα, αθθά ακήημοκ ζε ιία ηαηδβμνία πμο μκμιάγεηαζ
«plant metabolic primers» (Copping and Duke, 2007). Οζ μοζίεξ αοηέξ δεκ
είκαζ ημλζηέξ βζα ημ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ειθακίγμκηαζ θοζζηά ηαζ δεκ
παναιέκμοκ ζε αοηυ. Χζηυζμ, δεκ ιπμνμφκ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα
εεςνδεμφκ ηαζ ημλζηέξ βζα ηα θοηά, αθμφ εηηυξ ημο υηζ ζοκηίεεκηαζ ιέζα ζε
αοηά, ζοιαάθθμοκ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ακάπηολή ημοξ (Copping and Duke,
2007).
Απυ ημ ηαθέ άθβμξ Laminaria digitata, απμιμκχεδηε έκαξ πμθοζαηπανίηδξ
πμο μκμιάζηδηε Λαιζκανίκδ (Laminarine). Ζ μοζία αοηή ζοκζζηάηαζ βζα
πνήζδ

εκάκηζα

ζηδ

ζεπηυνζα

ηαζ

ημ

ςίδζμ

ζε

δδιδηνζαηά.

ηδκ

πναβιαηζηυηδηα δε δζαεέηεζ ιοηδημηηυκμ δνάζδ, αθθά δζεβείνεζ ημ θοζζηυ
ιδπακζζιυ ηδξ άιοκαξ ηςκ θοηχκ απέκακηζ ζε επζεέζεζξ απυ ιφηδηεξ. Ζ
θαιζκανίκδ δεκ είκαζ ημλζηή βζα ηα εδθαζηζηά, αθθά μφηε ιπμνεί κα έπεζ
ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ημ πενζαάθθμκ (Copping and Duke, 2007).
Απυ ηδκ ανπή αηυιδ ηδξ βεςνβίαξ, δ δζαπείνζζδ ηςκ γζγακίςκ απμηεθμφζε
πμθφ δφζημθδ οπυεεζδ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα γζγάκζα ηςκ μπμίςκ δεκ
ιπμνμφζε κα εθεβπεεί μ πθδεοζιυξ, δδιζμονβμφζακ πμθφ ιεβαθφηενμ
πνυαθδια ζηζξ ηαθθζένβεζεξ απυ υηζ ηάπμζμ θοημπαεμβυκμ ή πανάζζημ
(Dayan et al., 2009).
Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ, ειθακίγεζ ημ θάδζ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ απυζηαλδ
ιε αηιυ ηςκ θφθθςκ ημο βανφθαθθμο (Clove oil). Σμ ηονζυηενμ ζοζηαηζηυ
ημο θαδζμφ αοημφ είκαζ δ εοβεκυθδ - ζε ζοκδοαζιυ ιε ανηεηά άθθα
ηενπεκμεζδή (Dayan et al., 2009) - δ μπμία ειθακίγεζ έκημκδ θοημημλζηυηδηα,
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ζοκεπχξ εεςνείηαζ πμθφ ηαθυ γζγακζμηηυκα, αθθά ηαζ ζδιακηζηή εκημιμηηυκμ
δνάζδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ μοζία πνμηαθεί ηαπεία απχθεζα ηδξ αηεναζυηδηαξ ηδξ
ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ, ςζηυζμ ζηα εδθαζηζηά ειθακίγεζ παιδθή ημλζηυηδηα
ζημ δένια ηαζ μζ πζεακέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ πζζηεφεηαζ πςξ είκαζ
ιζηνέξ (Copping and Duke, 2007).
Μία άθθδ εονέςξ δζαδεδμιέκδ μοζία πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ γζγακζμηηυκμ,
είκαζ ημ πεθανβμκζηυ μλφ. Σμ πεθανβμκζηυ μλφ ή κμκακμσηυ μλφ, υπςξ αθθζχξ
είκαζ βκςζηυ, πνμένπεηαζ απυ θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Geraniaceae. Γνα ηαζ
αοηυ δζαηανάζζμκηαξ ηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ ηςκ θοηχκ ηαζ έπεζ εονφ
θάζια δνάζδξ. Γεκ είκαζ ημλζηυ μφηε βζα ηα εδθαζηζηά, αθθά μφηε βζα ημ
πενζαάθθμκ ηαζ δεκ ειθακίγεζ ιεβάθδ οπμθεζιιαηζηυηδηα (Copping and Duke,
2007).
Όζμκ αθμνά ηα εκημιμηηυκα, δ μοζία ιε ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ, ιζαξ
ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα ιε πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα, είκαζ δ
πονεενίκδ. Σμ πφνεενμ είκαζ ιία μοζία πμο πνμένπεηαζ απυ ημ πνοζάκεειμ
(Tanacetum cinerariaefolium). ηδκ ανπαζυηδηα αηυιδ πνδζζιμπμζμφζακ ημ
απμλδναιέκμ άκεμξ απυ ημ πνοζάκεειμ ςξ εκημιμηηυκμ. Οζ πονεενίκεξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ πμζηίθςκ εζδχκ εκηυιςκ ζε
ηαθθζένβεζεξ πεδίμο ή εενιμηδπίμο δζαθυνςκ εζδχκ, υπςξ ηδπεοηζηά,
θνμφηα αηυιδ ηαζ ηαθθςπζζηζηά. Οζ πονεενίκεξ ανπζηά πνμηαθμφκ ηδκ άιεζδ
πανάθοζδ ημο εκηυιμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ εάκαηυ ημο. Οζ θοζζηέξ
πονεενίκεξ είκαζ μοζίεξ ζδζαίηενα εοαίζεδηεξ ζημ θςξ ημο ήθζμο ηαζ ημκ αένα
ελαηιίγμκηαζ ιε ηαπείξ νοειμφξ (Dayan et al., 2009). Γζα ημ θυβμ αοηυ δε
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθεξ ηαθθζένβεζεξ, πανά ιυκμ ζηζξ αζμθμβζηέξ. Οζ
πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκεξ είκαζ μζ πδιζηά ζοκηζεέιεκεξ πονεενίκεξ μζ μπμίεξ
δνμοκ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ηζξ θοζζηέξ, απθχξ ζε αοηέξ έπμοκ πνμζηεεεί
ζοκενβζζηζηέξ μοζίεξ πμο πνμηαθμφκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα δνάζδξ ζημ
πνμσυκ. Δίηε μζ θοζζηέξ, είηε μζ ζοκεεηζηέξ πονεενίκεξ ειθακίγμοκ ιέηνζα
ημλζηυηδηα ζηα εδθαζηζηά (Copping and Duke, 2007).
Έκα άθθμ ζδιακηζηυ αζμδναζηζηυ ζοζηαηζηυ ιε εκημιμηηυκμ δνάζδ,
πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ ημο ηαπκμφ (Nicotiana tabacum L.) ηαζ είκαζ ημ
αθηαθμεζδέξ κζημηίκδ (Dayan et al., 2009). Ανπζηά, παναζηεοαγυηακ απυ
εηποθίζιαηα ημο θοημφ αθθά ζήιενα παναθαιαάκεηαζ απυ ηα απυαθδηα ηςκ
αζμιδπακζχκ ηαπκμφ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ πμθθχκ
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εκηυιςκ, υπςξ ενζπχκ, αθεονςδχκ, αθίδςκ ζε ιεβάθεξ ηαθθζένβεζεξ αθθά
ηαζ δζαημζιδηζηά θοηά. Ζ κζημηίκδ δνα δεζιεφμκηαξ ημκ πμθζκενβζηυ κζημηζκζηυ
οπμδμπέα αηεηοθμπμθίκδξ ζηα κεονζηά ηφηηανα ηςκ εκηυιςκ, μδδβχκηαξ ζε
ζοκεπή πονμδυηδζή ημο. Θεςνείηαζ ιία ζδζαίηενα ημλζηή μοζία ηυζμ βζα ημκ
άκενςπμ, ηονίςξ ιέζς εζζπκμήξ, ή επαθήξ ιε ημ δένια ημο. Σμλζηυ είκαζ
επίζδξ βζα ηα πμοθζά, ηα ράνζα ηαζ βεκζηά ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ
(Copping and Duke, 2007).
Σέθμξ, δ αγαδζναπηίκδ είκαζ ιία μοζία πμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ ζπυνμοξ
ημο θοημφ neem (Azadirachta indica) ηαζ ειθακίγεζ έκημκδ εκημιμηηυκμ
δνάζδ, εκάκηζα ζε ενίπεξ, αθεονχδεζξ, αθίδεξ, ημηημεζδή ηαζ πμθθά αηυιδ
είδδ εκηυιςκ, ζε εονφ θάζια ηαθθζενβεζχκ (Copping and Duke, 2007).
ημκ παναηάης πίκαηα (Πίνακας 4) πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά υζα
ακαθένεδηακ παναπάκς.
οιπεναζιαηζηά,

μζ

δ.μ.

πμο

έπμοκ

απμιμκςεεί

απυ

θοηζημφξ

μνβακζζιμφξ είκαζ πμθθέξ ηαζ μζ εθανιμβέξ ημοξ αηυιδ πενζζζυηενεξ. Με ηδ
αμήεεζα ηδξ επζζηήιδξ, ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ κέα, ηαζκμηυια
ζηεοάζιαηα πμο εα έπμοκ ςξ αάζδ αοηέξ ηαζ ηαζκμφνβζμοξ ιδπακζζιμφξ
δνάζδξ ηαζ εθανιμβήξ βζα ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκάκηζα ζηα
παεμβυκα ηαζ ημοξ επενμφξ πμο αθάπημοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ.
Ζ Αθυδ ίζςξ απμηεθέζεζ έκα απυ αοηά ηα θοηά ηςκ μπμίςκ μζ δ.μ. εα
ιπμνέζμοκ κα μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβία αοηχκ ηςκ κέςκ ζηεοαζιάηςκ.

Πίνακας 4 Οοζίεξ πνμενπυιεκεξ απυ θοηά, μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ
ιοηδημηηυκμ, εκημιμηηυκμ ή γζγακζμηηυκμ δνάζδ ηαζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί
ζηδ θοημπνμζηαζία
Όλνκα κεηαβνιίηε

Πξνέιεπζε

Δθαξκνγή

Κζκκαιαθδεΰδδ

Cassia tora
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Μοηδημηηυκμ (Verticillium,
Fusarium, Rhizoctonia,
Pythium)

γ-βθμοηαιζηυ μλφ

Όθμζ μζ γςκηακμί μνβακζζιμί

Μοηδημηηυκμ ηαζ νοειζζηήξ
ακάπηολδξ

Βαηηήνζα, θοηά ηαζ άκενςπμζ

Μοηδημηηυκμ ηαζ νοειζζηήξ
ακάπηολδξ

Laminaria digitata

Μοημζηαηζηυ (επηυνζα ηαζ
Χίδζμ ζε δδιδηνζαηά)

γ-αιζκμαμοηονζηυ μλφ GABA

Λαιζκανίκδ

Δοβεκυθδ

Φφθθα βανφθαθθμο

Εζγακζμηηυκμ ηαζ
Δκημιμηηυκμ

Πφνεενμ

Υνοζάκεειμ
(Tanacetum cinerariaefolium)
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Δκημιμηηυκμ

Νζημηίκδ

Καπκυ (Nicotiana tabacum)

Δκημιμηηυκμ

πυνμοξ neem (Azadirachta
indica)

Δκημιμηηυκμ

Αγαδζναπηίκδ

1.6 Σν θπηό ηεο Αιόεο (Aloe barbadensis)

1.6.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία

Ζ εηοιμθμβία ηδξ μκμιαζίαξ ημο θοημφ - Αθυδ - θέβεηαζ πςξ πνμένπεηαζ απυ
ημ ανπαίμ εθθδκζηυ «άθζμξ», πμο ζδιαίκεζ πζηνυ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ πζηνή
βεφζδ πμο έπεζ δ βέθδ ηαζ ηα θφθθα ηδξ Αθυδξ. Δπίζδξ, άθθεξ πδβέξ ιαξ θέκε
πςξ δ μκμιαζία έπεζ εανασηή ηαηαβςβή ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ «allal» ή
απυ ηδκ αηυιδ παθαζυηενδ ανααζηή «alloeh» ή απυ ηδκ αναιασηή «hatal».
Όθεξ αοηέξ μζ θέλεζξ ζηζξ δζάθμνεξ βθχζζεξ έπμοκ ηδκ ίδζα έκκμζα ηαζ
ζδιαίκμοκ πζηνή ηαζ βοαθζζηενή μοζία (Park and Lee, 2006, Μπαιπίθδξ,
2011). Δίκαζ επίζδξ βκςζηυ ηαζ ςξ ημ «ηνίκμ ηδξ ενήιμο» ή «θοηυ ηδξ
αεακαζίαξ», θυβς ηδξ πνήζδξ ημο ςξ θανιαηεοηζηυ πνμσυκ (Arunkumar and
Muthuselvam, 2009).
Ζ ηαηαβςβή ημο θοημφ, πμο θαίκεηαζ ηαζ θυβς ηδξ μζημθμβίαξ ημο, είκαζ
απυ ηδκ Αθνζηή ηαζ δ ζζημνία ηδξ πνήζδξ ημο οπμθμβίγεηαζ ζηα 6000 πνυκζα
πνζκ (Park and Lee, 2006). Ζ Αθυδ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ζαηνζημφξ,
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εεναπεοηζημφξ ηαζ ηαθθςπζζηζημφξ ζημπμφξ ζε ανηεημφξ πμθζηζζιμφξ, υπςξ
δ Δθθάδα, δ Αίβοπημξ, δ Ηκδία, ημ Μελζηυ, δ Ηαπςκία ηαζ δ Κίκα βζα πμθθέξ
πζθζεηίεξ (Vogler and Ernst, 1999). Ζ παθαζυηενδ βκςζηή ηαηαβναθή ηδξ
πνήζδξ Αθυδξ, έπεζ ανεεεί ζε πάναλδ ζε αζβοπηζαηυ καυ ηαζ πνμκμθμβείηαζ
ζημ 4000 π.Υ. Γφνς ζημ 2200 π.Υ ζε έκα ζμοιενζαηυ πήθζκμ δζζηίμ, ανέεδηε
ημ πνχημ έββναθμ πμο πενζθάιαακε ηδκ Αθυδ ιεηαλφ ηςκ θοηχκ ηδξ ιεβάθδξ
εεναπεοηζηήξ δφκαιδξ (Park and Lee, 2006). Λέβεηαζ ιάθζζηα πςξ ημ ιοζηζηυ
ηδξ μιμνθζάξ ηδξ Κθεμπάηναξ ήηακ δ πνήζδ ηδξ Αθυδξ ςξ ηαθθοκηζηυ, ηαεχξ
ζοπκά έηακε θμοηνυ ζε ποιυ απυ Aloe vera (Crosswhite and Crosswhite,
1984).
Αηυιδ, μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ηδ πνδζζιμπμζμφζακ βζα εεναπεία πθδβχκ.
Ανπαία ανπεία πενζβνάθμοκ ημκ Ηππμηνάηδ κα εθανιυγεζ ηδκ Αθυδ βζα
εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. Ζ πνχηδ ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ θανιαημθμβζηήξ
πνήζδξ Αθυδξ έβζκε απυ ημ Γζμζημονίδδ ημκ 1 μ ι.Υ αζχκα (41-68 ι.Υ) (Park
and Lee, 2006). Αηυια ηαζ ζηδ Βίαθμ οπάνπμοκ ακαθμνέξ. φιθςκα ιε ηδ
αζαθζμβναθία, δ Αθυδ έπεζ πμθθαπθέξ θανιαημθμβζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ
επμφθςζδ ηναοιάηςκ, εβηαοιάηςκ ηαζ ηνομπαβδιάηςκ, δοζημζθζυηδηαξ,
ατπκίαξ, αζεέκεζεξ ημο ζημιάπμο, αζιμννμΐδεξ, ηκδζιυ, ηεθαθαθβία,
ηνζπυπηςζδ, αζεέκεζα ηςκ μφθςκ, κεθνζηή κυζμ, θθφηηαζκεξ, δθζαηά
εβηαφιαηα η.α. Τπάνπμοκ επίζδξ ακαθμνέξ, πςξ μ Ανζζημηέθδξ έπεζζε ημ
ιαεδηή ημο, Μέβα Αθέλακδνμ, κα ηαηαηηήζεζ ημ κδζί Socotra, πμο ανίζηεηαζ
ζηδκ ακαημθζηή αηηή ηδξ Αθνζηήξ, πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ ηαθθζένβεζεξ
Αθυδξ βζα κα ιπμνεί κα εεναπεφεζ ηζξ πθδβέξ ηςκ ζηναηζςηχκ ημο. Ζ
επίδναζδ ημο Μεβάθμο Αθελάκδνμο ήηακ ζδιακηζηή ζημκ πμθζηζζιέκμ ηυζιμ
ηαζ ιέζς αοημφ δ βκχζδ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ Αθυδξ
ιεηαθαιπαδεφηδηε. (Park and Lee, 2006, Crosswhite and Crosswhite, 1984).
Ζ δζάδμζδ ημο θοημφ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ζηδ Γοηζηή Δονχπδ ηαζ ηδκ
Αιενζηή έβζκε ιέζς ηςκ Ηζπακχκ, μζ μπμίμζ θφηεοακ ζηζξ απμζηίεξ ημοξ Αθυδ
ηαζ ηδ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζημιαπζηχκ ηαζ εκηενζηχκ
δζαηαναπχκ (Μπαιπίθδξ, 2011). Σμ 1300-1500 ι.Υ, δ επελενβαζιέκδ αθυδ
(απμλδναιέκμξ ποιυξ) εζζήπεδ ζηδκ αββθζηή ζαηνζηή ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ
ηαεανηζηυ ηαζ ςξ εεναπεία βζα ελςηενζηέξ πθδβέξ ηαζ αζεέκεζεξ. Μέπνζ ημ
1700, ηα θοηά Αθυδξ ελαπθχεδηακ ζε υθα ηα κδζζά ηδξ Κανασαζηήξ, ηδκ
Κεκηνζηή ηαζ Νυηζα Αιενζηή. Δζδζηά ζημ κδζί Μπανιπάκημξ ηαζ Κμοναζάμ
42

ζηδκ Κανασαζηή, ημ θοηυ Αθυδξ ακαπηφπεδηε ςξ ειπμνζηή ηαθθζένβεζα. Σμ
1720, μ Carl Von Linne μκυιαζε ηδκ Αθυδ επζζηδιμκζηά ςξ Aloe vera L., πμο
ζδιαίκεζ «Αθυδ δ αθδεζκή». Ζ Αθυδ ηαηαπςνήεδηε επζζήιςξ ςξ πνμζεεηζηή
ηαζ πνμζηαηεοηζηή ημο δένιαημξ απυ ηδ Φανιαημπμζία ηςκ Ζκςιέκςκ
Πμθζηεζχκ (USP) ημ 1820 (Park and Lee, 2006).

1.6.2 Σαμηλόκεζε θαη βνηαληθή πεξηγξαθή
Μέπνζ πνυζθαηα, μζ πενζζζυηενεξ πδβέξ ηαλζκμιμφζακ ηδκ Αθυδ ζηδκ
μζημβέκεζα Lily (Liliaceae), αθθά ζφιθςκα ιε ημκ Reynolds, έπεζ πθέμκ μνζζηεί
δ δζηή ηδξ μζημβέκεζα, βκςζηή ςξ Aloaceae. Παν 'υθα αοηά, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
μζημβέκεζα ηςκ ηνίκςκ ηαζ ιε θοηά, υπςξ ημ ζηυνδμ, ημ ηνειιφδζ ηαζ ηα
ζπανάββζα, ηα μπμία είκαζ βκςζηυ υηζ έπμοκ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ (Eshun
and He, 2004). Σμ βέκμξ Aloe πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενα απυ 300 είδδ , ηα
μπμία είκαζ αοημθοή ηονίςξ ζηδκ Αθνζηή ηαζ ηδ Μεζυβεζμ.
Καηαηάζζμκηαζ ζε δφμ μιάδεξ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ:
1) Γζα ηδκ παναβςβή εηποθίζιαημξ ςξ αηαηένβαζηςκ θανιάηςκ ηαζ
2) Γζα ηδκ παναβςβή βέθδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ηνυθζια ηα μπμία
ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηδξ οβείαξ.
Μεηαλφ αοηχκ, ιυκμ θίβα είδδ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ειπμνζηά, εκχ άθθα
έπμοκ ιυκμ δζαημζιδηζηή αλία.
Σα είδδ βζα ηδκ παναβςβή αηαηένβαζηςκ θανιάηςκ είκαζ ηα Aloe vera L.
(= Aloe barbadensis Mill.), Α. ferox Mill., Α. perryi Baker η.ά. ηαζ ηα είδδ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηνυθζια είκαζ δ Aloe vera L., A. arborescens Mill., Α.
saponaria, ηθπ (Εικόνα 3). Μυκμ δφμ είδδ ηαθθζενβμφκηαζ ζήιενα ζημ
ειπυνζμ, ιε ημ Aloe barbadensis Miller ηαζ Aloe arborescens κα είκαζ ηα πζμ
δδιμθζθή.
1. Ζ Aloe vera, δδθαδή δ πναβιαηζηή αθυδ, ελαπθχεδηε ζε υθδ ηδκ
πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο απυ ημκ άκενςπμ, μπυηε είκαζ δφζημθμ κα
δζαηνίκμοιε πμζα είκαζ δ ανπζηή ηδξ πνμέθεοζδ. Ονζζιέκμζ εεςνμφκ υηζ είκαζ
εββεκέξ ζηζξ Κακάνζεξ Νήζμοξ. Οζ πθδζζέζηενμζ ζοββεκείξ ηδξ, ςζηυζμ,
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ειθακίγμκηαζ ζηδκ Ανααία, ηαζ αοηή είκαζ δ πζμ πζεακή πενζμπή πνμέθεοζδξ
(Park and Lee, 2006).
Ζ Aloe vera δζαηνίκεηαζ εφημθα απυ ηα ζοββεκή είδδ θυβς ημο υηζ
ζπδιαηίγεζ απθή ή δζαηθαδζζιέκδ ηαλζακεία, εκχ πανάβεζ ηαζ πμθθέξ
παναθοάδεξ. Δίκαζ έκα πμθοεηέξ παπφθοημ, αναδείαξ ακάπηολδξ, πμο θηάκεζ
ηα 160 cm φρμξ (Μπαιπίθδξ, 2011). Τπάνπμοκ, υιςξ ηαζ είδδ πμο ιπμνεί κα
βίκμοκ δέκηνα ιε ιεβάθμοξ ιίζπμοξ ηαζ άθθα πμο έπμοκ ιζηνά θφθθα ζημ
επίπεδμ ημο εδάθμοξ (Grindlay and Reynolds, 1986).
Σα θφθθα είκαζ 16-20 ζημκ ανζειυ, έπμοκ εθαθνχξ υνεζα ακάπηολδ ηαζ
ζπδιαηίγμοκ ποηκήξ δζάηαλδξ νμγέηα ζηδκ αάζδ ημοξ δ μπμία ακμίβεζ πνμξ ηα
πάκς. Δίκαζ παπζά ηαζ ζανηχδδ, ιε πθαηφ ηαζ θμβπμεζδέξ ζπήια, μδμκηςηά
ζηδκ πενζθένεζα πάνδ ζηδκ φπανλδ θεοηχκ αβηάεςκ ιήημοξ πενίπμο 2 mm.
Σα παθζυηενα ζηεθέπδ ιπμνεί κα θηάκμοκ έςξ ηα 25 cm (Grindlay and
Reynolds, 1986). Σα πζμ χνζια θφθθα ανίζημκηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ
νμγέηαξ (Shelton, 1991). Απμηεθμφκηαζ απυ ηέζζενα ζηνχιαηα: ημ θθμζυ, ημκ
οπμθθμζχδδ πζηχκα (sap), ημ ζηνχια ηδξ ηυθθαξ (latex) ηαζ ημ πανέβποια
(πμθθυξ). Ο ελςηενζηυξ ημοξ θθμζυξ είκαζ ζηθδνυξ ηαζ ηδνχδδξ ηαζ ζημ
εζςηενζηυ ημο ειπενζέπεηαζ έκα οβνυ οπυ ιμνθή βέθδξ (gel), ημ μπμίμ
επζηνέπεζ ηδκ απμεήηεοζδ κενμφ ηαζ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ζοιαάθθεζ
ζηδκ επζαίςζδ ημο θοημφ ζε πενζυδμοξ λδναζίαξ. ε κεανή δθζηία έπμοκ έκα
εθαθνφ πνάζζκμ πνχια ημ μπμίμ αθθάγεζ ζε ααεφ πνάζζκμ υηακ ςνζιάγμοκ.
Φοηνχκμοκ απεοεείαξ απυ ηδ αάζδ ημο θοημφ, πςνίξ ιίζπμ ηαζ ιπμνεί κα
λεπενάζμοκ ηα 50 cm ζε ιήημξ, ηα 8-10 cm ζε πθάημξ, εκχ ημ πάπμξ ημοξ
είκαζ πενίπμο 5 cm.
Σα άκεδ έπμοκ ζπήια απθήξ ή δζαηθαδζγυιεκδξ αμηνοχδμοξ ηαλζακείαξ,
ακαπηφζζμκηαζ απυ ημ ηέκηνμ ημο θοημφ ηαζ είκαζ ενιαθνυδζηα, ηνζιενή ιε
ιήημξ πμο ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 3 cm. Σμ πνχια ημοξ πμζηίθεζ απυ ηίηνζκμ έςξ
πμνημηαθί ή ηυηηζκμ.
Ο ηανπυξ είκαζ ηάρα ηαζ θένεζ πμθθμφξ ζπυνμοξ. Οζ ζπυνμζ έπμοκ ηαθέ
πνχια ηαζ ημ ιήημξ ημοξ ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 7 mm.
Σμ νζγζηυ ζφζηδια ημο θοημφ είκαζ ανηεηά επζθακεζαηυ, πανυθα αοηά
ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ πμθφ ηαθά ζε ζοκεήηεξ έκημκδξ λδναζίαξ, ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ υηζ έπεζ βίκεζ ηαθή εβηαηάζηαζδ ημο θοημφ.
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Δίκαζ θοηυ CAM, δδθαδή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θςημζοκεέηεζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ διένα δζαηδνχκηαξ ηθεζζηά ηα ζημιάηζα, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηζξ
απχθεζεξ ζε κενυ ιέζς ηδξ δζαπκμήξ. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ
ιε ηδκ παπζά επζδενιίδα ηαζ ηα ζανηχδδ θφθθα, είκαζ πμο ημο δίκμοκ ηδ
δοκαηυηδηα κα ιπμνεί κα ακηέπεζ ζε ζοκεήηεξ λδναζίαξ.
Ζ Aloe vera είκαζ εκημιυθζθμ θοηυ, ςζηυζμ δ επζημκίαζδ βίκεηαζ ιε ηδ
αμήεεζα ηςκ πμοθζχκ.
Σμ θοηυ ηδξ Αθυδξ πνμζανιυγεηαζ εφημθα ζε δζάθμνεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ,
βζ’ αοηυ ηαζ ημ ζοκακηάιε ζε δζάθμνα ιήηδ ηαζ πθάηδ ηδξ βδξ. Δίκαζ εοαίζεδημ
υιςξ, ζηα ζζπονά νεφιαηα αένα, ηα μπμία ιπμνμφκ εφημθα κα ζπάζμοκ
ηάπμζμ αθαζηυ ή θφθθμ. Δπίζδξ, ακηέπεζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, αθθά
εκδέπεηαζ κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαπφηδηα ακάπηολδξ ημο θοημφ ακ παναιείκμοκ
βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια (Μπαιπίθδξ, 2011).
Ακαπηφζζεηαζ ηαθφηενα ζε λδνυ ηαζ αιιχδεξ έδαθμξ. Ζ απμζηνάββζζδ
είκαζ απαναίηδηδ, χζηε κα απμθεοπεεί δ πζεακυηδηα ζήρδξ ηδξ νίγαξ απυ
οπεναμθζηή οβναζία. Δκχ ακηέπεζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ δε εεςνείηαζ
ζδακζηυ κα ανίζηεηαζ ζε άιεζδ έηεεζδ ζημκ ήθζμ. Ζ ζηζά είκαζ επζεοιδηή ηαζ
βζα ημ θυβμ αοηυ ζοκακηάηαζ ζοπκά κα ηαθθζενβείηαζ ακάιεζα ζε μπςνμθυνα
δέκηνα (Grindlay and Reynolds, 1986).
διακηζηή επίζδξ εεςνείηαζ δ ηαηάθθδθδ επέιααζδ ιε θίπαζια αθθά ηαζ
άνδεοζδ ηαηά ημοξ εενιμφξ ιήκεξ. Μεβάθδ πνμζμπή εα πνέπεζ ηαζ πάθζ κα
δμεεί, χζηε κα ιδκ οπάνλεζ οπενπείθζζδ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζήρδ
ηςκ αάζεςκ ηςκ θοηχκ (Grindlay and Reynolds, 1986).
Ζ ακαπαναβςβή ηςκ θοηχκ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε παναηθάδζα πμο
ακαπηφζζμκηαζ βφνς απυ ηδ ηφνζα αάζδ ημο ζηεθέπμοξ είηε ιε ζπυνμ. Ζ
ιεηαιυζπεοζδ βίκεηαζ ηδκ άκμζλδ, μπυηε ηαζ μζ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ
οβναζίαξ εεςνμφκηαζ ζδακζηέξ (Grindlay and Reynolds, 1986).
Φηάκεζ ζημ ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ ιέζα ζε 4-5 πνυκζα – μ πνυκμξ
ςνίιακζδξ ελανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ (Shelton,
1991) - ηαζ ιπμνεί κα παναιείκεζ παναβςβζηυ βζα ηα επυιεκα 3-9 πνυκζα.
Μπμνεί κα γήζεζ έςξ ηαζ 12 έηδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ ιπμνεί κα
πανάβεζ πενζζζυηενα απυ 80 θφθθα (Μπαιπίθδξ, 2011).
2. Aloe arborescens Mill. (= Aloe mutabilis, krantz aloe): Ζ θαηζκζηή θέλδ
arborescens ζδιαίκεζ δέκδνμ, ηαζ είκαζ θίβμ παναπθακδηζηή επεζδή αοηή δ
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Αθυδ δεκ είκαζ πναβιαηζηά δέκηνμ, αθθά ημ υκμια ανπζηά εθανιυζηδηε ζε
αοηυ ημ είδμξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκήεεζα ζπδιαηζζιμφ ζηεθέπμοξ. Σμ ημζκυ
υκμια krantz aloe ακαθένεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο, έκα krantz είκαζ ιζα
αναπχδδξ ημνοθμβναιιή ή βηνειυξ. Σμ είδμξ πμο ήηακ παθαζυηενα βκςζηυ
ςξ Aloe mutabilis εεςνείηαζ ηχνα ςξ ζοκχκοιμ ηδξ Aloe arborescens.
Ακαπηφζζεηαζ ςξ έκαξ εάικμξ πμθθαπθχκ ηεθαθχκ φρμοξ 2-3 ιέηνςκ.
Γζαεέηεζ εκηοπςζζαηά βηνζγμπνάζζκα θφθθα, ηα μπμία είκαζ μπθζζιέκα ιε
αβηάεζα. Όπςξ ιε υθα ηα είδδ Αθυδξ, ηα πμθφπνςια άκεδ ηδξ πανάβμοκ
κέηηαν ηαζ είκαζ εθηοζηζηά βζα πμθθά είδδ πμοθζχκ αθθά ηαζ εκηυιςκ,
ακάιεζα ζε αοηά είκαζ θοζζηά ηαζ μζ ιέθζζζεξ. Δίκαζ απυ ηα θίβα είδδ Αθυδξ
πμο ιπμνεί κα ανεεμφκ απυ ημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ιέπνζ ηδκ ρδθυηενδ
αμοκμημνθή. Δίκαζ πζεακχξ δ πζμ εονέςξ ηαθθζενβδιέκδ Αθυδ ζε υθμ ημκ
ηυζιμ ηαζ ιπμνεί κα οπάνπεζ αηυιδ ηαζ ζε ηήπμοξ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ.
3. Aloe saponaria (Ait.) Haw. (African Aloe, soap aloe): Ζ Aloe saponaria
είκαζ εββεκήξ ζηζξ λδνέξ πενζμπέξ ζηδκ Νμηζμακαημθζηή Αθνζηή, ηδ
Μπμηζμοάκα ηαζ ηδ Εζιπάιπμοε. Ακαπηφζζεηαζ ζε ιζα ζηεθακζαία νμγέηα ηαζ
δ ηφνζα νμγέηα ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 45 cm. Σα θφθθα ηδξ έπμοκ ζπήια
θυβπδξ, είκαζ παπζά ηαζ ποιχδδ, έπμοκ πνχια πνάζζκμ ιε θεοηέξ ηδθίδεξ ηαζ
ιπμνμφκ κα θηάζμοκ ηα 24,5-30,5 cm ιήημξ. Σα πενζεχνζα ηςκ θφθθςκ είκαζ
μπθζζιέκα ιε αζπιδνά ζημφνα ηαθέ δυκηζα. Καθθζενβείηαζ ζοκήεςξ βζα
δζαημζιδηζημφξ ζημπμφξ.

Α

Β

Γ

Εικόνα 3 Σα δδιμθζθέζηενα είδδ Αθυδξ. Aloe barbadensis (Α), Aloe
arborescens (Β), Aloe saponaria (Γ)
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1.6.3 Υεκηθή ζύζηαζε

Έπεζ ακαθενεεί υηζ δ Aloe vera πενζέπεζ 75 δοκδηζηά δναζηζηά ζοζηαηζηά,
ιεηαλφ αοηχκ: αζηαιίκεξ, έκγοια, ιέηαθθα, ζάηπανα, θζβκίκδ, ζαπςκίκεξ,
ζαθζηοθζηά μλέα ηαζ αιζκμλέα (Vogler and Ernst, 1999). Ο Πίνακας 5
ζοκμρίγεζ ηα ζδιακηζηυηενα απυ αοηά ηα ζοζηαηζηά.

Πίνακας 5 οζηαηζηά ηδξ Aloe vera (Vogler and Ernst, 1999)
Αλζξαθηλόλεο

άθραξα

Απαξαίηεηα
ακηλνμέα

Με απαξαίηεηα
ακηλνμέα

Αθμΐκδ

Αηειακκάκδ

Λοζίκδ

Ηζηζδίκδ

Βανααθμΐκδ

Γθοηυγδ

Θνεμκίκδ

Ανβζκίκδ

Ηζμαανααθμΐκδ

Μακκυγδ

Βαθίκδ

Τδνμλοπνμθίκδ

Ακενακυθδ

L-ναικυγδ

Λεοηίκδ

Αζπανηζηυ μλφ

Αθμσηυ μλφ

Αθδμπεκηυγδ

Ηζμθεοηίκδ

Γθμοηαιζηυ μλφ

Δζηέναξ ημο
ηζκκαιςκζημφ μλέμξ

Κοηηανίκδ

Φαζκοθαθακίκδ

Πνμθίκδ

Μεεζμκίκδ

Γθοηίκδ

Διμδίκδ ηδξ Αθυδξ
Διμδίκδ

Αθακίκδ

Υνοζμθακζηυ μλφ

Σονμζίκδ

Resistannol

Βηηακίλεο

Αλόξγαλεο
ελώζεηο

Έλδπκα

Γηάθνξα

Β1

Αζαέζηζμ

Κοηθμμλοβμκάζδ

Υμθδζηενυθδ

Β2

Νάηνζμ

Ολεζδάζδ

Σνζβθοηενίδζα

Β6

Υθχνζμ

Αιοθάζδ

ηενμσδή

Υμθίκδ

Μαβκήζζμ

Καηαθάζδ

α-ζζημζηενυθδ

Φμθζηυ μλφ

Φεοδάνβονμξ

Λζπάζδ

Λζβκίκεξ

C

Υνχιζμ

Αθηαθζηή
θςζθαηάζδ

Οονζηυ μλφ
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α-ημημθενυθδ

μναζηυ ηάθζμ

Καναμλοπεπηζδάζδ

Γζααενεθθίκδ

α-ηανμηέκζμ

Υαθηυξ

Λεηηίκδ

Μαββάκζμ

αθοηζθζηυ μλφ

ίδδνμξ

Αναπζδμκζηυ μλφ

Σμ 1851 ακαηαθφθεδηε υηζ δ ζζπφξ ηδξ Αθυδξ ήηακ ημ απμηέθεζια ηδξ
αθμΐκδξ, ιζαξ ακεναηζκυκδξ πμο ανέεδηε ζημκ πζηνυ ποιυ, μ μπμίμξ
πνμέηορε απυ λεναιέκδ ηίηνζκδ ζηυκδ ηαζ θεζημφνβδζε ςξ ηαεανηζηυ
θάνιαημ (Εικόνα 4).
Μία άθθδ πμθφ ζδιακηζηή ακεναηζκυκδ πμο ανέεδηε ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ
ηδξ Αθυδξ είκαζ δ ειμδίκδ ηδξ Αθυδξ (aloe-emodin). Ζ μοζία αοηή απακηάηαζ
ζηα πενζζζυηενα απυ ηα είδδ ηδξ Αθυδξ. Ζ ηνοζηαθθζηή aloe-emodin έπεζ
ζπήια αεθυκαξ ιε πμνημηαθί πνχια ηαζ ειθακίγεζ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ,
αθθά ηαζ ημλζηυηδηα, ηαεχξ ειθακίγεζ ηαεανηζηέξ ζδζυηδηεξ (Park and Lee,
2006) (Εικόνα 4).

Εικόνα 4 Μμνζαηέξ δμιέξ αθμΐκδξ ηαζ ειμδίκδξ ηδξ Αθυδξ

Γζαπζζηχεδηε επίζδξ, υηζ ηα θφθθα ημο θοημφ ηδξ Aloe vera πενζείπακ
99,5% κενυ ηαζ 0,013% πνςηεΐκδ (Shelton, 1991). Ακ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ
ζοκμθζηχκ πνςηεσκχκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ Αθυδ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή, μζ
αζμθμβζηέξ ηδξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ ζδιακηζηέξ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ

48

πμθθέξ ηθζκζηέξ εθανιμβέξ. ημ επζθακεζαηυ ζηνχια ηςκ θφθθςκ ηδξ Αθυδξ,
δδθαδή ακάιεζα ζημ

πήηηςια ηαζ ηδκ επζδενιίδα, πανάβμκηαζ μζ

πενζζζυηενεξ πνςηεΐκεξ, οδαηάκεναηεξ, θζπίδζα ηαζ άθθεξ εκχζεζξ παιδθμφ
ιμνζαημφ αάνμοξ πμο πανέπμοκ δζάθμνεξ θοζζμθμβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Μία
απυ αοηέξ είκαζ δ ηαναμλοπεπηζδάζδ, δ μπμία είκαζ βθοημπνςηεΐκδ ιε
ιμνζαηυ αάνμξ 28kDa ή 56kDa. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ αοηή δ πνςηεΐκδ είκαζ
απμηεθεζιαηζηή ζηδκ ακαημφθζζδ ημο πυκμο πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδ
θθεβιμκή (Park and Lee, 2006).
Συζμ ηα κςπά υζμ ηαζ ηα ειπμνζηά παναζηεοάζιαηα Αθυδξ ανέεδηακ κα
πενζέπμοκ ορδθά επίπεδα ιε μοζίεξ πανυιμζεξ ηςκ θεηηζκχκ. Οζ θεηηίκεξ, μζ
μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε ιενζημφξ ζπυνμοξ θοηχκ, είκαζ αζιμζοβημθθδηζηέξ
πνςηεΐκεξ πμο πνμζδέκμκηαζ ζε βθοημπνςηεΐκεξ ηαζ ιεζχκμοκ ηδ θθεβιμκή.
Ζ θζβκίκδ, δ μπμία είκαζ πανυιμζα ιε ηδκ ηοηηανίκδ, πζζηεφεηαζ υηζ πανέπεζ ηδκ
ζηακυηδηα ζηδκ Αθυδ κα δζεζζδφεζ ζημ δένια. Ζ βζααενεθθίκδ δνα ςξ αολδηζηή
μνιυκδ: ιεζχκεζ ηδ θθεβιμκή, αθθά, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζηενμεζδή, δζεβείνεζ ηδ
ζφκεεζδ πνςηεσκχκ (Shelton, 1991).
Λέβεηαζ πςξ ηα ζδιακηζηυηενα ζοζηαηζηά ημο πδηηχιαημξ (gel), είκαζ μζ
θεηηίκεξ ηαζ μζ πμθοζαηπανίηεξ. Θεςνμφκηαζ ιάθζζηα οπεφεοκα βζα ηδκ
ακηζθθεβιμκχδδ

ηαζ

ακμζμηνμπμπμζδηζηή

δνάζδ.

Ο

ηονζυηενμξ

ηαζ

ζδιακηζηυηενμξ πμθοζαηπανίηδξ ηδξ Αθυδξ είκαζ ημ αηεηοθζςιέκμ ιακκάκζμ
(Acemannan,

ACM)

πμθοδζαζημνπζζιέκμ

(Εικόνα

5),

ημ

α-1,4-ζοκδεδειέκμ

μπμίμ

απμηεθείηαζ

ιακκάκζμ

απυ

οπμηαηεζηδιέκμ

έκα
ιε

μιάδεξ Ο-αηεηοθίμο. Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ δ αηειακκάκδ δζαεέηεζ ακηζ-ζζηή ηαζ
ακηζηανηζκζηή δνάζδ (Koga et al., 2018, Deepthi and Kumar, 2018, Swami
Hulle et al., 2017).
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Εικόνα 5 Γεκζηή δμιή αηεηοθζςιέκδξ ιακκάκδξ ηδξ Αθυδξ

Ζ αηειακκάκδ, μ ηφνζμξ πμθοζαηπανίηδξ ηδξ Αθυδξ, παίγεζ πμθφ
ζδιακηζηυ νυθμ βζα δφμ θυβμοξ. Πνχημκ, είκαζ δ αζμθμβζηή ημο δνάζδ,
ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ημ δένια. Φαίκεηαζ κα ειθακίγεζ ιαθαηηζηή δνάζδ αθθά
ηαζ έκημκδ εκοδαηζηή ζηακυηδηα. Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ επζζηδιμκζηά δεδμιέκα
πμο δείπκμοκ υηζ μ πμθοζαηπανίηδξ αοηυξ εκζζπφεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ
εεναπεοηζηχκ παναβυκηςκ κα δζεζζδφζμοκ ζημ δένια, εκζζπφμκηαξ έηζζ ημ
εοενβεηζηυ ημοξ απμηέθεζια (Deepthi and Kumar, 2018).
Γεφηενμκ, ημ επίπεδμ ηςκ πμθοζαηπανζηχκ είκαζ έκαξ ελαζνεηζηυξ δείηηδξ
ηδξ βεκζηήξ πμζυηδηαξ ηδξ Αθυδξ. Έκαξ ηαηακαθςηήξ, μ μπμίμξ έπεζ πνχηα
ιεθεηήζεζ βζα ημ θοηυ ηδξ Αθυδξ ηαζ φζηενα πνμέαδ ζε αβμνά, εα
αιθζζαδηήζεζ
επελενβαζία.

μπμζμδήπμηε
Σα

παιδθά

πνμσυκ

πμο

επίπεδα

έπεζ

οπμζηεί

πμθοζαηπανίηδ

οπεναμθζηή

οπμδεζηκφμοκ

έκα

παναζηεφαζια Αθυδξ πμο έπεζ επελενβαζηεί ανηεηά. Δπμιέκςξ, εα πνέπεζ
κα είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ηαθήξ πμζυηδηαξ Αθυδ πνέπεζ κα έπεζ ημ ορδθυηενμ
δοκαηυ επίπεδμ πμθοζαηπανζηχκ (Habtemariam, 2017).
Έπεζηα, εα ήηακ πνήζζιμ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Αθυδ πενζέπεζ, υπςξ ηαζ ηα
πενζζζυηενα θοηά, ηεθμοθθάζδ ζημοξ ζζημφξ ηδξ. Αοηυ ημ έκγοιμ ιπμνεί κα
ανπίζεζ κα δζαζπά ημκ ηφνζμ πμθοζαηπανίηδ ιυθζξ βίκεζ δ ζοβημιζδή ηαζ δ
επελενβαζία. Σα ααηηήνζα ιπμνμφκ επίζδξ, κα πανάβμοκ έκγοια πμο
δζαζπμφκ

ημκ

πμθοζαηπανίηδ.

Δάκ

ηα

ααηηήνζα

ακαπηφζζμκηαζ

ιε

ακελέθεβηημ ηνυπμ, επζηαπφκμοκ ηδκ απχθεζα ημο πμθοζαηπανίηδ. Οζ ίδζμζ
πανάβμκηεξ πμο αμδεμφκ ζημκ έθεβπμ ηδξ απχθεζαξ πμθοζαηπανίηδ απυ
θοηζηά έκγοια - παιδθή εενιμηναζία ηαζ βνήβμνδ επελενβαζία - ζοιαάθθμοκ
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ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ααηηδνίςκ (Ramachandra and Rao,
2008).

1.6.4 Υξήζεηο

Ζ Αθυδ πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ πζθζάδεξ πνυκζα βζα ζαηνζημφξ ηαζ
εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. Χζηυζμ, δε ιέκμοκ ιυκμ ζε αοηυ ημκ ημιέα μζ
πνήζεζξ ηδξ. Βζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ, αθθά ηαζ ηαθθοκηζηχκ ηδ εεςνμφκ έκα
πμθφ ζδιακηζηυ οθζηυ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζκμφνβζςκ ή ηδ αεθηίςζδ ήδδ
οπανπυκηςκ πνμσυκηςκ.
Σα ηεθεοηαία πνυκζα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ θανιαημαζμιδπακίεξ ςξ
παναζηεφαζια ημπζηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ αθμζθέξ ηαζ παναζηεοάζιαηα
βέθδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ παναβςβή δζζηίςκ ηαζ ηαρμοθχκ (Hamman, 2008). Σμ
έηηνζια ημο θοημφ, πμο ανίζηεηαζ ζηα πενζηοηθζηά ηφηηανα ηςκ αββεζςδχκ
δεζιίδςκ ημο θφθθμο πνδζζιμπμζείηαζ είηε κςπυ, είηε απμλδναιέκμ. Σμ κςπυ
έηηνζια εθανιυγεηαζ ηονίςξ ζε δενιαηζηέξ παεήζεζξ, εκχ ημ απμλδναιέκμ
έπεζ πενζζζυηενμ οπαηζηέξ, ηαεανηζηέξ ηαζ ακηζεθιζκεζηέξ δνάζεζξ. Ζ βέθδ ηδξ
Αθυδξ, πμο πνμένπεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο θφθθμο, έπεζ ηαζ αοηή
πμθθαπθέξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δθανιυγεηαζ ζε δζάθμνεξ δενιαηζηέξ
παεήζεζξ, ενεεζζιμφξ, πθδβέξ, ηαρίιαηα ή εηδμνέξ, εκχ ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ ηαηάπθαζια πάκς ζε ιχθςπεξ (Μπαιπίθδξ, 2011).
διακηζηέξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ακαηαθφθεδηακ πνυζθαηα ηυζμ
βζα ηδ βέθδ ηδξ Α. vera υζμ ηαζ βζα ημ εηπφθζζια μθυηθδνςκ θφθθςκ
πενζθαιαάκμοκ

ηδκ

ζηακυηδηα

αεθηίςζδξ

ηδξ

αζμδζαεεζζιυηδηαξ

ηςκ

ζοβπμνδβμφιεκςκ αζηαιζκχκ ζε ακενχπμοξ (Hamman, 2008).
Μενζηέξ απυ ηζξ αζεέκεζεξ ζηζξ μπμίεξ εθανιυγεηαζ δ Αθυδ ιε πμθφ ηαθά
απμηεθέζιαηα είκαζ μζ παναηάης:
1. Ανενίηζδα
2. Άζεια
3. Candida albicans (ηακηζκηίαζδ)
4. φκδνμιμ πνυκζαξ ηυπςζδξ
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5. Γζαηαναπέξ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο εκηένμο (π.π., αημκζηή
δοζημζθζυηδηα, ζφκδνμιμ εοενέεζζημο εκηένμο, αζεέκεζα Crohn,
εθηχδδξ ημθίηζδα)
6. Δνοεδιαηχδδ θφημ
7. Γενιαηζηά πνμαθήιαηα (π.π. έηγεια, ρςνίαζδ, αηιή, εβηαφιαηα,
ηνομπαβήιαηα)
8. Αεθδηζηά ηναφιαηα
9. Έθηδ (ελςηενζηυ ηαζ εζςηενζηυ)
Αηυιδ ιενζηέξ απυ ηζξ εζηαγυιεκεξ θανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ Αθυδξ
ακαθένμκηαζ παναηάης:
1. Μδ ημλζηή - δεκ οπάνπμοκ βκςζηέξ πανεκένβεζεξ
2. Πανέπεζ ηα απαναίηδηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά
3. Γζαθφεζ ηαζ πςκεφεζ ημκ κεηνυ ζζηυ
4. Ακηζθθεβιμκχδδξ
5. Μεζχκεζ ημ πνήλζιμ
6. Δκοδαηχκεζ
7. Γζεζζδφεζ ζημκ ζζηυ
8. Ακηζιοηδηζαηή
9.

Ακαημοθίγεζ απυ ηδκ ηκδζιυ

10. Ακηζιζηνμαζαηή - απμηνέπεζ ηζξ θμζιχλεζξ
11. Γδιζμονβεί ημπζηή ακαζζεδζία ηαζ ακαημοθίγεζ απυ ημκ πυκμ
12. Καεανίγεζ ηαζ απμημλζκχκεζ ημκ μνβακζζιυ
13. Γζεβείνεζ ηδκ ηοηηανζηή ακάπηολδ (Vogler and Ernst, 1999)
Ζ Αθυδ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ απυ ηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ. Απμηεθεί
έκα πμθφ πνήζζιμ ζοζηαηζηυ βζα οβζεζκά ηνυθζια αθθά ηαζ πμηά, ζδζαίηενα
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ γοεμπμζία βζα ηδκ πζηνή βεφζδ ηδξ (Μπαιπίθδξ, 2011). Ζ
Aloe vera είκαζ ημ πζμ ειπμνεφζζιμ είδμξ Αθυδξ ηαζ δ επελενβαζία ημο
πμθημφ αθθά ηαζ ηςκ θφθθςκ έπεζ μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ παβηυζιζαξ
αζμιδπακίαξ ηνμθίιςκ.
Υάνδ ζηζξ εκοδαηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ, δ Αθυδ – ηαζ ζδζαίηενα δ βέθδ ηδξ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ αζμιδπακίεξ ηαθθοκηζηχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ
ςξ οθζηυ αάζδξ βζα κα παναπεμφκ ηνέιεξ, θμζζυκ, ζαιπμοάκ, ζαπμφκζα,
ηαεανζζηζηά πνμζχπμο ηαζ άθθα πνμσυκηα (Hamman, 2008).
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1.6.5 Δπεμεξγαζία θύιισλ Αιόεο γηα ρξήζε ζην εκπόξην
Ζ βέθδ ηδξ Αθυδξ θαιαάκεηαζ απυ ηα πανεβποιαηζηά ηφηηανα ημο θοημφ.
Όηακ εηηίεεηαζ ζημκ αένα μλεζδχκεηαζ πμθφ βνήβμνα, απμζοκηίεεηαζ ηαζ πάκεζ
ιεβάθμ ιένμξ ηδξ αζμθμβζηήξ δνάζδξ ηδξ. Πμθθμί ενεοκδηέξ έπμοκ ακαθενεεί
ζημοξ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ επελενβαζίαξ ηδξ, πμο ιπμνεί κα αθμνμφκ ηδκ
παζηενίςζδ ή ηδ ζηαεενμπμίδζή ηδξ, ιε εενιζηή ή ροπνή επελενβαζία.
Χζηυζμ, δ εειεθζχδδξ ανπή πμο δζέπεζ αοηέξ ηζξ ηεπκζηέξ επελενβαζίαξ
παναιέκεζ ίδζα. Ακελάνηδηα απυ ημ πμζα είκαζ δ πμζυηδηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ
ηςκ θοηχκ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα επζηοβπάκμκηαζ υηακ δ επελενβαζία
ηςκ θφθθςκ βίκεζ αιέζςξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή δ
απμζφκεεζδ ηδξ βέθδξ ανπίγεζ θυβς θοζζηχκ εκγοιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ,
ηαεχξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ααηηδνίςκ, ελαζηίαξ ηδξ πανμοζίαξ μλοβυκμο
(Eshun and He, 2004).
Καηανπάξ δ ζοβημιζδή ηδξ Αθυδξ βίκεηαζ ιε ημ πένζ απυ ελεζδζηεοιέκμ
πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ είκαζ πνμζηαηεοιέκμ ιε ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ, χζηε κα
πνμζηαηεοεεί απυ ηα αβηάεζα ηςκ θφθθςκ. Ζ ημπή βίκεηαζ ιε αζπιδνυ ιαπαίνζ
απυ ηδ αάζδ ημο θοημφ, έηζζ χζηε δ επζθάκεζα ημπήξ κα ζθναβίγεηαζ ηαζ κα
απμθεφβεηαζ δ απμννμή ελζδνχιαημξ απυ ημ θφθθμ, ηαεχξ δ ηδθίδςζδ
πνμηαθείηαζ πμθφ εφημθα. Μεηά ηδ ζοβημιζδή, ηα θφθθα ηοθίβμκηαζ λεπςνζζηά
ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζηδ ιμκάδα επελενβαζία, δ μπμία εα πνέπεζ κα ανίζηεηαζ
ζε ημκηζκή απυζηαζδ (Grindlay and Reynolds, 1986).
Ζ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ηδξ Αθυδξ λεηζκάεζ ιε πμθφ ηαθυ πθφζζιμ ηςκ
θνεζημημιιέκςκ θφθθςκ ανπζηά ιε κενυ ηαζ έπεζηα ιε ηάπμζμ ηαηάθθδθμ
ααηηδνζμηηυκμ. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ηδξ βέθδξ απυ ημκ
ελςηενζηυ θθμζυ. Αοηυ ιπμνεί κα δζεοημθοκεεί ηαζ ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ
εκχζεςκ δζάθοζδξ ηοηηανίκδξ. Σμ θαιαακυιεκμ οβνυ επελενβάγεηαζ ιε
εκενβυ άκεναηα βζα κα απμπνςιαηζζηεί ηαζ κα ηαεανζζηεί απυ ηδκ αθμΐκδ ηαζ
ηζξ ακεναηζκυκεξ μζ μπμίεξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηαεανηζηά απμηεθέζιαηα.
Αοηυ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ μπςζδήπμηε εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ πμο δ Αθυδ
πμνδβείηαζ απυ ημο ζηυιαημξ. Σμ πνμηφπημκ οβνυ ζηδ ζοκέπεζα οπμαάθθεηαζ
ζε δζάθμνα ζηάδζα δζήεδζδξ, απμζηείνςζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ (Eshun and
He, 2004).
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ηδκ ηεπκζηή επελενβαζίαξ ιε ρφλδ, υθα ηα ζηάδζα επζηοβπάκμκηαζ πςνίξ
ηαευθμο εθανιμβή εενιυηδηαξ. Γίκεηαζ πνήζδ δζαθυνςκ εκγφιςκ, υπςξ δ
μλεζδάζδ ηδξ βθοηυγδξ ηαζ δ ηαηαθάζδ, βζα κα ειπμδζζηεί δ ακάπηολδ
αενυαζςκ μνβακζζιχκ ιέζα ζηδ βέθδ ηδξ Αθυδξ ηαζ έηζζ κα απμζηεζνςεεί
(Eshun and He, 2004).
ηδκ ηεπκζηή επελενβαζίαξ ιε εενιυηδηα, δ απμζηείνςζδ επζηοβπάκεηαζ
οπμαάθθμκηαξ ημ οβνυ ηδξ Αθυδξ, πμο είπε πνμδβμοιέκςξ επελενβαζηεί ιε
εκενβυ άκεναηα, ζε παζηενίςζδ ιε ορδθή εενιμηναζία. ημ ζδιείμ αοηυ, εα
πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ αζμθμβζηή δνάζδ ηδξ Αθυδξ, μοζζαζηζηά
παναιέκεζ ακέπαθδ υηακ δ βέθδ εενιαίκεηαζ ζε εενιμηναζία 65 μC βζα
θζβυηενμ απυ 15 θεπηά. Μεβαθφηενδ πνμκζηή δζάνηεζα ή ορδθυηενεξ
εενιμηναζίεξ έπμοκ μδδβήζεζ ζε πμθφ ιεζςιέκα επίπεδα δνάζδξ. Λέβεηαζ,
πςξ δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ είκαζ δ HTST (High Temperature Short Time),
δδθαδή ορδθή εενιμηναζία βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, αημθμοεμφιεκδ
απυ ρφλδ ζημοξ 5μC ή ηαζ παιδθυηενα (Eshun and He, 2004).
Ζ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ βέθδξ Αθυδξ ηαζ ζηζξ δφμ ηεπκζηέξ επελενβαζίαξ
ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζοκηδνδηζηχκ ή άθθςκ πνυζεεηςκ, υπςξ
αεκγμσημφ καηνίμο, ζμναζημφ ηαθίμο, ηζηνζημφ μλέμξ ή αζηαιίκδξ Δ (Eshun and
He, 2004).

1.7 Δθαξκνγή κεηαβνινκηθήο αλάιπζεο ζηε θπηνπξνζηαζία
Οζ μιζηέξ επζζηήιεξ ακήημοκ ζηα ζφβπνμκα αζμθμβζηά ζοζηήιαηα. Ακάιεζα
ζε αοηέξ είκαζ δ βμκζδζςιαηζηή (genomics), δ ιεηαβναθζηή (transcriptomics),
δ πνςηεσκςιαηζηή (proteomics) ηαζ δ ιεηααμθμιζηή (metabolomics ή
metabonomics) (Spratlin et al., 2009). Ζ ιεηααμθμιζηή είκαζ μ ημιέαξ πμο
αζπμθείηαζ ιε θοζζημφξ ιεηααμθίηεξ παιδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ εκηυξ εκυξ
μνβακζζιμφ, ζζηχκ ή ηοηηάνςκ (Bundy et al., 2008, Griffiths, 2007, Lindon et
al., 2011). Όθμζ αοημί μζ ημιείξ ηςκ μιζηχκ επζζηδιχκ, έπμοκ ακαηαθοθεεί
εδχ ηαζ δεηαεηίεξ, ςζηυζμ δεκ είπακ βίκεζ πμθθέξ ένεοκεξ ιε ηδ αμήεεζά ημοξ.
Σα

ηεθεοηαία

πνυκζα,

βίκμκηαζ

αλζυθμβεξ
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πνμζπάεεζεξ

βζα

ιεθέηεξ

ζηδνζγυιεκεξ ζε αοηυ ημ ενβαθείμ αζμθμβίαξ επάκς ζε πμθθμφξ ημιείξ
(Spratlin et al., 2009).
ηδ ζδιενζκή επμπή, μ ακενχπζκμξ πθδεοζιυξ αολάκεηαζ ιε πμθφ
βνήβμνμοξ νοειμφξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ παναβςβή ηςκ ηνμθίιςκ
δζαηδνεί έκα ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ οπάνπεζ δ ακδζοπία,
πμο αθμνά ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε ηνμθή υθςκ αοηχκ ηςκ ακενχπςκ.
Ζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα πενζζζυηενα ηνυθζια, εκέπεζ ηαζ ηάπμζμοξ
ηζκδφκμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ είκαζ δ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηνμθίιςκ
ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηάξ ημοξ. ημ ζδιείμ αοηυ,
ένπεηαζ κα εζζαάθθεζ δ ιεηααμθμιζηή, ςξ ιία κέα ιέεμδμξ πμο εα ιπμνμφζε
κα πνμζθένεζ αμήεεζα ζηδκ ένεοκα ηαζ ακάπηολδ ηδξ αβνμαζμιδπακίαξ
(Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011).
Ζ αβνμαζμιδπακία ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιεηααμθμιζηήξ, ένπεηαζ κα ιεθεηήζεζ
ιεευδμοξ

ακάπηολδξ

κέςκ,

πνςημπμνζαηχκ

πνμσυκηςκ

βζα

ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ αζεεκεζχκ, επενχκ αθθά ηαζ αοηχκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
εκίζποζδ ηδξ άιοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ, ηα μπμία εα είκαζ αζθαθή ηαζ
βζα ημ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημκ ηαηακαθςηή. Οζ ένεοκεξ
επζηεκηνχκμκηαζ

ηονίςξ

ζε

θοζζηέξ

πδβέξ

αζμδναζηζηυηδηαξ,

πμο

πνμηφπημοκ απυ θοζζηά πνμσυκηα ή ηα πδιζηά ημοξ ακάθμβα (Aliferis and
Jabaji, 2011).
Ζ ακάπηολδ ηδξ ιεηααμθμιζηήξ απμηεθεί ζδιείμ ηαιπήξ βζα ηδκ
επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ έπεζ δχζεζ ιζα κέα δζάζηαζδ ζηδ αζμθμβζηή επζζηήιδ,
ηαεχξ επέηνερε ηδκ εζξ αάεμξ ιεθέηδ ηςκ ιεηααμθζηχκ παβημζιίςξ (Aliferis
and Chrysayi-Tokousbalides, 2011). Απμηεθεί έκα ζζπονυ αζμακαθοηζηυ
ενβαθείμ, ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο ιπμνεί ηαπφηενα ηαζ πζμ άιεζα κα
μδδβδεμφιε ζηδκ ακαηάθορδ ημο ηνυπμο δνάζδξ ηςκ αζμδναζηζηχκ
εκχζεςκ (Aliferis and Jabaji, 2011).
φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ηδξ, ιεηααμθμιζηή είκαζ δ πθήνδξ πμζμηζηή ηαζ
πμζμηζηή ηαηαημιή εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ιεηααμθζηχκ εκυξ αζμθμβζημφ
ζοζηήιαημξ. Ζ ιεηααμθμιζηή απμηεθεί ζφκδεζιμ ακάιεζα ζημ βμκυηοπμ ηαζ
ημ θαζκυηοπμ, ηαεχξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ παναημθμφεδζδξ
ηςκ ιεηααμθζηχκ δζηηφςκ ηαζ ακίπκεοζδ αζμδεζηηχκ (Aliferis and ChrysayiTokousbalides, 2011).
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Ζ ιεηααμθμιζηή πενζθαιαάκεζ δζάθμνμοξ ηφπμοξ ακαθφζεςκ. Έκαξ απυ
αοημφξ

είκαζ

ημ

ιεηααμθζηυ

«δαηηοθζηυ

απμηφπςια»

(metabolic

fingerprinting). ε αοηυ ιεηνάηαζ έκα οπμζφκμθμ ημο ιεηααμθζημφ πνμθίθ ιε
ιία ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ ή πμζμηζημπμίδζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ. Έκαξ άθθμξ
πανάβμκηαξ πμο ιεθεηάηαζ είκαζ ημ ιεηααμθζηυ πνμθίθ (metabolic profiling),
ζημ μπμίμ βίκεηαζ πμζμηζηή ιεθέηδ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεηααμθζηχκ, βκςζηχκ
ηαζ αβκχζηςκ, εκυξ μνβακζζιμφ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιεηααμθζηυ ιμκμπάηζ
(Spratlin et al., 2009).
ηα ακχηενα θοηά εηηζιάηαζ πςξ οπάνπμοκ πάκς απυ 100.000
ιεηααμθίηεξ, ηυζμ πνςημβεκείξ, μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ άιεζα ζε γςηζηήξ
ζδιαζίαξ θεζημονβίεξ ηςκ θοηχκ, υζμ ηαζ δεοηενμβεκείξ, πμο ειθακίγμοκ
επίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ, ηαεχξ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ
θοηχκ ηαζ πενζαάθθμκημξ. Απυ αοημφξ ημοξ ιεηααμθίηεξ έπεζ ανεεεί ιυκμ ημ
πενίπμο 10% ηαζ πζζηεφεηαζ πςξ απμηεθμφκ ααζζηά ζοζηαηζηά ηδξ άιοκαξ
ηςκ θοηχκ, πμθφ πνήζζια βζα εθανιμβέξ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ Γεςπμκίαξ ηαζ
ηδξ Βζμηεπκμθμβίαξ (Aliferis and Jabaji, 2012b, Aliferis and Jabaji, 2012a).
Όηακ έκαξ μνβακζζιυξ εηηεεεί ζε ηάπμζμ αζμδναζηζηυ ιυνζμ πνμηαθείηαζ
δζαηαναπή ζημοξ ιεηααμθίηεξ ημο, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ ακαζηνέρζιδ ή ιδ.
Ζ δζαηαναπή αοηή, ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηζξ ιεηααμθζηέξ μδμφξ ηαζ κα
μδδβήζεζ αηυιδ ηαζ ζημ εάκαημ (Aliferis and Jabaji, 2011). Με άθθα θυβζα,
υηακ έκαξ μνβακζζιυξ θεζημονβεί θοζζμθμβζηά δ ζφκεεζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ
ημο ηοιαίκεηαζ ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα επίπεδα. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ
μνβακζζιυξ ηεεεί ζε ηάπμζμ ζηνεξ, δδιζμονβείηαζ ιζα κέα ιεηααμθζηή
ζζμννμπία (Aliferis et al., 2012). οκεπχξ, παναημθμοεχκηαξ ηζξ ιεηααμθέξ
ημο ιεηααμθζζιμφ ημο ζοβηεηνζιέκμο μνβακζζιμφ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ
ιεηααμθμιζηήξ, ιπμνμφκ κα παναπεμφκ πθδνμθμνίεξ πνήζζιεξ βζα ηδ
θοζζμθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ ιεηά ηδκ έηεεζδ ημο ζε αοηέξ ηζξ αζμδναζηζηέξ
εκχζεζξ (Aliferis and Jabaji, 2011).
Ζ ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ δζαηνζηέξ πεζναιαηζηέξ
θάζεζξ. Ζ πνχηδ θάζδ αθμνά ηδκ πνμεημζιαζία ημο δείβιαημξ, δ δεφηενδ
είκαζ δ πδιζηή ακάθοζδ ηαζ ζηδκ ηνίηδ αβαίκμοκ ηα δεδμιέκα ζηδνζγυιεκα ζηδ
αζμπθδνμθμνζηή (Aliferis and Jabaji, 2012a). Σμ ζδιακηζηυηενμ αήια βζα κα
επζηεοπεεί δ δζαδζηαζία ηδξ ιεηααμθμιζηήξ είκαζ δ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ
πθαηθυνιαξ ακάθοζδξ ηςκ δεζβιάηςκ. Οζ ακαθοηέξ θαζιαημζημπίαξ
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πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ (Nuclear Magnetic Response: NMR) ηαζ
θαζιαημιεηνίαξ ιάγαξ (Mass Spectrometry: MS) – GC/MS, LC/MS (Liquid
Chromatography / Mass Spectrometry), FT-ICR/MS (Fourier Transform - Ion
Cyclotron Response / Mass Spectrometry) ηαζ Orbitrap MS - είκαζ ηα δφμ πζμ
εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμζ ακαθοηζηά υνβακα, πμο εθανιυγμκηαζ ζε ιεθέηεξ
ιεηααμθζζιμφ. Ζ επζθμβή ημο ηαηαθθδθυηενμο μνβάκμο ελανηάηαζ απυ
πμθθμφξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ δεζβιάηςκ, ηα δζαεέζζια
υνβακα ηαζ μ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ (Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides,
2011). ηδκ Εικόνα 6 θαίκμκηαζ ηα ααζζηά αήιαηα ιζαξ ιεηααμθμιζηήξ
ιεθέηδξ, ηαεχξ ηαζ μζ ακαθοηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ.
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Εικόνα 6 Ακηζπνμζςπεοηζηά αήιαηα εκυξ ηοπζημφ πεζνάιαημξ
ιεηααμθμιζηήξ. FT-ICR/MS: Fourier transform-ion cyclotron resonance–mass
spectrometry, GC: gas chromatography, HCA: hierarchical cluster analysis,
LC: liquid chromatography, MS: mass spectrometry, NMR: nuclear magnetic
resonance spectroscopy, OPLS-DA: orthogonal partial least squares
discriminant analysis, PCA: principal components analysis, TOF: time-of-flight

58

ημ ζδιείμ αοηυ εεςνείηαζ πνήζζιμ κα ημκζζηεί υηζ μζ ιεηααμθίηεξ δζαθένμοκ
πμθφ υπζ ιυκμ απυ θοηυ ζε θοηυ, αθθά ηαζ απυ υνβακμ ζε υνβακμ, ή αηυιδ
ηαζ ζημ ίδζμ υνβακμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, εα πνέπεζ κα βίκεηαζ πμθφ πνμζεηηζηή
ηαζ θεπημιενήξ δεζβιαημθδρία. ηδ ζοκέπεζα, ημ quenching ή αθθζχξ ζαήζζιμ
ημο ιεηααμθζζιμφ είκαζ απαναίηδημ, ηαεχξ έηζζ ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ
ακεπζεφιδηεξ αθθαβέξ ζημ ιεηααυθςια ημο μνβακζζιμφ πμο εα ιπμνμφζακ
κα επδνεάζμοκ ζδιακηζηά ηδ αζμθμβζηή ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ. Έπεζηα ηα
δείβιαηα εα πνέπεζ κα ιεηαθένμκηαζ ηαηεοεείακ ζε ηαηάρολδ ιε εενιμηναζία
-80μC, χζηε κα επζηεοπεεί λήνακζδ ημο θοηζημφ οθζημφ πνζκ ηδκ εηπφθζζδ ηαζ
ζοιπφηκςζδ (Aliferis and Jabaji, 2012a).
Όπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, μζ πζμ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ιέεμδμζ
βζα ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ είκαζ δ MS ηαζ NMR. Ζ NMR θαζιαημζημπία
ιπμνεί κα πανέπεζ δμιζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηαεανέξ εκχζεζξ ηαζ πμθφπθμηα
ιίβιαηα. Ακ ηαζ ζηενείηαζ ηδκ εοαζζεδζία πμο δζαεέηεζ δ MS, ειθακίγεζ άθθα
πθεμκεηηήιαηα, υπςξ δ ορδθή ακαπαναβςβζηυηδηα ηαζ εθαπζζημπμίδζδ υζμκ
αθμνά ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ δεζβιάηςκ (Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides,
2011).
Ακάιεζα ζηα πθεμκεηηήιαηα ημο MS είκαζ ημ ηυζημξ αβμνάξ εκυξ απθμφ
ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ αοημφ
μδήβδζακ

πμθθά

ενβαζηήνζα

κα

εθμδζαζημφκ

ιε

ηα

ζοβηεηνζιέκα

ιδπακήιαηα βζα ηζξ ένεοκέξ ημοξ (Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011).
Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί αέααζα, υηζ δ πνήζδ δζαθμνεηζηχκ πθαηθμνιχκ
ακάθοζδξ δίκεζ ηαθφηενα ηαζ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα απμηεθέζιαηα, ζε ζπέζδ
ιε ηδ πνήζδ ιίαξ ιυκμ ιεευδμο.
Οζ ακαθφζεζξ ιεηααμθμιζηήξ ηαηαθήβμοκ ζε ιεβάθμ υβημ δεδμιέκςκ, ηςκ
μπμίςκ δ ενιδκεία απαζηεί πνυκμ, αθθά ηαζ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία ορδθήξ
απυδμζδξ βζα ηδ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ηζξ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ ηζξ
ιεηααμθζηέξ μδμφξ ηςκ οπυ ελέηαζδ αζμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ (Aliferis and
Chrysayi-Tokousbalides, 2011). ε πενζπηχζεζξ πμο εκημπίγεηαζ ιεβάθμξ
ανζειυξ αζμθμβζηχκ δεζηηχκ, απαζηείηαζ πνμδβιέκδ αζμπθδνμθμνζηή ηαζ
αάζεζξ δεδμιέκςκ, υπςξ ημ θμβζζιζηυ Cytoscape, μζ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ ηα
ενβαθεία ηςκ BioCyc, PathVisio ηαζ Kegg, βζα ηδ αζμθμβζηή ενιδκεία ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεηααμθμιζηήξ (Aliferis and Jabaji, 2011).
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Πανυθα αοηά, δ βκχζδ ηςκ μδχκ ιεηααμθζζιμφ ελαημθμοεεί κα είκαζ
εθθζπήξ, ημ ίδζμ ηαζ δ φπανλδ αζμακαθοηζηχκ πνςημηυθθςκ ιεηααμθμιζηήξ,
πμο εα παναημθμοεμφκ ημ πθήνεξ θάζια ηςκ ιεηααμθζηχκ πμο οπάνπμοκ
ζημοξ ζζημφξ ηςκ θοηχκ. Σα ειπυδζα αοηά ακαιέκεηαζ κα λεπεναζημφκ ιε ημκ
ηαζνυ ηαζ κα οπάνλεζ ελέθζλδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιιάηζ (Aliferis and ChrysayiTokousbalides, 2011, Aliferis and Jabaji, 2012b).
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2. θνπόο
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Σα πνμαθήιαηα ηαζ μζ πνμηθήζεζξ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ ημιέαξ ηδξ
θοημπνμζηαζίαξ επζηάζζμοκ ηδκ ακαηάθορδ κέςκ, εκαθθαηηζηχκ πδβχκ
αζμδναζηζηυηδηαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ
ιεθέηδξ

απμηέθεζε

δ

αλζμθυβδζδ

ηδξ

άιεζδξ

ιοημημλζηυηδηαξ

ημο

θανιαηεοηζημφ θοημφ Αθυδ ζε θοημπαεμβυκμοξ ιφηδηεξ ηδξ εθζάξ ηαζ ηδξ
έιιεζδξ δνχκηαξ ςξ αζμδζεβένηδξ, ιε εθανιμβή GC/ΔΗ/MS ιεηααμθμιζηήξ.
Σμ ηεθεοηαίμ αλζμθμβείηαζ ιε αάζδ ημ νυθμ ηςκ ιεηααμθζηχκ-αζμζδιακηχκ
πμο ακαηαθφπημκηαζ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ.
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3. Τιηθά θαη κέζνδνη
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3.1 Υεκηθά θαη αληηδξαζηήξηα

3.1.1 Υεκηθά θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηελ εθρύιηζε γέιεο θαη θινηνύ
Αιόεο
Όθα ηα πδιζηά ηαζ ακηζδναζηήνζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ηδξ
ορδθυηενδξ δζαεέζζιδξ ηεπκζηήξ ηαεανυηδηαξ.
Γζα ηδκ εηπφθζζδ βέθδξ ηαζ θθμζμφ Αθυδξ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ μνβακζημί
δζαθφηεξ ιεεακυθδ (MeOH) ηαζ αζεακυθδ (EtOH) (Sigma-Aldrich Ltd
Steinheim, Germany). Όθα ηα ενβαζηδνζαηά ενβαθεία, υπςξ θααίδεξ, θεπίδεξ
ηαζ βμοδζά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ δεζβιάηςκ ηαηά ηδ
δζαδζηαζία

ηςκ

εηποθίζεςκ

λεπθεκυηακ

ιε

αηεηυκδ

(GC/MS

grade,

ηαεανυηδηαξ 99.9%). Γζα ηδκ απμζηείνςζδ ημο θεθθμηνοπδηήνα ζημ πείναια
ιε

ημοξ

θοημπαεμβυκμοξ

ιφηδηεξ

πνδζζιμπμζήεδηε

πνμπακυθδ

3.1.2 Υεκηθά θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηε δηεμαγσγή
κεηαβνινκηθήο θύιισλ Αιόεο θαη θπηώλ ηνκάηαο

αλαιύζεσλ

(ηαεανυηδηαξ 99.9%).

Σα ακηζδναζηήνζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ
δεζβιάηςκ

βζα

ηδ

GC/ΔΗ/MS

ιεηααμθμιζηή

ακάθοζδ

ήηακ

πονζδίκδ

(ηαεανυηδηαξ 99,8%), methoxylamine hydrochloride (ηαεανυηδηαξ 98%)
(MeOX), N-methyl-N-(trimethyl-silyl) trifluoroacetamide (MSTFA) ηαζ νζαζηυθδ.
Σα ακαθοηζηά πνυηοπα ήηακ ηδξ εηαζνείαξ Sigma-Aldrich Ltd (Steinheim,
Germany). Οζ εηποθίζεζξ πναβιαημπμζμφκηακ ιε MeOH ηαζ μλζηυ αζεοθεζηένα
(GC/MS grade, ηαεανυηδηαξ 99.9%) (Carlo Erba Reagents, val de Reuil,
France).
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3.2 Βηνινγηθό πιηθό

3.2.1 Φπηηθό πιηθό

3.2.1.1 Φύιια Αιόεο (Aloe barbadensis Miller)
Υνδζζιμπμζήεδηακ θφθθα Αθυδξ (Εικόνα 7) απυ ηαθθζένβεζεξ ηδξ πενζμπήξ
ηςκ Αβίςκ Απμζηυθςκ, Νεάπμθδξ ζηδ Νυηζα Λαηςκία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
απμηέθεζακ εοβεκζηή πμνδβία ηδξ εηαζνείαξ ΒΟΗΧΝ ΑΛΟΖ ΒΔΡΑ ΗΚΔ. Μεηά
ηδκ

ημπή

ημοξ

Φανιαημθμβίαξ

ιεηαθένμκηακ

ημο

Γεςπμκζημφ

άιεζα

ζημ

Δνβαζηήνζμ

Πακεπζζηδιίμο

Αεδκχκ,

ζοκηδνμφκηακ ζημοξ 3μC ιέπνζ ηδ πνδζζιμπμίδζή ημοξ.

Εικόνα 7 Φοηυ Aloe barbadensis ηαζ εβηάνζζεξ ημιέξ θφθθςκ
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Γεςνβζηήξ
υπμο

ηαζ

3.2.1.2 Φπηά ηνκάηαο (Lycopersicum esculentum L.)
ηα πεζνάιαηα ιεηααμθμιζηήξ ςξ μνβακζζιμί-ιμκηέθα, πνδζζιμπμζήεδηακ
θοηάνζα ημιάηαξ (L. esculentum L.), ηςκ μπμίςκ ημ νζγζηυ ζφζηδια
ειααπηζγυηακ ζε κενυ ή αζεακμθζηά εηποθίζιαηα βέθδξ Αθυδξ ηαζ έπεζηα
αημθμφεδζε

δ

GC/ΔΗ/MS

ιεηααμθμιζηή

ακάθοζή

ημοξ.

Σα

θοηάνζα

πνμένπμκηακ απυ ζπυνμοξ ηδξ διζ-ακαννζπχιεκδξ επζηναπέγζαξ πμζηζθίαξ
Pomodoro Ace 55VF (Gemma). Οζ ζπυνμζ δζαηδνμφκηακ ζημοξ 3μC.

3.2.2 Φπηνπαζνγόλνη κύθεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο βηνδνθηκέο
αμηνιόγεζεο ηεο βηνδξαζηηθόηεηαο εθρπιηζκάησλ Αιόεο
Δπζθεβιέκμζ θοημπαεμβυκμζ ιφηδηεξ ηδξ εθζάξ (Εικόνα 8), πνδζζιμπμζήεδηακ
ζηζξ αζμδμηζιέξ. Οζ ιφηδηεξ εηηίεμκηακ ζε εηποθίζιαηα Αθυδξ βζα ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ αζμδναζηζηυηδηάξ ημοξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ μζ ιφηδηεξ
Βενηζζίθζμ (V. dahliae), ηαζ επζθεβιέκα ζηεθέπδ Γθμζμζπμνίμο (C. acutatum).
Σα ζηεθέπδ αοηά είκαζ ημ ΚΤΠ1-3, Β1Ν ηαζ Α6Ν, ηα μπμία έπμοκ πνμηφρεζ
απυ απμιμκχζεζξ ιοηήηςκ απυ ηανπμφξ εθζάξ (Κςθέηηδ et al., 2018,
Κμθασκήξ et al., 2018). Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεθέπδ επζθέπεδηακ ελαζηίαξ
ακεεηηζηυηδηαξ ή ιδ ζε επζθεβιέκα Φ.Π. (Dodine, Kresoxim-methyl,
Tebuconazole), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ θοημπνμζηαζία ηδξ εθζάξ
(Κςθέηηδ et al., 2018, Κμθασκήξ et al., 2018). Όθμζ μζ ιφηδηεξ δζαηδνμφκηακ ζε
εάθαιμ επχαζδξ ζε ζοκεήηεξ ζηυημοξ ζημοξ 22μC.

3.3 Καιιηέξγεηα θπηνπαζνγόλσλ κπθήησλ
Σα ζηεθέπδ ηςκ θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ
ζοβηεηνζιέκδ αζμδμηζιή (V. dahliae, C. acutatum) ακαπηφζζμκηακ ηαζ
δζαηδνμφκηακ ζε ενεπηζηυ οθζηυ Potato Dextrose Agar (PDA). Γζα ηδκ
παναζηεοή 1000 mL ενεπηζημφ οθζημφ πνδζζιμπμζμφκηακ 1000 mL
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απζμκζζιέκμ κενυ, 39g PDA ηαζ 5g άβαν. ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεμφζε
εένιακζδ ιε ακάδεοζδ βζα 15 θεπηά.

Εικόνα 8 Φοημπαεμβυκμζ ιφηδηεξ Verticillium dahliae Kleb., ηαζ επζθεβιέκα
ζηεθέπδ
Colletotrichum
acutatum
(ΚΤΠ1-3,
Α6Ν,
Β1Ν),
πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ αζμδμηζιέξ αλζμθυβδζδξ ηδξ αζμδναζηζηυηδηαξ
εηποθζζιάηςκ Αθυδξ

ζε εενιμηναζία 150μC ηαζ ηέθμξ απμζηείνςζδ ζε ηθίαακμ οβνήξ εενιυηδηαξ
(Tuttnauer Autoclave-Steam Steril) βζα 30 θεπηά ζημοξ 121μC. Σμ ενεπηζηυ
οθζηυ (20 mL) πνμζηζευηακ ζε ηνοαθία Petri δζαιέηνμο 9 cm, οπυ αζδπηζηέξ
ζοκεήηεξ. Ο εάθαιμξ μνζγυκηζαξ κδιαηζηήξ νμήξ (laminar flow cabinet) είπε
ιείκεζ ανπζηά ηθεζζηυξ οπυ ηδκ επίδναζδ UV αηηζκμαμθίαξ βζα πενίπμο 30
θεπηά. Σα ηνοαθία πανέιεκακ ιζζάκμζπηα βζα πενίπμο 15 θεπηά ιέζα ζημ
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εάθαιμ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ UV αηηζκμαμθίαξ, πνμηεζιέκμο ημ ενεπηζηυ οθζηυ
κα ζηεβκχζεζ ηαζ κα ζηενεμπμζδεεί.
Αθμφ

μθμηθδνχεδηε

οπμζηνχιαημξ

PDA,

δ
ζε

δζαδζηαζία
ηάεε

πνμεημζιαζίαξ

ηνοαθίμ

πνμζηζευηακ

ημο

ενεπηζημφ

ιυθοζια

ηςκ

θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ ζημ ηέκηνμ. Ζ ιυθοκζδ βζκυηακ ιε ιεηαθμνά απυ
άθθεξ ηαθθζένβεζεξ ημο ιφηδηα ιε ηδ αμήεεζα εκυξ θεθθμηνοπδηήνα ηοθίκδνμο
ιμθφζιαημξ δζαιέηνμο 5 mm. Ο θεθθμηνοπδηήναξ ειααπηζγυηακ πνχηα ζε
πνμπακυθδ ηαζ πενάζηδηε απυ θθυβα 3 θμνέξ, χζηε κα απμζηεζνςεεί.
Σέθμξ, ηα ηνοαθία ζθναβίγμκηακ ιε parafilm ηαζ ημπμεεημφκηακ ζε επςαζηζηυ
εάθαιμ οπυ ζοκεήηεξ ζηυημοξ ζημοξ 22μC.

3.4 Βηνδνθηκή γηα ηελ in vitro αμηνιόγεζε ηεο βηνδξαζηηθόηεηαο
αηζαλνιηθώλ
θαη
κεζαλνιηθώλ
εθρπιηζκάησλ
Αιόεο
ζε
θπηνπαζνγόλνπο κύθεηεο
Οζ ηαθθζένβεζεξ ηςκ θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ επςάγμκηακ βζα 2 εαδμιάδεξ
ιέζα ζημκ επςαζηζηυ εάθαιμ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ πενζυδμο αοηήξ ιέζα ηαζ
πάθζ ζημ εάθαιμ μνζγυκηζαξ κδιαηζηήξ νμήξ, βζκυηακ δ πνμζεήηδ ηςκ
αζεακμθζηχκ ηαζ ιεεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ. Πζμ ακαθοηζηά, ιε ηδ
αμήεεζα εκυξ θεθθμηνοπδηήνα ακμζβυηακ πδβαδάηζα πενζιεηνζηά ηςκ
απμζηζχκ ημο ιφηδηα ζε ηάεε ηνοαθίμ. Σα πδβαδάηζα πμο ακμίπεδηακ ήηακ 8:


Δηπφθζζια Αθυδξ ιε MeOH



Δηπφθζζια Αθυδξ ιε MeOH



Δηπφθζζια Αθυδξ ιε EtOH



Δηπφθζζια Αθυδξ ιε EtOH



Μάνηοναξ ιε απμζηεζνςιέκμ H2O



Μάνηοναξ ιε απμζηεζνςιέκμ H2O



Μάνηοναξ ιε MeOH



Μάνηοναξ ιε EtOH

Ζ πμζυηδηα πμο πνμζηέεδηε ζε ηάεε πδβαδάηζ ήηακ 40 ιL. Μεηά ημ πέναξ
24 ςνχκ ιέζα ζε εάθαιμ επχαζδξ ηαζ αθμφ έπεζ απμννμθδεεί απυ ημ
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ενεπηζηυ οθζηυ ημ εηάζημηε δζάθοια, έβζκε επακαθδπηζηή πνμζεήηδ επζπθέμκ
40 ιL ηαζ ιεηαθενυηακ ηαζ πάθζ ζημκ επςαζηζηυ εάθαιμ βζα παναηδνήζεζξ ημ
επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια (Εικόνα 9).

Εικόνα 9 Δηποθίζιαηα Αθυδξ ιε EtOH ηαζ MeOH ζηα θζαθίδζα, ζηέηδ EtOH
ηαζ MeOH ζηα πμηήνζα γέζεςξ ηαζ απμζηεζνςιέκμ κενυ ηαζ ηαθθζένβεζεξ
ιοηήηςκ αιέζςξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηςκ εηποθζζιάηςκ [(A): C. acutatum
(ΚΤΠ1-3), (Β): C. acutatum (A6N), (Γ): C. acutatum (B1N), (Γ): V. dahliae
Kleb, 1, 2: MeOH + Αθυδ, 3, 4: EtOH + Αθυδ, 5, 6: H2O, 7: MeOH, 8: EtOH]
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3.5 Καιιηέξγεηα ησλ θπηαξίσλ ηνκάηαο (Lycopersicum esculentum)
ηα πεζνάιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ θοηάνζα διζ-ακαννζπχιεκδξ ημιάηαξ,
δθζηίαξ 11 διενχκ ζηα μπμία φζηενα απυ ηαηάθθδθδ επελενβαζία έβζκε
ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ. Ανπζηά ακαιίπεδηακ ηφνθδ ηαζ πενθίηδξ ζε ακαθμβία
1:1, ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα απμζηεζνχεδηε 3 θμνέξ ζε ηθίαακμ απμζηείνςζδξ
ζε εενιμηναζία 121μC βζα 1 χνα, ιε εκδζάιεζμ δζάζηδια ιίαξ διέναξ
ακάιεζα ζηζξ απμζηεζνχζεζξ.
Γζα ηδκ πνμαθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ιέζα ζε εάθαιμ μνζγυκηζαξ κδιαηζηήξ
νμήξ, 60 ζπυνμζ ημιάηαξ ημπμεεηήεδηακ ζε 3 απμζηεζνςιέκα βοάθζκα
ηνοαθία (30 ζπυνμζ ζε ηάεε ηνοαθίμ), ζηα μπμία είπε ημπμεεηδεεί δζδεδηζηυ
πανηί 12,5 cm (Rundfilter, Mancherey-Nagel, Germany), ανεβιέκμ ιε
απμζηεζνςιέκμ κενυ. ηδ ζοκέπεζα, ημπμεεηήεδηακ ζε εάθαιμ επχαζδξ ιε
ζοκεήηεξ ζηυημοξ ηαζ εενιμηναζία 24μC. Μεηά απυ 8 διένεξ, μζ ζπυνμζ ήηακ
έημζιμζ βζα θφηεοζδ ζημ απμζηεζνςιέκμ οπυζηνςια. Αθμφ οβνάκεδηε ημ
οπυζηνςια, ιέζα ζε ηάεε βθαζηνάηζ ημπμεεηήεδηακ 4 ζπυνμζ ηαζ ιπήηακ ζε
εάθαιμ ιε εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ οβναζίαξ (70±5%), εενιμηναζίαξ 22μC ηαζ
16/8 χνεξ διέναξ/κφπηαξ. Σα θοηά πμηζγυηακ ιε 20 mL απμζηεζνςιέκμ κενυ
ηάεε δφμ ιένεξ.

3.6 Πξνεηνηκαζία θύιισλ Αιόεο γηα αλάιπζε κεηαβνιηθήο ζύζηαζεο
Μέζα

ζημ

πχνμ

ημο

ενβαζηδνίμο

ηαζ

ζε

ζοκεήηεξ

δςιαηίμο,

πνδζζιμπμζήεδηε έκα θφθθμ Αθυδξ, πθφεδηε πμθφ ηαθά ζηδκ ελςηενζηή ημο
επζθάκεζα ζε κενυ ανφζδξ, απμθοιάκεδηε ιε EtOH ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδ
αμήεεζα ιζαξ θεπίδαξ αθαζνέεδηακ ηα πθασκά αβηαεςηά ηιήιαηα.
Απυ ημ θφθθμ αοηυ, ηυπδηακ 6 πανυιμζμο ιεβέεμοξ ημιιάηζα, βζα κα
ιεθεηδεεί δ ζφζηαζδ ηαεεκυξ απυ αοηά. ηδ ιία πενίπηςζδ ηναηήεδηακ δφμ
ημιιάηζα υπςξ είκαζ, ζηδκ άθθδ ηναηήεδηε ιυκμ δ βέθδ ηαζ ζηδκ ηνίηδ
ηναηήεδηε ιυκμ μ ελςηενζηυξ θθμζυξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηάεε ημιιάηζ
ημπμεεηήεδηε ζε πμηήνζ γέζεςξ ηςκ 50 mL ηαζ γοβίζηδηε.
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Έπεζηα, ηαεέκα απυ ηα πμηήνζα γέζεςξ ιε ημ δζαθμνεηζηυ ηιήια θφθθμο
Αθυδξ ιεηαθένεδηε ζε ιδπάκδια θομθζθίςζδξ (Freeze drier). Πανέιεζκακ
ζημ ιδπάκδια βζα 4 διένεξ (96 χνεξ), χζηε κα απμιαηνοκεεί ηάεε ίπκμξ
οβναζίαξ. Μεηνήεδηε ηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ, αιέζςξ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ
θομθζθίςζδξ,

δ

ιάγα.

ηδ ζοκέπεζα, ηάεε έκα απυ ηα δείβιαηα θεζμηνζαήεδηε οπυ οβνυ άγςημ
(Ν2) ιε βμοδμπένζ ζε βμοδί (Εικόνα 10), ηα μπμία είπακ λεπθοεεί ιε αηεηυκδ
δφμ θμνέξ. Με ηδ αμήεεζα ενβαζηδνζαηήξ θααίδαξ πάνεδηακ πνμζεηηζηά
ηαεέκα λεπςνζζηά απυ ηα ηιήιαηα ηςκ θφθθςκ Αθυδξ πμο ανζζηυηακ ζηα
πμηήνζα γέζεςξ ιέζα ζηα μπμία έβζκε δ θομθζθίςζή ημοξ. Σμπμεεηήεδηακ
ζημ βμοδί ιέζα ζημ μπμίμ έπεθηε ζηαδζαηά ιζηνή πμζυηδηα οβνμφ αγχημο ηαζ
ιε ημ βμοδμπένζ πμθημπμζμφκηακ ιέπνζ κα βίκεζ ζηυκδ.
Να ζδιεζςεεί πςξ είκαζ ζδζαζηένςξ ζδιακηζηυ, υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ημ
οβνυ άγςημ κα θαιαάκμκηαζ ηα απαναίηδηα ιέηνα πνμζηαζίαξ: Υνήζδ
ενβαζηδνζαηήξ πμδζάξ, βάκηζα, εζδζηά βοαθζά ηνίκμκηαζ.
Ζ ζηυκδ απυ ηάεε ηιήια ημο θφθθμο Αθυδξ, ημπμεεηήεδηε ζε λεπςνζζηά
eppendorf tubes, έλς απυ ηα μπμία οπήνπε δ ακηίζημζπδ μκμιαζία. Έπεζηα,
ζε ηαζκμφνζα, ηαεανά tubes γοβίζηδηακ 40 mg ζηυκδξ απυ ημ ηαεέκα. ηδ
ζοκέπεζα έβζκε πνμζεήηδ 500 ιL extraction buffer ζε ηάεε tube.
Έπεζηα, αημθμφεδζακ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ εηπφθζζδξ ηαζ παναβςβμπμίδζδξ,
μζ μπμίεξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά παναηάης (§3.8.2) βζα ηα εηποθίζιαηα
απυ ηα δείβιαηα ημιάηαξ.
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Α

Β

Εικόνα 10 Σμ βμοδί ιε ημ βμοδμπένζ, εζδζηά πνμζηαηεοηζηά βοαθζά ηαζ δ
θααίδα, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ θεζμηνίαζζδ ηςκ θομθζθζςιέκςκ
θφθθςκ Αθυδξ (βέθδ, θθμζυξ, βέθδ ιε θθμζυ) (Α) ιε οβνυ άγςημ (Β), χζηε κα
εηποθζζημφκ πεναζηένς

3.7 Πξνεηνηκαζία αηζαλνιηθώλ θαη κεζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ Αιόεο
Σα αζεακμθζηά ηαζ ιεεακμθζηά εηποθίζιαηα Αθυδξ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ
ζηα πεζνάιαηα, πνμέηορακ ιεηά ηδκ ηάηςεζ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ηςκ
θφθθςκ (Εικόνα 11). Ανπζηά, ημ θφθθμ Αθυδξ πθφεδηε πμθφ ηαθά ζηδκ
ελςηενζηή ημο επζθάκεζα ηαζ απμθοιάκεδηε ιε EtOH. Έπεζηα, ιε ιία θεπίδα
αθαζνέεδηακ ηυζμ ηα πθασκά αβηαεςηά ιένδ υζμ ηαζ μ ελςηενζηυξ θθμζυξ,
χζπμο έιεζκε ιυκμ δ βέθδ, ημ θζθέημ. Ζ βέθδ αοηή ημπμεεηήεδηε ζε
ιπθέκηεν, υπμο ηαζ μιμβεκμπμζήεδηε. ηδ ζοκέπεζα, αθμφ πνχηα γοβίζηδηε
(553.942 g) θομθζθμπμζήεδηε βζα 144 χνεξ (6 διένεξ). Μεηά ημ πέναξ ηδξ
θομθζθίςζδξ, δ αθοδαηςιέκδ ιάγα ημο gel ήηακ 160.131 g. Απυ αοηή ηδ ιάγα
αθαζνέεδηε ημ ελςηενζηυ ηιήια (1.112 g) βζα κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηζξ
αζμδμηζιέξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ θομθζθίςζδξ ηδξ βέθδξ ήηακ ζδζαίηενα δφζημθδ,
ελαζηίαξ ηδξ πδπηήξ ηδξ ζφζηαζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ
θομθζθίςζδξ δε πνδζζιμπμζήεδηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ βέθδξ, αθθά ημ
ελςηενζηυ ηιήια, ημ μπμίμ αθαζνέεδηε ιε θεπίδα.

75

Έπεζηα, ηα 1.112g πςνίζηδηακ αηνζαχξ ζηδ ιέζδ (0.556 g) ηαζ
ημπμεεηήεδηακ ζε δφμ ιζηνά βοάθζκα πμηήνζα γέζεςξ. ημ έκα απυ αοηά
πνμζηέεδηακ 50 mL EtOH ηαζ ζημ άθθμ 50 mL MeOH. ηδ ζοκέπεζα, ηαζ ηα
δφμ πμηήνζα γέζεςξ ιπήηακ ζημοξ οπένδπμοξ βζα 20 θεπηά ηαζ δζαηδνήεδηακ
ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα πεναζηένς εηπφθζζδ βζα 24 χνεξ.
Γζα

ημκ πεναζηένς ηαεανζζιυ

ημο

εηποθίζιαημξ πνδζζιμπμζήεδηε

δζδεδηζηυ πανηί δζαιέηνμο 110 mm (Filter paper, Mancherey-Nagel, Germany,
Switzerland, France, USA) ηαζ άκοδνμ εεζζηυ κάηνζμ (Sodium sulfate –
Na2SO4). Έπεζηα, ηα δείβιαηα ημπμεεηήεδηακ ζε πενζζηνμθζηυ ζοιποηκςηή
ηεκμφ (BUCHI, Switzerland), χζηε κα απμιαηνοκεεί μ δζαθφηδξ. Σμ
ζοιποηκςιέκμ εηπφθζζια πμο πνμέηορε ημπμεεηήεδηε ζε ιζηνά βοάθζκα
θζαθίδζα ηςκ 1.5 mL ηαζ απμεδηεφεδηε ζημοξ -20μC βζα πνήζδ ζηζξ
αζμδμηζιέξ.

Γ

Β

Α

Δ

Γ

Εικόνα 11 Φφθθμ Αθυδξ (Α), βέθδ Αθυδξ ιεηά ηδ θομθζθίςζδ (Β) ιε αζεακυθδ
ηαζ ιεεακυθδ (Γ), εηπφθζζδ (Γ) ηαζ ζοιπφηκςζδ οπυ ηεκυ (Δ)

76

3.8 Μεηαβνινκηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο αηζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ
Αιόεο ζην κεηαβνιηζκό θπηαξίσλ ηνκάηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο
ηνπο σο βηνδηεγέξηεο

3.8.1 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε θπηαξίσλ

Σα θοηάνζα ημιάηαξ ακαπηφζζμκηακ βζα 11 διένεξ ζε εάθαιμ εθεβπυιεκςκ
ζοκεδηχκ (ζπεηζηή οβναζία 70±5%, εενιμηναζία 22μC, θςημπενίμδμ 16/8
χνεξ διέναξ/κφπηαξ). Δπζθέπεδηακ 18 θοηάνζα ιε υζμ ημ δοκαηυκ πζμ
μιμζυιμνθδ ακάπηολδ, ηαεχξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα πανμοζζάγμοκ
πανυιμζα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά, χζηε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ
κα είκαζ αλζυπζζηα. Οζ αζμδμηζιέξ πναβιαημπμζμφκηακ ζε θοηά δθζηίαξ 11
διενχκ ιεηά ηδκ πνμζεηηζηή εηνίγςζή ημοξ, βζα απμθοβή ηναοιαηζζιμφ ηςκ
νζγχκ ημοξ ιε ειαάπηζζδ ημο νζγζημφ ζοζηήιαηυξ ημοξ ζε κενυ-ιάνηοναξ (500
ιL / θζαθίδζμ), ζε κενυ ιε EtOH (25 ιL EtOH + 475 ιL H2O / θζαθίδζμ) ή ζε
αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ (25 ιL εηπφθζζια Αθυδξ + 475 ιL H2O /
θζαθίδζμ). Δίημζζ ηέζζενζξ χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ, ηα πνχηα ζφκεεηα θφθθα
ζοθθέβμκηακ βζα ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ. Ανπζηά, ημπμεεημφκηακ ζε ιεβάθμ
πμηήνζ γέζεςξ υθα ιαγί, ιε απμζηεζνςιέκμ κενυ.
Κάεε θοηυ ημπμεεηήεδηε ζε ιζηνυ βοάθζκμ θζαθίδζμ ηςκ 1.5 mL. Με αάζδ
απμηεθέζιαηα απυ πζθμηζηυ πείναια, ζε ηάεε θζαθίδζμ ημπμεεηήεδηακ 500 ιL
κενμφ ή ιεζβιάηςκ. ηα πνχηα 6 θοηά έβζκε επέιααζδ ιε αζεακμθζηυ
εηπφθζζια Αθυδξ, ηα επυιεκα 6 ήηακ ιάνηονεξ ιε απμζηεζνςιέκμ κενυ ηαζ ηα
οπυθμζπα ήηακ ιάνηονεξ ιε EtOH. Μεηά ηζξ επειαάζεζξ, ηα θοηά
ιεηαθένεδηακ ζε εάθαιμ ιε ζηαεενή θςημπενίμδμ 16/8 χνεξ διέναξ/κφπηαξ
ηαζ έκηαζδ θςηυξ 5000 Lux.

3.8.2 Γεηγκαηνιεςία θαη πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ

Ζ δεζβιαημθδρία πναβιαημπμζήεδηε 24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ. Με
απμζηεζνςιέκδ θεπίδα απμηυπδηακ απυ ηάεε θοηυ δφμ πνχηα πθήνςξ
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εηπηοβιέκα ζφκεεηα θφθθα, πςνίξ ημοξ ιίζπμοξ, ημπμεεηήεδηακ άιεζα ζε
αθμοιζκυπανημ ηαζ ειααπηίζηδηακ ζε οβνυ άγςημ βζα ημ ζηαιάηδια ημο
ιεηααμθζζιμφ ημοξ (Quenching). ηδ ζοκέπεζα, έβζκε θεζμηνίαδζδ ιε οβνυ N2
ζε βμοδί ιε βμοδμπένζ, ηα μπμία ανπζηά είπακ πθοεεί ιε αηεηυκδ, χζπμο κα
βίκμοκ ζηυκδ. Απυ ημκ θεζμηνζαδιέκμ ζζηυ, 30 mg γοβίγμκηακ ηαζ εηποθίγμκηακ
(Εικόνα 12).

Εικόνα 12 Φοηάνζα ημιάηαξ ζηα μπμία έβζκε εθανιμβή ιε αζεακμθζηυ
εηπφθζζια Αθυδξ, αημθμφεδζε θεζμηνίαζζδ ιε οβνυ άγςημ (N2), χζπμο κα
βίκεζ ζηυκδ

ε ηαεέκα απυ ηα eppendorf tubes πμο πενζέπμοκ θεζμηνζαδιέκδ ζηυκδ
απυ θοηά ημιάηαξ ιε εθανιμβή εηποθίζιαημξ Αθυδξ ιε EtOH, πνμζηέεδηακ
500 ιL ιίβιαημξ ΔtAc-MeOH (50-50, v/v). Μεηαθένεδηακ ζε θμοηνυ
οπενήπςκ (Εικόνα 13) (Branson 1210, Danbury, USA) βζα 20 θεπηά. Έβζκε
πνμζεήηδ Na2SO4, χζηε κα απμννμθδεεί ηιήια ηδξ οβναζίαξ. Αημθμφεδζε
ακάδεοζδ ζε μνζγυκηζμ πενζζηνμθζηυ ακαδεοηήνα (GFL 3006, Gesellschaft für
Labortechnik mbH, Burfwedel, Germany) βζα 2 χνεξ ζηζξ 250 rpm.
ηδ ζοκέπεζα, έβζκε θζθηνάνζζια ηςκ δεζβιάηςκ ιε θίθηνμ PTFE (Εικόνα
13) δζαιέηνμο 25 mm ηαζ άκμζβια πυνμο 0,2 ιm (Chromafil, Macherey-Nagel,
Duren, Germany) ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε ηαεανά eppendorf tubes. ε ηαεέκα
απυ αοηά πνμζηέεδηακ 20 ιL νζαζηυθδξ (0,2 mg/mL MeOH). Έπεζηα,
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πναβιαημπμζήεδηε δ ελάηιζζδ ιαγί ιε ακαηίκδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζε ζοζηεοή
ελάηιζζδξ ηαζ αημθμφεδζε δ δζαδζηαζία πνμεημζιαζίαξ παναβςβμπμίδζδξ
ηςκ δεζβιάηςκ.

Εικόνα 13 Λμοηνυ οπενήπςκ - Branson 1210, Danbury, USA. ηαζ θίθηνα
PTFE, δζαιέηνμο 25 mm ηαζ ιε άκμζβια πυνμο 0,2 ιm - Chromafil, MachereyNagel, Duren, Germany

Ζ παναβςβμπμίδζδ εεςνείηαζ πμθφ ζδιακηζηυ ζηάδζμ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ
ιεηααμθζηχκ ιε GC/ΔΗ/MS. ημ ζδιείμ αοηυ, πνμζηέεδηακ ζε ηάεε eppendorf
tube 80 ιL MeOX (methoxylamine hydrochloride-98%), ημ μπμίμ ζοιαάθθεζ
ζηδ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ζαηπάνςκ, χζηε κα ιδκ ακαδζπθχκμκηαζ ζημ πχνμ
ηαζ δδιζμονβμφκ δοζημθία ζηδκ ακάθοζδ. Αημθμφεδζε ημπμεέηδζδ ηςκ
δεζβιάηςκ ζε οδαηυθμοηνμ (Daihan Labtech, Gyeonggi-do, Korea), βζα 2
χνεξ ζημοξ 30μC. Αημθμφεδζε πνμζεήηδ 80 ιL MSTFA (N-methyl-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide) %), ημ μπμίμ αμδεάεζ χζηε μζ ιεηααμθίηεξ κα βίκμκηαζ
πζμ

πηδηζημί

ηαζ

κα

ζηαεενμπμζμφκηαζ

υηακ

ανίζημκηαζ

ζε

ορδθή

εενιμηναζία. ηδ ζοκέπεζα έβζκε ημπμεέηδζδ ζημ οδαηυθμοηνμ βζα 1 χνα ηαζ
30 θεπηά ζημοξ 37μC.
Σα παναβςβμπμζδιέκα δείβιαηα ημπμεεηήεδηακ ζε θζαθίδζα αοηυιαημο
δεζβιαημθήπηδ (Macherey-Nagel, Duren, Germany) ιε microinserters. ημ
ζδιείμ αοηυ, ηα δείβιαηα ήηακ έημζια βζα ακάθοζδ ιε GC/MS.
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3.9 Ρπζκίζεηο GC/MS γηα κεηαβνινκηθή αλάιπζε

Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνδζζιμπμζήεδηε αένζμξ πνςιαημβνάθμξ
(Εικόνα 14) Agilent 6890 MS (Agilent Technologies Inc.), ιε ακζπκεοηή ιάγαξ
5973 inert mass selective detector (MSD) ηαζ αοηυιαημ δεζβιαημθήπηδ
(autosampler) 7683. Απυ ηάεε δείβια πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ακάθοζδ 1
ιL. Ζ ζηήθδ ήηακ HP-5MS (Agilent Technologies Inc.), ιε ιήημξ 30 m,
δζάιεηνμ 0,25 mm, πάπμξ οιεκίμο 0,25 ιm, ακαθμβία έβποζδξ 5:1 ηαζ
εενιμηναζία 230μC. Σμ θένςκ αένζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ήθζμ (He) ιε
νμή 1 mL min-1. Ζ εενιμηναζία ημο ηθζαάκμο ήηακ ανπζηά ζηαεενή ζημοξ
70μC βζα 5 θεπηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αολακυηακ ηάεε θεπηυ ηαηά 5 μC, χζπμο
κα θηάζεζ ημοξ 295μC, υπμο ηαζ πανέιεζκε ζηαεενή βζα 2 θεπηά.
Υνδζζιμπμζήεδηε εεηζηυξ ζμκζζιυξ δθεηηνμκίςκ 70 eV. Σα θάζιαηα ιάγαξ
πθήνμοξ ζάνςζδξ απμηηήεδηακ ζηδκ πενζμπή ηςκ ιαγχκ 50-800 Da ιε
νοειυ 2 ζανχζεζξ ακά δεοηενυθεπημ ιε ανπζηή ηαεοζηένδζδ 10 θεπηχκ. Ζ
εενιμηναζία βζα ηδκ πδβή MS νοειίζηδηε ζημοξ 230μC ηαζ βζα ημ ηεηνάπμθμ
ζημοξ 150μC.
Δπζπνυζεεηα, ακαθφμκηακ ηεκά δείβιαηα (blanks), χζηε κα ακζπκεοεεί
πζεακή νφπακζδ απυ ημ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ πνμεημζιαζία ημο δείβιαημξ, ηα
ακηζδναζηήνζα, ηδ ζηήθδ ή ημ υνβακμ.
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Εικόνα 14 Δπάκς, αένζμξ πνςιαημβνάθμξ GC/ΔΗ/MS (Agilent 6890 MS
(Agilent Technologies Inc.), ηάης ηα παναβςβμπμζδιέκα δείβιαηα ημιάηαξ ιε
αζεακμθζηά εηποθίζιαηα ιε Αθυδ, αζεακμθζηά ηαζ οδαηζηά δζαθφιαηα
(Μάνηονεξ) έημζια πνμξ ακάθοζδ
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3.10 Βηνπιεξνθνξηθή-κεηαβνινκηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ

Σα πνςιαημβναθήιαηα πμο θαιαάκμκηακ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ζημ GC/ΔΗ/MS,
οπυηεζκηακ ζε επελενβαζία βζα ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ ιε ημ θμβζζιζηυ MS
DIAL

(Tsugawa

et

al.,

2015).

Σμ

θμβζζιζηυ

αοηυ

επζηνέπεζ

ηδκ

αοημιαημπμίδζδ ηδξ πνμεπελενβαζίαξ ηςκ πνςιαημβναθδιάηςκ, υπςξ μζ
εοεοβναιιίζεζξ, δ δζυνεςζδ ηςκ βναιιχκ αάζδξ ηαζ ηα ζοιπθδνχιαηα ηςκ
ηεκχκ δεδμιέκςκ. Υνδζζιμπμζήεδηακ μζ πνμηεζκυιεκεξ νοειίζεζξ βζα ηδκ
ακάθοζδ ηςκ GC/ΔΗ/MS δεδμιέκςκ.
Ζ ιήηνα πμο πνμέηορε απυ ηδκ ακάθοζδ ιε ημ MS DIAL, ελήπεδ ζημ MS
Excel βζα πεναζηένς ακάθοζδ ηαζ επελενβαζία. Δζδζηυηενα, ιε αάζδ ηδκ
ακάθοζδ

ηςκ

πνςιαημβναθδιάηςκ

ιε

ημ

AMDIS,

ημνοθέξ

πμο

ακηζζημζπμφζακ ζε μοζίεξ ιδ ζπεηζηέξ ιε ημ ακαθουιεκμ αζμθμβζηυ οθζηυ ηαζ
ημνοθέξ ιε δεδμιέκα ζε θζβυηενμ απυ ημ 50% ηςκ επακαθήρεςκ βζα ηάεε
επέιααζδ, αθαζνμφκηακ απυ πεναζηένς ακάθοζδ ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ
αλζμπζζηίαξ ηαζ αηνίαεζαξ ηδξ ακάθοζδξ.
ηδ ζοκέπεζα, δ ιήηνα ελαβυηακ ζημ θμβζζιζηυ SIMCA-P v.13.0.3
(Umetrics, MKS Instruments Inc. Umea, Sweden) βζα ηδκ ακαηάθορδ ηςκ
ηάζεςκ

ακάιεζα

ζηα

δεδμιέκα

ηαζ

ηςκ

ακηίζημζπςκ

ιεηααμθζηχκ-

αζμζδιακηχκ ιε εθανιμβή πμθοπαναβμκηζηήξ ακάθοζδξ (Aliferis and Jabaji,
2010, Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011). Ζ ακίπκεοζδ πζεακχκ
αηναίςκ ηζιχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε Principal Component Analysis (PCA)
ηαζ αημθμφεδζε δ ακαηάθορδ ηςκ ιεηααμθζηχκ-αζμζδιακηχκ ηδξ επίδναζδξ
ηςκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηανίςκ ημιάηαξ ιε
εθανιμβή Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis (OPLSDA) (Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011). Δπζπθέμκ, ζηα δεδμιέκα
εθανιυζηδηε ζενανπζηή ακάθοζδ ζε ζοζηάδεξ (Hierarchical cluster analysis,
HCA) (Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011).
Ζ ακαηάθορδ ηςκ ιεηααμθζηχκ-αζμζδιακηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ
πνήζδ Coefficient plots βζα ηα ηακμκζημπμζδιέκα ηαζ ηεκηνανζζιέκα δεδμιέκα
βζα ηα γεφβδ ηςκ επζθεβιέκςκ ζοβηνίζεςκ, ιε δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ πμο
πνμένπμκηαζ απυ jack-knifing (95%) ηαζ S-plots (Wiklund et al., 2008).
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4. Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
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4.1 Σα εθρπιίζκαηα Αιόεο παξνπζίαζαλ θπκαηλόκελε βηνδξαζηηθόηεηα
ζηα ζηειέρε ησλ θπηνπαζνγόλσλ κπθήησλ Colletotrichum acutatum θαη
ζην Verticillium dahliae Kleb ζηα νπνία εθαξκόζηεθαλ

Χξ έκα πνχημ ζηάδζμ ηδξ ένεοκαξ ιεθεηήεδηακ ηα εηποθίζιαηα ηδξ Αθυδξ ςξ
πνμξ ηδκ άιεζδ ημλζηυηδηά ημοξ ζημοξ επζθεβιέκμοξ θοημπαεμβυκμοξ
ιφηδηεξ ηαζ επζπθέμκ αλζμθμβήεδηε δ έιιεζδ ημλζηυηδηά ημοξ ζε αοημφξ ιέζς
ηδξ επαβςβήξ ιδπακζζιχκ άιοκαξ ηςκ θοηχκ. ηδ αζμδμηζιή πμο
πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ αζμδναζηζηυηδηαξ ιεεακμθζηχκ ηαζ
αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ, παναηδνήεδηε παιδθή, ηοιαζκυιεκδ ημλζηυηδηά
ημοξ ζημοξ θοημπαεμβυκμοξ ιφηδηεξ (Εικόνα 15).
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεηά ημ πέναξ 14 διενχκ απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ
αζεακμθζηχκ ηαζ ιεεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ, ηα ζηεθέπδ ημο C. acutatum Β1Ν
ηαζ Α6Ν, ηαεχξ ηαζ μ θοημπαεμβυκμξ ιφηδηαξ V. dahliae, απμδείπεδηακ
ζπεηζηά ακεεηηζηά ζε αοηά. Ακηίεεηα, ημ ζηέθεπμξ ημο C. acutatum ΚΤΠ1-3
θάκδηε κα πανειπμδίγεηαζ απυ ημ ιεεακμθζηυ εηπφθζζια. Σμ πνμκζηυ
δζάζηδια ηςκ 14 διενχκ ιεηά ημ μπμίμ θαιαάκμκηακ μζ παναηδνήζεζξ, ήηακ
απαναίηδημ

θυβς

ηδξ

ανβήξ

ακάπηολδξ

ηςκ

δφμ

εζδχκ

πμο

πνδζζιμπμζήεδηακ.
Οζ θοημπαεμβυκμζ ιφηδηεξ C. acutatum ηαζ V. dahliae εεςνμφκηαζ απυ
ημοξ πζμ δφζημθα ακηζιεηςπίζζιμοξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ. Ζ
Βενηζζζθθίςζδ εηδδθχκεηαζ είηε ιε ημ ζφκδνμιμ ημο αναδέςξ ιαναζιμφ είηε
ιε ηαπεία απμπθδλία ηςκ δέκηνςκ. Ακηίεεηα, ημ Colletotrichum sp.
πνμζαάθθεζ ηονίςξ ημοξ ηανπμφξ ηδξ εθζάξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιείςζδ
ή έςξ ηαζ εηιδδέκζζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ εθαζμδέκδνςκ (Παπθςιαηάξ and
Σγάιμξ, 2015).
Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί πςξ ηα ζηεθέπδ Γθμζμζπμνίμο ΚΤΠ1-3, Α6Ν
ηαζ Β1Ν, ζφιθςκα ιε πεζνάιαηα πμο έβζκακ ζημ Δνβαζηήνζμ Φανιαημθμβίαξ
ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ειθάκζζακ ακεεηηζηυηδηα ζηδ δ.μ.
Dodine, ιέηνζα ακεεηηζηυηδηα ζηδ Kresoxim-methyl ηαζ ηαευθμο ζηδ
Tebuconazole (Κςθέηηδ et al., 2018, Κμθασκήξ et al., 2018). Οζ δ.μ. αοηέξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ

ζηδ

θοημπνμζηαζία

βζα

ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ

θοημπαεμβυκςκ ηδξ εθζάξ. Δπζπθέμκ, βζα ημ V. dahliae δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ
εβηεηνζιέκμ ζηεφαζια βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ημο ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ, είκαζ
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πμθφ ζδιακηζηή δ ιεθέηδ ηδξ αζμδναζηζηυηδηαξ ηςκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ
εκάκηζα ζε αοηυκ ηαζ δ αλζμθυβδζή ημοξ ςξ εκαθθαηηζημί πανάβμκηεξ
θοημπνμζηαζίαξ.
Σα απμηεθέζιαηά ιαξ είκαζ ζφιθςκα ιε άθθεξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηδκ
πανειπυδζζδ

ακάπηολδξ

ηυζμ

ααηηδνίςκ,

αθθά

ηαζ

ιοηήηςκ.

Οζ

πενζζζυηενεξ ένεοκεξ επζηεκηνχκμκηαζ ζε ιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ πμο
πνμζαάθθμοκ ημκ άκενςπμ (Lawrence et al., 2009, Pandey and Mishra,
2010). Χζηυζμ οπάνπμοκ ηαζ θίβεξ πμο αθμνμφκ θοημπαεμβυκα (Saks and
Barkai-Golan, 1995). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανέεδηε ακηζααηηδνζαηή δνάζδ ηυζμ
αζεακμθζηχκ υζμ ηαζ ιεεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ ζε εεηζηά αθθά ηαζ ανκδηζηά
ηαηά Gram ααηηήνζα, εκχ ζηδκ ίδζα ιεθέηδ εηποθίζιαηα ιε αηεηυκδ έδεζλακ κα
ιδκ έπμοκ ηαιία επζννμή ζε αοηά (Lawrence et al., 2009). ε άθθδ ιεθέηδ
ανέεδηε επίζδξ, ακηζααηηδνζαηή δνάζδ αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ
εκάκηζα ζε Escherichia coli, αθθά ηαζ Staphylococcus aureus (Pandey and
Mishra, 2010). Όζμκ αθμνά ηδ δνάζδ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ εκάκηζα ζε
θοημπαεμβυκα έπεζ ανεεεί υηζ ειθακίγμοκ ακηζιοηδηζαηέξ ζδζυηδηεξ εκάκηζα ζε
ζπυνζα Botrytis cinerea, αθθά ηαζ ζε in vivo πεζνάιαηα ζε εζπενζδμεζδή
δζαπζζηχεδηε δ ιείςζδ ηςκ ζπμνίςκ ημο Penicillium digitatum (Saks and
Barkai-Golan, 1995).
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Ζκέξα ησλ Δπεκβάζεσλ

14 εκέξεο κεηά ηηο επεκβάζεηο

Εικόνα 15 Βζμδμηζιή αλζμθυβδζδξ ηδξ ιοημημλζηυηδηαξ EtOH ηαζ MeOH
εηποθζζιάηςκ Αθυδξ. Μεβαθφηενδ ιοημημλζηυηδηα ειθακίγεζ ημ εηπφθζζια
Αθυδξ ιε MeOH ζημ Colletotrichum acutatum ΚΤΠ 1-3, 14 διένεξ ιεηά ηζξ
επειαάζεζξ. [(A, E): C. acutatum (ΚΤΠ1-3), (Β, Σ): C. acutatum (A6N), (Γ,
Ε): C. acutatum (B1N), (Γ, Ζ): V. dahliae Kleb., 1, 2: MeOH + Αθυδ, 3, 4:
EtOH + Αθυδ, 5, 6: H2O, 7: MeOH, 8: EtOH]
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4.2 Μεηαβνιηθή ζύζηαζε γέιεο θαη θινηνύ Αιόεο

Σμ πνχημ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ηςκ δεζβιάηςκ απμηέθεζε δ θομθζθίςζή ημοξ
ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ. ημκ Πίνακα 6 πανμοζζάγμκηαζ μζ
ιάγεξ ηςκ δεζβιάηςκ Αθυδξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ θομθζθίςζδ ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα
ζε κενυ ημο θφθθμο.
Πίνακας 6 Σμ κςπυ ηαζ λδνυ αάνμξ ηςκ δεζβιάηςκ Αθυδξ πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ ηαζ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ
Πξηλ ηε
ιπνθηιίσζε

Μεηά ηε
ιπνθηιίσζε

Νσπό βάξνο
Αιόεο (g)

Ξεξό βάξνο
Αιόεο (g)

Πεξηεθηηθόηεηα
ζε λεξό (g)

Πεξηεθηηθόηεηα
ζε λεξό (%)

16.548
7.160
18.557
12.240
6.280
21.273

0.207
0.748
3.256
0.126
0.587
4.601

16.34
6.41
15.30
12.11
5.69
16.67

98,75
89,55
82,45
98,97
90,65
78,37

πνδζζιμπμζήεδηε

απμδείπεδηε

1. Γέιε
2. Φινηόο
3. Total
Α. Γέιε
Β. Φινηόο
Γ. Total

4.2.1 Μεηαβνιηθή ζύζηαζε γέιεο

Σμ

αζμακαθοηζηυ

πνςηυημθθμ

πμο

ζηακμπμζδηζηυ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ βέθδξ Αθυδξ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ
πμζυηδηα ηςκ πνςιαημβναθδιάηςκ GC/ΔΗ/MS πμο πνμέηορακ (μλείεξ
ημνοθέξ, ηαθυξ δζαπςνζζιυξ, ιεβάθμξ ανζειυξ ημνοθχκ) (Εικόνα 16).
Ακζπκεφεδηακ

ζοκμθζηά

255

ιεηααμθζηά

παναηηδνζζηζηά,

ιε

ημοξ

ηαοημπμζδιέκμοξ ιεηααμθίηεξ κα ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο
90% ηδξ ζοκμθζηήξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο δείβιαημξ.
Ακάιεζα

ζημοξ

ηαοημπμζδιέκμοξ

ιεηααμθίηεξ

οπάνπμοκ

ανηεημί

πνςημβεκείξ ιεηααμθίηεξ, πμο παίγμοκ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θοημφ,
αθθά ηαζ άθθμζ ιε βκςζηή αζμδναζηζηυηδηα (Εικόνα 16, Πίνακες 7, 8).
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Α

Β

Εικόνα 16 Υνςιαημβνάθδια GC/MS βέθδξ Αθυδξ (Α) ηαζ επζθεβιέκδ
πενζμπή ζε ιεβέεοκζδ (Β)
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Πίνακας 7 Δπζθεβιέκμζ ηαοημπμζδιέκμζ ιεηααμθίηεξ ηδξ βέθδξ Αθυδξ

90

Ύζηενα απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ πνςιαημβναθδιάηςκ, δζαπζζηχεδηε
πςξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ιεηααμθζηχκ ηδξ βέθδξ ακήηεζ ζημοξ
οδαηάκεναηεξ ιε 62%. Αημθμοεμφκ ηα θζπανά μλέα ιε 19% ηαζ εκ ζοκεπεία
ηα ηαναμλοθζηά μλέα, ηα αιζκμλέα ηαζ άθθα (Εικόνα 17).

Εικόνα 17 Σα πμζμζηά ηςκ πδιζηχκ μιάδςκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ μζ
ηαοημπμζδιέκμζ ιεηααμθίηεξ ηδξ βέθδξ Αθυδξ

Σα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ζφιθςκα ιε άθθεξ ένεοκεξ πμο οπάνπμοκ
ζηδ αζαθζμβναθία, υπμο ηαηαβνάθεηαζ δ φπανλδ πθδεχναξ ζοζηαηζηχκ,
υπςξ αζηαιίκεξ (A, C, E), έκγοια (αιοθάζδ, θζπάζδ), οδαηάκεναηεξ
(βθοηυγδξ, βαθαηηυγδξ, ιακυγδξ) (Hamman, 2008, Atherton, 1998), ηα μπμία
απμηεθμφκ αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά ηαζ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ
ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ.
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4.2.2 Μεηαβνιηθή ζύζηαζε θινηνύ

ηδ ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ ημο θθμζμφ, ακζπκεφεδηακ ζοκμθζηά 473
ιεηααμθζηά παναηηδνζζηζηά, ιε ημοξ ηαοημπμζδιέκμοξ ιεηααμθίηεξ κα
ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 80% ηδξ ζοκμθζηήξ πενζεηηζηυηδηαξ
ημο δείβιαημξ.
Όζμκ αθμνά ηδκ πμζμηζηή ζφζηαζδ, μζ ηαοημπμζδιέκμζ ιεηααμθίηεξ
ακηζζημζπμφκ

ζε

πμζμζηυ

ιεβαθφηενμ

απυ

80%

ηδξ

ζοκμθζηήξ

πενζεηηζηυηδηαξ ημο δείβιαημξ. υπςξ ζπμθζάζηδηε ηαζ ζηδκ §4.2.1 ηα
απμηεθέζιαηα πμο επζαεααζχκμοκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ιεηααμθζηήξ
ζφζηαζδξ ημο θθμζμφ Αθυδξ ζοιθςκμφκ ιε ζημζπεία ηδξ αζαθζμβναθίαξ
(Hamman, 2008, Atherton, 1998) (Εικόνα 18, Πίνακες 7, 8).
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Α

Β

Εικόνα 18 Υνςιαημβνάθδια GC/MS θθμζμφ Αθυδξ (Α) ηαζ επζθεβιέκεξ
πενζμπέξ ζε ιεβέεοκζδ (Β)
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Πίνακας 8 Δπζθεβιέκμζ ηαοημπμζδιέκμζ ιεηααμθίηεξ ημο θθμζμφ Αθυδξ

94

Ύζηενα απυ επελενβαζία ηςκ πνςιαημβναθδιάηςκ, δζαπζζηχεδηε πςξ δ
πθεζμκυηδηα

ηςκ ιεηααμθζηχκ ακήηεζ

ζημοξ οδαηάκεναηεξ ιε

42%,

αημθμοεμφιεκδ απυ θζπανά μλέα ιε πμζμζηυ 21%. Αημθμοεμφκ ηα
ηαναμλοθζηά μλέα ηαζ ηα αιζκμλέα ιε πμζμζηά 17 ηαζ 14%, ακηίζημζπα
(Εικόνα 19).

Εικόνα 19 Σα πμζμζηά ηςκ πδιζηχκ μιάδςκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ μζ
ιεηααμθίηεξ ζημ θθμζυ ηδξ Αθυδξ

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ ιεηααμθζηή ζφζηαζδ ημο θθμζμφ είκαζ πμθφ πζμ
πμθφπθμηδ απυ αοηή ηδξ βέθδξ. Με αάζδ υιςξ ημ βεβμκυξ ηδξ ορδθήξ
πενζεηηζηυηδηάξ ημο ζηδκ ημλζηή μοζία ειμδίκδ (Park and Lee, 2006) ηαζ ηδξ
ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ βέθδξ ζε αζμδναζηζημφξ πμθοζαηπανίηεξ, υπςξ
ηδξ αηειακκάκδξ (Koga et al., 2018, Deepthi and Kumar, 2018, Chang et al.,
2011, Swami Hulle et al., 2017), επζθέπεδηε ημ ηεθεοηαίμ βζα πεναζηένς
πεζναιαηζζιυ.
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4.3 Δπίδξαζε ησλ αηζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ Αιόεο ζην κεηαβνιηζκό
θπηώλ ηνκάηαο

4.3.1 Δπηζθόπεζε ηεο κεηαβνινκηθήο αλάιπζεο θπηώλ ηνκάηαο κεηά
από εθαξκνγή αηζαλνιηθώλ εθρπιηζκάησλ Αιόεο

Σα θοηάνζα ημιάηαξ ακαπηφζζμκηακ ζε εάθαιμ ακάπηολδξ βζα 11 διένεξ
(Εικόνα

20),

μπυηε

πναβιαημπμζμφκηακ

δ

δεζβιαημθδρία.

Ανπζηά,

αεθηζζημπμζήεδηε ημ πνςηυημθθμ ιεηααμθμιζηήξ βζα ηδκ ακάθοζδ θφθθςκ
ημιάηαξ ζε pilot

πείναια, ιε ηα απμηεθέζιαηα

κα

δίκμοκ άνζζημ

πνςιαημβναθζηυ δζαπςνζζιυ (Εικόνα 21) ηαζ ιεβάθμ ανζειυ ηαοημπμζδιέκςκ
ιεηααμθζηχκ, μζ μπμίμζ ακήημοκ ζε δζάθμνεξ πδιζηέξ μιάδεξ (Εικόνα 22).
Με εθανιμβή ιεηααμθμιζηήξ δ ιήηνα (matrix) πμο δδιζμονβήεδηε απυ ηδ
αζμπθδνμθμνζηή επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ημ πνυβναιια MS-Dial,
απμηεθμφκηακ απυ 15 ζηήθεξ (επειαάζεζξ) ηαζ 152 βναιιέξ (ιεηααμθζηά
παναηηδνζζηζηά).
Γζα ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεηααμθμιζηήξ ακάθοζδξ
πναβιαημπμζήεδηε πμθοπαναβμκηζηή ακάθοζδ PCA, απυ ηα απμηεθέζιαηα
ηδξ μπμίαξ δζαπζζηχεδηε υηζ δεκ οπήνπακ outliers ηαζ επακαθδρζιυηδηα ηςκ
αζμακαθοηζηχκ

πνςημηυθθςκ

ηαζ

πνςημηυθθςκ

αζμμπθδνμθμνζηήξ

ακάθοζδξ. Ζ ακαηάθορδ ηςκ ηάζεςκ ακάιεζα ζηζξ επειαάζεζξ ηαζ ηςκ
ακηίζημζπςκ ιεηααμθζηχκ-αζμζδιακηχκ ααζίζηδηε ζηδκ εθανιμβή OPLS-DA
(Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis).
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Εικόνα 20 Ζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ημιάηαξ, απυ ηδκ διένα ηδξ ζπμνάξ ζημ
έδαθμξ έςξ ηδκ διένα πμο έβζκε δ επέιααζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια
Αθυδξ
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Εικόνα 21 Υνςιαημβνάθδια GC/EI/MS ιεηααμθμιζηήξ ακάθοζδξ θφθθςκ
ημιάηαξ

Εικόνα 22 Σα πμζμζηά ηςκ πδιζηχκ μιάδςκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ μζ
ιεηααμθίηεξ πμο οπάνπμοκ ζηα θοηά ημιάηαξ
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Σα

απμηεθέζιαηα

απμηεθεζιαηζηυηδηα

ηδξ

ηαζ

ακάθοζδξ

ηδκ

αοηήξ

επζαεααίςζακ

επακαθδρζιυηδηα

ηςκ

ηδκ

αζμακαθοηζηχκ

πνςημηυθθςκ ηαζ πνςημηυθθςκ αζμπθδνμθμνζηήξ. Με ηδκ OPLS-DA
(Εικόνες 23, 24) έβζκε ηαηάηαλδ ηςκ δεδμιέκςκ ζε μιάδεξ ηαζ ανέεδηακ μζ
ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ζοζπέηζζδξ R2X=0,79 ηαζ R2Y=0,98 ηαζ δ ηζιή ηδξ
πνμβκςζηζηήξ

ζηακυηδηαξ

επζαεααζχκμοκ

ηδκ

ημο

ιμκηέθμο

επακαθδρζιυηδηα

Q2=0,96.

ιεηαλφ

ηςκ

Οζ

ηζιέξ

αοηέξ

ηαηαβεβναιιέκςκ

ιεηααμθζηχκ πνμθίθ ηςκ θοηχκ ημιάηαξ, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ μιμζμιμνθία
ηςκ πεζναιαηζηχκ πεζνζζιχκ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεζβιάηςκ βζα
GC/ΔΗ/MS ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ.
ηα

OPLS-DA

score

plots

δζαηνίκεηαζ

δ

ηαηδβμνζμπμίδζδ

ηςκ

επακαθήρεςκ ζε επειαάζεζξ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ απμζηάζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ
ακάθμβεξ ηςκ δζαθμνχκ ζηα ηαηαβεβναιιέκα ιεηααμθζηά πνμθίθ (Wiklund et
al., 2008, Aliferis and Chrysayi-Tokousbalides, 2011). ηδ ζοκέπεζα
αημθμφεδζε ζενανπζηή ακάθοζδ ηαηά ζοζηάδεξ (Hierarchical Cluster AnalysisHCA) (Εικόνα 25), ηδξ μπμίαξ ηα απμηεθέζιαηα ήηακ ζφιθςκα ιε ηδκ OPLSDA. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, παναηδνείηαζ πμθφ ηαθυξ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ηςκ
επακαθήρεςκ, ακάθμβα ιε ηζξ επειαάζεζξ, ιε ηζξ επειαάζεζξ ιε αζεακμθζηυ
δζάθοια ηαζ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ κα είκαζ πζμ ημκηά ιεηαλφ ημοξ ζε
ζπέζδ ιε ηζξ επειαάζεζξ ιε οδαηζηυ δζάθοια (ιάνηοναξ). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ
δφμ πνχηεξ πνμηαθμφκ ιζηνυηενεξ ηαζ πανυιμζεξ αθθαβέξ ζημ ιεηααμθζηυ
πνμθίθ ηςκ θοηανίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επέιααζδ ιε οδαηζηυ δζάθοια.
ηδ ζοκέπεζα, αημθμφεδζε ακάθοζδ OPLS-DA ακά γεφβδ (Pairwise
Analysis) (Εικόνα 26) βζα ηδκ επζαεααίςζδ επίδναζδξ ηςκ αζεακμθζηχκ
εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζηα θοηά ημιάηαξ.
ηζξ παναηάης εζηυκεξ (Εικόνες 23, 24) πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα,
υπμο βίκεηαζ ιία μιαδμπμίδζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ ηςκ δεζβιάηςκ
ημιάηαξ ζε πθήνςξ δζαηνζηέξ μιάδεξ. ηδκ Εικόνα 23 θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ
πθήνδξ δζαπςνζζιυξ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ ζε υθα ηα είδδ δεζβιάηςκ απυ
ηα θοηά ημιάηαξ. Δπίζδξ, είκαζ πθήνςξ δζαπςνζζιέκα υθα ηα δείβιαηα
ημιάηαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηεκυ δείβια πμο δδιζμονβήεδηε ςξ ιάνηοναξ, ημ
μπμίμ ανίζηεηαζ πμθφ ιαηνζά απυ ηα οπυθμζπα. Πανυιμζα, είκαζ ειθακήξ μ
δζαπςνζζιυξ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ πμο έπμοκ δεπηεί
αζεακμθζηά εηποθίζιαηα Αθυδξ ηαζ οδαηζηά δζαθφιαηα αζεακυθδξ απυ ηα
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οδαηζηά εηποθίζιαηα (Εικόνα 24). Πανυηζ ηα δφμ αζεακμθζηά δζαπςνίγμκηαζ
απυ ημ οδαηζηυ ιεηααμθζηυ πνμθίθ, δζαπςνίγμκηαζ ηαζ πθήνςξ ιεηαλφ ημοξ.
Σμ ίδζμ αηνζαχξ απμηέθεζια θαιαάκμοιε απυ ημ δεκδνυβναιια
ζενανπζηήξ ακάθοζδξ ηαηά ζοζηάδεξ (Εικόνα 25). Τπάνπεζ πθήνδξ
δζαπςνζζιυξ ηςκ αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ, ηαεχξ ηαζ οδαηζημφ
δζαθφιαημξ ιε αζεακυθδ ζε ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα, δδθαδή ημ οδαηζηυ δζάθοια.

Εικόνα 23 OPLS-DA score plot βζα ημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηςκ GC/EI/MS
ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ ιε επειαάζεζξ αζεακμθζηχκ
εηποθζζιάηςκ Αθυδξ (T+ALOE), οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ιε αζεακυθδ (T+EtOH)
ή οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ (T+H2O) ζε ζπέζδ ιε ηεκά δείβιαηα (Blanks, 24 χνεξ
ιεηά ηζξ επειαάζεζξ. H έθθεζρδ ακηζπνμζςπεφεζ ημ Hoteling’s T2 ζε δζάζηδια
ειπζζημζφκδξ 95% (PC: Κφνζεξ οκζζηχζεξ, Principal Component)

Εικόνα 24 OPLS-DA score plot βζα ημκ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθζηχκ
πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ ιεηά απυ επειαάζεζξ αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ
Αθυδξ (T+ALOE), οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ιε αζεακυθδ (T+EtOH) ή οδαηζηχκ
δζαθοιάηςκ (Μάνηοναξ) (T+H2O), 24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ
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Εικόνα 25 Γεκδνυβναιια ζενανπζηήξ ακάθοζδξ ηαηά ζοζηάδεξ (Hierarchical
cluster analysis dendrogram-HCA) ηςκ GC/EI/MS ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ
ημιάηαξ ζηα μπμία έπεζ βίκεζ επέιααζδ αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ ιε Αθυδ
(T+ALOE) οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ιε αζεακυθδ (T+EtOH) ζε ζπέζδ ιε ηδκ
επέιααζδ ιε οδαηζηυ δζάθοια (Μάνηονα) (T+H2O), 24 χνεξ ιεηά ηζξ
επειαάζεζξ

ηα επυιεκα score plots (Εικόνα 26) βίκεηαζ ζφβηνζζδ ακά γεφβδ ιε υθμοξ
ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ ηςκ δεζβιάηςκ θοηχκ ημιάηαξ.
ε ηάεε πενίπηςζδ αθέπμοιε πςξ δζαπςνίγμκηαζ πθήνςξ.
οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε υηζ μ πθήνδξ δζαπςνζζιυξ ηςκ
ιεηααμθζηχκ πνμθίθ ζδιαίκεζ πςξ ηα πνςηυημθθα πμο εθανιυζηδηακ
θεζημφνβδζακ ζςζηά. Γζαπζζηχκεηαζ επίζδξ, πςξ αοηέξ μζ ιεηααμθζηέξ
αθθαβέξ πμο παναηδνμφκηαζ μθείθμκηαζ ζηζξ επειαάζεζξ πμο έβζκακ.
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Εικόνα 26 OPLS-DA score plots (pairwise analysis) βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ
GC/EI/MS ιεηααμθζηχκ πνμθίθ Α) θοηχκ ημιάηαξ ιε εθανιμβή αζεακμθζηχκ
εηποθζζιάηςκ Αθυδξ (T+ALOE) ή οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ (T+H2O), Β) θοηχκ
ημιάηαξ ιε εθανιμβή οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ιε αζεακυθδ (T+EtOH) ή
οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ (Σ+Ζ2Ο), Γ) θοηχκ ημιάηαξ ιε εθανιμβή αζεακμθζηχκ
εηποθζζιάηςκ ιε Αθυδ (T+ALOE) ή οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ιε αζεακυθδ
(T+EtOH), 24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ. H έθθεζρδ ακηζπνμζςπεφεζ ημ
Hoteling’s T2 ζε δζάζηδια ειπζζημζφκδξ 95% (PC: Κφνζεξ οκζζηχζεξ,
Principal Component)
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4.3.2 Σα αηζαλνιηθά εθρπιίζκαηα Αιόεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην
κεηαβνιηζκό ησλ θπηώλ ηνκάηαο ζηα νπνία εθαξκόζηεθαλ
Οζ

ακαθφζεζξ

ιεηααμθμιζηήξ

θακένςζακ

ζδιακηζηή

επίδναζδ

ηςκ

εηποθζζιάηςκ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ ημιάηαξ, πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ
ιεηααμθίηεξ μζ μπμίμζ ακήημοκ ζε αζμζοκεεηζηέξ μδμφξ, μζ μπμίεξ παίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζε ακηζδνάζεζξ ζε αζμηζηέξ ή ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ.
Ακαηαθφθεδηε

ιεβάθμξ

ανζειυξ

ιεηααμθζηχκ,

μζ

μπμίμζ

είηε

οπεναζμζοκηέεδηακ, είηε οπμαζμζοκηέεδηακ ςξ ακηίδναζδ ζηζξ επειαάζεζξ ιε
αζεακυθδ ή ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ. Ζ ακαηάθορδ ηςκ ιεηααμθζηχκαζμζδιακηχκ

(biomarkers),

μζ

μπμίμζ

επδνεάγμοκ

ηδ

δζάηαλδ

ηαζ

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ επειαάζεςκ ζηα ακηίζημζπα OPLS-DA score plots
(Εικόνες 23, 24, 26) ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ Coefficient plots (Εικόνες 2729) (Aliferis et al., 2014, Aliferis and Jabaji, 2011). ηα Coefficient plots, δ
απυθοηδ ηζιή ηςκ Coeff’s είκαζ ακάθμβδ ηδξ επίδναζήξ ημοξ ζηδ
δζαθμνμπμίδζδ,

δδθαδή

ιεβαθφηενεξ

ηζιέξ

ακηζζημζπμφκ

ζημοξ

ζδιακηζηυηενμοξ αζμζδιακηέξ.
ημ Coefficient plot ζημ μπμίμ βίκεηαζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο ιεηααμθζζιμφ
ηςκ θοηχκ ιεηά απυ επειαάζεζξ αζεακμθζημφ εηποθίζιαημξ ιε Αθυδ ηαζ
οδαηζημφ δζαθφιαημξ (ιάνηονα) (Εικόνα 27), παναηδνείηαζ αολδιέκδ ζπεηζηή
πενζεηηζηυηδηα ζε L-πξνιίλε, L-ηζνιεπθίλε, L-αζπαξαγίλε ηαζ α-αηξεραιόδε ζηα θοηάνζα, ζηα μπμία εθανιυζηδηε ημ εηπφθζζια Αθυδξ, ζε
ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζημ ιάνηονα ειθακίγεηαζ
αολδιέκδ

ζπεηζηή

πενζεηηζηυηδηα

ζημ

βνπηαλντθό

νμύ,

L-ιεπθίλε,

θσζθνξηθό νμύ, GABA, D-θξνπθηόδε, D-γιπθόδε ηαζ κπν-ηλνζηηόιε ζε
ζπέζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ.
Γζα ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ θοηχκ ιεηά απυ επειαάζεζξ
αζεακμθζημφ δζαθφιαημξ ηαζ οδαηζημφ δζαθφιαημξ (ιάνηονα) (Εικόνα 28),
παναηδνείηαζ αολδιέκδ ζπεηζηή πενζεηηζηυηδηα ζε L-αιαλίλε, L-πξνιίλε, Lηζνιεπθίλε, βνπηαλντθό νμύ, θσζθνξηθό νμύ ηαζ α-α-ηξεραιόδε ζηα
δείβιαηα πμο δέπηδηακ αζεακμθζηυ δζάθοια ζε ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα. Απυ ηδκ
άθθδ, ζημ ιάνηονα ειθακίγεηαζ αολδιέκδ ζπεηζηή πενζεηηζηυηδηα ζε Lιεπθίλε, L- πξνιίλε, GABA, D-θξνπθηόδε, D-γιπθόδε ηαζ κπν-ηλνζηηόιε
ζε ζπέζδ ιε ημ αζεακμθζηυ δζάθοια.
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Σέθμξ, δ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο ιεηααμθζζιμφ θοηχκ ιεηά απυ επειαάζεζξ
ιε αζεακμθζηά εηποθίζιαηα Αθυδξ ηαζ οδαηζηυ δζάθοια αζεακυθδξ (Εικόνα 29)
απμηάθορε αολδιέκδ ζπεηζηή ζοβηέκηνςζδ ζημοξ ιεηααμθίηεξ L-ηζνιεπθίλε,
L-ιεπθίλε, L-πξνιίλε, GABA, D-θξνπθηόδε, D-γιπθόδε, L-αζπαξαγίλε
ζηα δείβιαηα ιε επέιααζδ αζεακμθζηχκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζε ζπέζδ ιε
αοηά πμο είπακ δεπηεί οδαηζηυ δζάθοια αζεακυθδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ιεβαθφηενδ
ζπεηζηή ζοβηέκηνςζδ ζηα δείβιαηα πμο δέπηδηακ οδαηζηυ δζάθοια αζεακυθδξ
ειθάκζζακ ηα βνπηαλντθό νμύ, θσζθνξηθό νμύ, παικηηηθό νμύ, κπνηλνζηηόιε ηαζ α-α-ηξεραιόδε ζε ζπέζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ.
Με ζημπυ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ επίδναζδ ημο εηποθίζιαημξ Αθυδξ ζημ
ιεηααμθζζιυ ηδξ ημιάηαξ ηαζ κα ελάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα ηδ δνάζδ ημο
ςξ αζμδζεβένηδ παναηάης δ ακάθοζδ ηαζ ζογήηδζδ επζηεκηνχκμκηαζ ζηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ηεθεοηαίαξ ζφβηνζζδξ, δδθαδή αζεακμθζημφ δζαθφιαημξ ηαζ
εηποθίζιαημξ Αθυδξ ιε αζεακυθδ.
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Τπνβηνζύλζεζε

Τπεξβηνζύλζεζε

Εικόνα 27 Coefficient plot, ζημ μπμίμ δζαηνίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ Coefficients
βζα ηα ηακμκζημπμζδιέκα ηαζ ηεκηνανζζιέκα δεδμιέκα (centered and scaled
data) βζα ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ ιε
εθανιμβή αζεακμθζημφ εηποθίζιαημξ Αθυδξ ηαζ ημο ιάνηονα (οδαηζηυ
δζάθοια), 24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ. Οζ απυθοηεξ ηζιέξ είκαζ ακάθμβεξ ηδξ
αανφηδηαξ ηςκ ακηίζημζπςκ ιεηααμθζηχκ ζημκ παναηδνμφιεκμ δζαπςνζζιυ.
Σα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ πνμένπμκηαζ απυ jack-knifing (95%). Θεηζηέξ
ηζιέξ ακηζζημζπμφκ ζε ιεηααμθίηεξ πμο οπεν-αζμζοκηέεδηακ (πνάζζκμ) εκχ
ανκδηζηέξ ηζιέξ ζε αοημφξ πμο οπμ-αζμζοκηέεδηακ (ηυηηζκμ αέθμξ), ςξ
ακηίδναζδ ζηδκ επέιααζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ

105

Τπνβηνζύλζεζε

Τπεξβηνζύλζεζε

Εικόνα 28 Coefficient plot, ζημ μπμίμ δζαηνίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ Coefficients
βζα ηα ηακμκζημπμζδιέκα ηαζ ηεκηνανζζιέκα δεδμιέκα (centered and scaled
data) βζα ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ, ιε
εθανιμβή οδαηζημφ δζαθφιαημξ αζεακυθδξ ηαζ ημο ιάνηονα (οδαηζηυ δζάθοια),
24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ Θεηζηέξ ηζιέξ ακηζζημζπμφκ ζε ιεηααμθίηεξ πμο
οπεν-αζμζοκηέεδηακ (πνάζζκμ) εκχ ανκδηζηέξ ηζιέξ ζε αοημφξ πμο οπμαζμζοκηέεδηακ (ηυηηζκμ αέθμξ), ελαζηίαξ ηδξ επέιααζδξ ιε ημ οδαηζηυ
εηπφθζζια αζεακυθδξ.
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Τπνβηνζύλζεζε

Τπεξβηνζύλζεζε

Εικόνα 29 Coefficient plot, ζημ μπμίμ δζαηνίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ Coefficients
βζα ηα ηακμκζημπμζδιέκα ηαζ ηεκηνανζζιέκα δεδμιέκα (centered and scaled
data) βζα ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθζηχκ πνμθίθ θοηχκ ημιάηαξ, ιε
εθανιμβή αζεακμθζημφ εηποθίζιαημξ Αθυδξ ηαζ οδαηζημφ δζαθφιαημξ
αζεακυθδξ, 24 χνεξ ιεηά ηζξ επειαάζεζξ. Θεηζηέξ ηζιέξ ακηζζημζπμφκ ζε
ιεηααμθίηεξ πμο οπεν-αζμζοκηέεδηακ (πνάζζκμ) εκχ ανκδηζηέξ ηζιέξ ζε
αοημφξ πμο οπμ-αζμζοκηέεδηακ (ηυηηζκμ αέθμξ), ςξ ακηίδναζδ ζηδκ
επέιααζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ
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4.3.3 Μεηαβνιίηεο-βηνζεκαληέο ηεο επίδξαζεο ηνπ αηζαλνιηθνύ
εθρπιίζκαηνο γέιεο Αιόεο ζε θπηά ηνκάηαο θαη ν ξόινο ηνπο ζην
κεηαβνιηζκό ηνπο
Οζ

ιεηααμθίηεξ-αζμζδιακηέξ

ακαηαθφθεδηακ

ιέζς

ηδξ

GC/ΔΗ/MS

ιεηααμθμιζηήξ ακάθοζδξ ηαζ έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ δζαηφιακζδ

ζηα

ιεηααμθζηά πνμθίθ ηςκ θοηανίςκ ημιάηαξ, ηα μπμία ηαηαβνάθδηακ.
Παναηάης, ζπμθζάγμκηαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ απυ αοημφξ, μζ μπμίμζ παίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ ηαζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ ημοξ ζε
ηαηαπμκήζεζξ, ιε ζημπυ ηδκ αζηζμθυβδζδ ημο

δοκδηζημφ νυθμο ημο

εηποθίζιαημξ ςξ αζμδζεβένηδ ζηδ θοημπνμζηαζία.

4.3.3.1 Τδαηάλζξαθεο
Οζ οδαηάκεναηεξ απμηεθμφκ έκα απυ ηα ηονζυηενα ηαζ πθέμκ ζδιακηζηά
ζοζηαηζηά πμο οπάνπμοκ ζηα θοηά, ηα μπμία πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ηδκ
επμπή ηαζ ημ αθαζηζηυ ζηάδζμ πμο ανίζηεηαζ ημ θοηυ. Οζ ααζζηυηενεξ
ηαηδβμνίεξ οδαηακενάηςκ είκαζ μζ ελυγεξ, ιμκμζαηπανίηεξ ιε 6 άημια
άκεναηα, ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ ανίζηεηαζ δ γιπθόδε ηαζ δ θξνπθηόδε, μζ
δζζαηπανίηεξ ιε ηονζυηενμοξ ηδκ ηξεραιόδε ηαζ ζαθραξόδε, μζ αθημυθεξ ζηζξ
μπμίεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ ηλνζηηόιε ηαζ δ καλληηόιε ηαζ ηέθμξ, μζ
ζφκεεημζ οδαηάκεναηεξ, υπςξ είκαζ δ ξαθηλόδε (Guignard et al., 2005). Ο
ειπεζνζηυξ ηφπμξ ηςκ οδαηακενάηςκ είκαζ CH2O, οπάνπμοκ υιςξ ηαζ ηάπμζμζ
πμο πενζέπμοκ ζημ ιυνζυ ημοξ άγςημ, θχζθμνμ ή εείμ (Γζαιακηίδδξ, 2010).
Έκαξ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ νυθμοξ ηςκ οδαηακενάηςκ ιέζα ζημ θοηυ είκαζ
υηζ απμηεθμφκ πδβή εκένβεζαξ, εκχ έκαξ άθθμξ ελίζμο ζδιακηζηυξ είκαζ υηζ
πνδζζιεφμοκ ςξ δμιζηά οθζηά, είηε άιεζα είηε έιιεζα αθμφ εα έπμοκ οπμζηεί
δζαζπάζεζξ απυ δζάθμνα έκγοια (Aliferis et al., 2014).
Σα θοηά έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαπηφζζμκηαζ ηάης απυ έκα εονφ
θάζια πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ, υπςξ είκαζ μζ αηναίεξ εενιμηναζίεξ, δ
έθθεζρδ κενμφ, ημ ακεπανηέξ ή οπεναμθζηυ θςξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ
πανμοζζάγμοκ ζζπονή θοζζμθμβζηή μιμζυζηαζδ. Γζα κα ιπμνέζεζ κα
παναιείκεζ ζηαεενή δ μιμζυζηαζδ, μ ιεηααμθζζιυξ ηςκ θοηχκ εα πνέπεζ κα
108

είκαζ εοέθζηημξ. ε υθα ηα θοηζηά ηφηηανα μ ιεηααμθζζιυξ ημο άκεναηα
πανέπεζ εκένβεζα ή δμιζηά ζημζπεία βζα αζμιάγα ή δεοηενμβεκή ιεηααμθζζιυ
(Rontein et al., 2002).
Ο ιεηααμθζζιυξ ηςκ οδαηακενάηςκ έπεζ δζαζνεεεί παναδμζζαηά ζε
ακααμθζζιυ ηαζ ηαηααμθζζιυ (Rivas et al., 2018). Μεηααμθζζιυξ είκαζ ημ
ζφκμθμ ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοιααίκεζ ζε έκακ μνβακζζιυ
(Xaplanteri, 2015b). Χζηυζμ δεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ
βναιιή πμο δζαπςνίγεζ ηδκ απμζημδυιδζδ ή ζφκεεζδ ιίαξ μοζίαξ είκαζ πμθφ
ζηεκή. Με άθθα θυβζα είκαζ πζεακυ ιία ιεηααμθζηή μδυξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε
βζα κα δζαζπάζεζ έκα ιυνζμ κα είκαζ δ ίδζα πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ζφκεεζή
ημο (Rivas et al., 2018).
Πζμ ακαθοηζηά, μ ηαηααμθζζιυξ απμηεθεί δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία βίκεηαζ
δζάζπαζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ, ζε ιζηνυηενα ηαζ απθμφζηενα ιυνζα. Ο
ηαηααμθζζιυξ ηςκ οδαηακενάηςκ πενζθαιαάκεζ ηδ βθοηυθοζδ, ηαηά ηδκ
μπμία βίκεηαζ δζάζπαζδ ηδξ βθοηυγδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ απμζημδυιδζδ
ηςκ οδαηακενάηςκ ηαζ πανάβεηαζ πονμζηαθοθθζηυ μλφ, ATP (Σνζθςζθμνζηή
αδεκμζίκδ) ηαζ NADH (Νζημηζκαιζδμ-αδεκζκμ-δζκμοηθεμηίδζμ) (Xaplanteri,
2015b). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ βθοηυθοζδξ, δ μπμία
πναβιαημπμζείηαζ ζημ ηοηυπθαζια, δζαζπάηαζ δ βθοηυγδ ζε δφμ ιυνζα
πονμζηαθοθθζημφ μλέμξ ηαζ ηαοηυπνμκα δδιζμονβμφκηαζ δφμ ιυνζα ATP ηαζ
άθθα δφμ NADH+H+ (Koolman et al., 2005).
Ο ακααμθζζιυξ απυ ηδκ άθθδ είκαζ δ αηνζαχξ ακηίεεηδ πμνεία ημο
ηαηααμθζζιμφ. Καηά ημκ ακααμθζζιυ δδθαδή, βίκεηαζ αζμζφκεεζδ ηςκ
ιαηνμιμνίςκ απυ απθμφζηενα ιυνζα. Πενζθαιαάκεζ ηδ βθοημκεμβέκεζδ, πμο
απμηεθεί

δζαδζηαζία

βθοημκεμβέκεζδ

δδιζμονβίαξ

πναβιαημπμζείηαζ

βθοηυγδξ
εηηυξ

απυ

(Xaplanteri,
ημ

2015b).

ηοηυπθαζια,

Ζ
ζηα

ιζημπυκδνζα ηαζ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ (Koolman et al., 2005). ημοξ
θοηζημφξ μνβακζζιμφξ δ ααζζηυηενδ πμνεία ζφκεεζδξ βθοηυγδξ είκαζ ιέζς
ηδξ θςημζφκεεζδξ απυ CO2, ιπμνεί υιςξ επίζδξ κα ζοκηεεεί απυ
βθοηενυθδ ηαζ αιζκμλέα (Xaplanteri, 2015b). Ο νυθμξ ημο ιεηααμθζζιμφ είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ, ηαεχξ ιέζς αοημφ μζ μνβακζζιμί είκαζ ζε εέζδ κα
αλζμπμζμφκ ημ μνβακζηυ οθζηυ πμο ημοξ πενζαάθθεζ ηαζ κα δζαηδνμφκ ηδκ
φπανλή ημοξ (Rivas et al., 2018).
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Πζμ ακαθοηζηά, υζμκ αθμνά ηδκ α-α-ηξεραιόδε είκαζ έκαξ δζζαηπανίηδξ,
εονέςξ δζαδεδμιέκμξ ζε υθμ ημ αζμθμβζηυ ηυζιμ (Elbein et al., 2003), ιε
ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ θεζημονβία ηςκ θοηχκ. Διπθέηεηαζ ζηδ νφειζζδ
ηδξ αφλδζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ δζαεέζζιμ άκεναηα,
ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο ειανφμο, αθθά ηαζ ημ βδναζιυ ηςκ θφθθςκ
(O’hara et al., 2013). Δπζπνυζεεηα, δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ζοζπεηίγεηαζ
δ δνάζδ ηδξ α-α-ηξεραιόδεο ιε ηδκ πνμζανιμβή ημο θοημφ ζε ηάπμζμ
πανάβμκηα ηαηαπυκδζδξ (Fernandez et al., 2010). Κάπμζμζ απυ ημοξ πζμ
ζοκδεζζιέκμοξ πανάβμκηεξ ηαηαπυκδζδξ είκαζ δ λδναζία, δ αθαηυηδηα ηαζ μζ
παιδθέξ εενιμηναζίεξ (Elbein et al., 2003). Έπεζ ακαθενεεί ζηδ αζαθζμβναθία
πςξ δ α-α-ηξεραιόδε πνμζηαηεφεζ ηα θοηζηά ηφηηανα απυ αηναίεξ ηζιέξ
ςζιςηζημφ δοκαιζημφ, πμο ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ απυ ηζξ παναπάκς αζηίεξ
(Crowe, 1993), ηαεχξ ζοιαάθθεζ χζηε κα απμθεοπεεί δ ιεημοζίςζδ ηςκ
πνςηεσκχκ, υηακ ημ θοηυ ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ ζηνεξ (Elbein et al., 2003).
Με αάζδ ηα παναπάκς ζημζπεία, ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ μζ
αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ιμκμζαηπανζηχκ θξνπθηόδε ηαζ γιπθόδε, μζ
μπμίεξ παναηδνήεδηακ ιεηά ηδκ επέιααζδ ιε ημ αζεακμθζηυ εηπφθζζια
Αθυδξ,

απμηεθμφκ

έκδεζλδ

ηαθφηενδξ

ιεηααμθζηήξ

θεζημονβίαξ

ηαζ

θοζζμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ θοηχκ, ηαεχξ αοηά έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ
ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δμιζηχκ ιμκάδςκ βζα αζμζοκεέζεζξ ιεηααμθζηχκ ηαζ
πνςηεσκχκ.
Δπζπνυζεεηα, ακ ηαζ ιε ημ GC/EI/MS δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαηαβναθή
πμθοζαηπανζηχκ, δ πμθφ πζεακή φπανλή ημοξ ζηα εηποθίζιαηα εα ιπμνμφζε
κα δζηαζμθμβήζεζ ηζξ παναηδνμφιεκεξ αθθαβέξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ
θοηανίςκ.

Δίκαζ βκςζηυ

απυ ηδ αζαθζμβναθία

βζα

πανάδεζβια, υηζ

πμθοζαηπανίηεξ πμο έπμοκ απμιμκςεεί απυ ηα ηοηηανζηά ημζπχιαηα άθβεςκ,
ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ακηζδνάζεζξ άιοκαξ, πμο εκζζπφμοκ ηδκ πνμζηαζία
απυ παεμβυκμοξ πανάβμκηεξ (Vera et al., 2011, Zou et al., 2019). Δζδζηυηενα,
μζ πενζζζυηενμζ πμθοζαηπανίηεξ θοηζχκ πνμηαθμφκ ιζα ανπζηή μλεζδςηζηή
έηνδλδ ζε ημπζηυ επίπεδμ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ιμκμπαηζχκ ζδιαημδυηδζδξ
ζαθζηοθζημφ, βζαζιμκζημφ μλέμξ ηαζ αζεοθεκίμο ζε ζοζηδιζηυ επίπεδμ. Ζ
εκενβμπμίδζδ αοηχκ ηςκ ιμκμπαηζχκ ζδιαημδυηδζδξ μδδβεί ζε αολδιέκδ
έηθναζδ βμκζδίςκ πμο ηςδζημπμζμφκ πνςηεΐκεξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ
παεμβέκεζδ

(Pathogenesis

Related-PR),
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ιε

ακηζιοηδηζαηέξ

ηαζ

ακηζααηηδνζαηέξ δνάζεζξ, αιοκηζηά έκγοια υπςξ δ θζπμλοβεκάζδ, ηα μπμία
ειθακίγμοκ ακηζ-ζζηέξ ηαζ ακηζααηηδνζαηέξ δνάζεζξ ηαζ έκγοια ηα μπμία
ειπθέημκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ηενπεκμεζδχκ ηαζ έπμοκ επίζδξ ακηζιζηνμαζαηή
δνάζδ (Vera et al., 2011). Τπάνπεζ πθδεχνα πμθοζαηπανζηχκ πμο έπμοκ
απμιμκςεεί απυ ηδ βέθδ ηδξ Αθυδξ, ιε ηάπμζμοξ απυ αοημφξ κα ειθακίγμοκ
ζδζαίηενα

ιεβάθδ

αζμδναζηζηυηδηα

(Reynolds

and

Dweck,

1999).

Ο

πμθοζαηπανίηδξ, πμο απακηάηαζ ζηδ βέθδ ηδξ Αθυδξ ηαζ ειθακίγεζ ημ
ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ είκαζ έκα αηεηοθζςιέκμ ιακκάκζμ, δ αθεκαλλάλε, δ
μπμία πανμοζζάγεζ ιία ζεζνά απυ εκδζαθένμοζεξ αζμδναζηζηέξ θεζημονβίεξ
(Chang et al., 2011).
Ακηίεεηα, δ επέιααζδ ιε ηα εηποθίζιαηα μδήβδζε ζε παιδθυηενεξ
ζοβηεκηνχζεζξ ημο δζζαηπανίηδ α-α-ηξεραιόδε, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ
ιεζςιέκμ ςζιςηζηυ ζηνεξ ή βεκζηυηενα επίπεδμ ηαηαπυκδζδξ ηςκ θοηχκ ζε
ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα. Αοηυ, είκαζ εκεαννοκηζηυ ηαεχξ απμηεθεί απυδεζλδ υηζ
ημ εηπφθζζια ζηδ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ μπμία εθανιυζηδηε δεκ πνμηαθεί
θοημημλζηυηδηα.

4.3.3.2 Ακηλνμέα
Σα αιζκμλέα εεςνμφκηαζ πνυδνμιεξ μοζίεξ ηαζ ζοζηαηζηά ηςκ πνςηεσκχκ.
Πμθθά αιζκμλέα δνμοκ επίζδξ ςξ πνυδνμιμζ άθθςκ εκχζεςκ πμο πενζέπμοκ
άγςημ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα κμοηθεσηά μλέα. Ο νυθμξ ημοξ εηηυξ απυ
δμιζηά ζημζπεία είκαζ ηαζ κα νοειίγμοκ ααζζηέξ ιεηααμθζηέξ μδμφξ πμο
εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ άιοκα ηςκ
θοηζηχκ μνβακζζιχκ (Wu, 2009, Rai, 2002). ηδ θφζδ οπάνπμοκ
πενζζζυηενα απυ 300 αιζκμλέα, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ ηα 20 εεςνμφκηαζ
απαναίηδηα ςξ δμιζηά ζημζπεία ηςκ πνςηεσκχκ (Wu, 2009). Τπάνπμοκ
ηάπμζα αιζκμλέα πμο δεκ ιπμνμφκ κα ζοκηεεμφκ απυ ημκ ακενχπζκμ
μνβακζζιυ. Ακάιεζα ζε αοηά είκαζ δ θοζίκδ, δ ενεμκίκδ, δ ηνοπημθάκδ ηαζ δ
ιεεεζμκίκδ. Σα αιζκμλέα αοηά παναηηδνίγμκηαζ ςξ απαναίηδηα ηαζ πνέπεζ κα
θαιαάκμκηαζ ιέζς ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ζδζαζηένςξ απυ θοηά (Galili and Höfgen,
2002).
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Μία άθθδ πμθφ ζδιακηζηή ζδζυηδηα ηςκ αιζκμλέςκ είκαζ υηζ ζοιιεηέπμοκ
ζηδ αζμζφκεεζδ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ πςνίξ ηδ πνήζδ νζαμζςιάηςκ
(Bayram et al., 2016). Οζ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ ζοιιεηέπμοκ ζε
ζοζηήιαηα θοζζηήξ άιοκαξ ηςκ θοηχκ εκάκηζα ζε δζάθμνα παεμβυκα πμο
ιπμνεί κα ηα πνμζαάθθμοκ. Παθαζυηενα ίζποε δ θακεαζιέκδ άπμρδ υηζ ηα
πνμσυκηα δεοηενμβεκμφξ ιεηααμθζζιμφ είκαζ απμννίιιαηα πμο πνμέηοπηακ
απυ ημκ πνςημβεκή ιεηααμθζζιυ. Κάηζ ηέημζμ υιςξ θαίκεηαζ κα ιδκ
επζαεααζχκεηαζ (Bennett and Wallsgrove, 1994). Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
ηςκ οδαηακενάηςκ, μ ιεηααμθζζιυξ ηςκ αιζκμλέςκ πενζθαιαάκεζ ηζξ
δζαδζηαζίεξ ημο ηαηααμθζζιμφ ηαζ ημο ακααμθζζιμφ.
Σμ

ιεβαθφηενμ

πμζμζηυ

ηςκ

αιζκμλέςκ

πνδζζιμπμζείηαζ

βζα

ηδκ

πνςηεσκμζφκεεζδ, ηδ ζφκεεζδ ηςκ ιδ απαναίηδηςκ αιζκμλέςκ ηαζ ηδ
ζφκεεζδ ιδ πνςηεσκζηχκ αγςημφπςκ πνμσυκηςκ. Κάεε έκα απυ ηα 20
αιζκμλέα

αημθμοεεί

δζαθμνεηζηή

πμνεία

απμζημδυιδζδξ.

Σα

θοηά

ακαηοηθχκμοκ υθα ηα πνμσυκηα ημο ηαηααμθζζιμφ ηςκ αιζκμλέςκ. ε
ακηίεεζδ ιε ημκ άκενςπμ πμο απμαάθθεζ ημ ζυκ αιιςκίμο (NH4+), ημ μπμίμ
πνμήθεε απυ ηάπμζμ αιζκμλφ, ιέζς ημο ηφηθμο ηδξ μονίαξ (Xaplanteri,
2015b).
Οζ πνςηεΐκεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηα 20 απαναίηδηα αιζκμλέα
πενζθαιαάκμοκ ηαζ έκγοια, ηα μπμία δνμοκ ςξ αζμθμβζημί ηαηαθφηεξ βζα ηδκ
επζηάποκζδ ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ ημο ιεηααμθζζιμφ (Weselake et al.,
2018). Δθάπζζηεξ είκαζ μζ πδιζηέξ δζενβαζίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα ηφηηανα,
ζηζξ μπμίεξ δεκ ειπθέημκηαζ ηα έκγοια (Xaplanteri, 2015a).
Δηηυξ απυ ηα πνςηεσκζηά αιζκμλέα πμο έπμοκ ακαθενεεί, οπάνπμοκ ηαζ ηα
ιδ πνςηεσκζηά αιζκμλέα, ηα μπμία πενζέπμκηαζ ιέζα ζηα θοηά αθθά δε
ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ. Σα αιζκμλέα αοηά οπάνπμοκ ζε
εθεφεενεξ ιμνθέξ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ςξ αιοκηζηέξ εκχζεζξ, ςζηυζμ πμθθά
έπμοκ πανυιμζα δμιή ιε ηα πνςηεσκζηά αιζκμλέα. Σα ιδ πνςηεσκζηά αιζκμλέα
θαίκεηαζ κα είκαζ ημλζηά βζα δζάθμνα θοημθάβα γχα. Σα θοηά υιςξ πμο
ζοκεέημοκ ιδ πνςηεσκζηά αιζκμλέα δεκ ειθακίγμοκ εοαζζεδζία ζε αοηά (Taiz
and Zeiger, 2012).
Σα ζδιακηζηυηενα αιζκμλέα πμο ακαηαθφθεδηακ ςξ αζμζδιακηέξ ηδξ
επίδναζδξ αζεακμθζημφ εηποθίζιαημξ Αθυδξ ζε θοηάνζα ημιάηαξ ήηακ ημ
GABA, δ L-ιεπθίλε, L-ηζνιεπθίλε, L-πξνιίλε ηαζ δ L-αζπαξαγίλε, ιε ημ
112

ηαεέκα απυ αοηά κα έπεζ λεπςνζζηυ / ζδζαίηενμ νυθμ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ
θοηχκ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, υζμκ αθμνά ημ GABA είκαζ έκα ιδ πνςηεσκζηυ αιζκμλφ,
ημ μπμίμ παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ δζάθμνεξ θοζζμθμβζηέξ ηαζ
αζμπδιζηέξ θεζημονβίεξ ημο θοημφ, υπςξ ηδ νφειζζδ ημο pH, ηδκ άιοκα ηαζ
ακάπηολδ ημο θοημφ, ηαεχξ ηαζ ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ οδαηακενάηςκ (Bown
and Shelp, 1997). ε δζάθμνεξ ένεοκεξ οπάνπμοκ ακαθμνέξ πμο ζοζπεηίγμοκ
ηδκ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ ζε GABA ιε ηδκ φπανλδ
ηάπμζμο πανάβμκηα ηαηαπυκδζδξ εκάκηζα ζημ θοηυ ηαζ άνα ηδκ πνμζπάεεζά
ημο κα πνμζανιμζηεί ζε αοηυ. Ηδζαίηενα αολδιέκδ ζοζζχνεοζδ ζε GABA ζε
θοηζηά ηφηηανα έπεζ ηαηαβναθεί ζε πενζπηχζεζξ λδναζίαξ (Raggi, 1994),
αθαηυηδηαξ (Bolarín et al., 1995) ηαζ ακμλίαξ (Streeter and Thompson, 1972).
ηα πεζνάιαηα δζαπζζηχεδηε αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηανίςκ ζε
GABA ιεηά απυ έηεεζδ ζε αζεακμθζηά εηποθίζιαηα Αθυδξ ζε ζπέζδ ιε αοηά
πμο έπμοκ δεπηεί ηα αζεακμθζηά δζαθφιαηα. Αοηυ απμδεζηκφεζ ηδ εεηζηή
επίδναζδ ημο εηποθίζιαημξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ
ιε ηα παναπάκς εονήιαηα εκζζπφεζ ημκ πζεακυ νυθμ ημο ζηδ θοημπνμζηαζία
ςξ αζμδζεβένηδ.
Ζ πξνιίλε επίζδξ είκαζ έκα αιζκμλφ ιε ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηα
θοηά. φιθςκα ιε ένεοκεξ απμδεζηκφεηαζ υηζ δ πξνιίλε δνα ςξ έκα
ακηζμλεζδςηζηυ ιυνζμ πμο επάβεζ ηδκ άιοκα ημο θοημφ, αθθά ηαζ ςξ έκαξ
ζδιαημδυηδξ ζε ζοκεήηεξ ζηνεξ (Hayat et al., 2012). Άθθεξ ιεθέηεξ έδεζλακ
πςξ ζοζζχνεοζδ πξνιίλεο ζηα θοηά ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημοξ
ζε λδναζία (Stewart and Lee, 1974). ημ πείναιά ιαξ ιε ηδκ Αθυδ, βίκεηαζ
θακενυ πςξ ηα επίπεδα L-πξνιίλεο είκαζ αολδιέκα υηακ πνμζηίεεηαζ
αζεακμθζηυ εηπφθζζια Αθυδξ ζηα θοηά ημιάηαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζηέημ
αζεακμθζηυ δζάθοια, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ δ Αθυδ αμδεάεζ ηα θοηά κα
ακαπηφλμοκ ηδκ άιοκά ημοξ ηαζ εκδεπμιέκςξ κα βίκμοκ πζμ ακεεηηζηά ζε
πζεακέξ ζοκεήηεξ λδναζίαξ.
Δπζπνυζεεηα, δ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ζηα αιζκμλέα L-ιεπθίλε, Lηζνιεπθίλε, ηαζ L-αζπαξαγίλε απμηεθεί έκδεζλδ πθμφζζα δελαιεκήξ
αιζκμλέςκ ζηα θοηά, δ μπμία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηζξ αζμζοκεέζεζξ
ημοξ ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ. Καζ αοηή δ παναηήνδζδ απμδεζηκφεζ
ηδ εεηζηή επίδναζδ ηςκ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ.
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4.3.3.4 Ληπαξά νμέα
Σα θζπανά μλέα είκαζ πανυκηα ζε υθα ηα είδδ ηοηηάνςκ πμο απακηχκηαζ ζηδ
θφζδ. Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ ηα ημνεζιέκα, αηυνεζηα, ιε
αθοζίδα οδνμλοθίμο ηαζ ιε δζαηθαδζζιέκδ (Wakil and Barnes, 1971). Σα
θζπανά μλέα πμο οπάνπμοκ ζηδ θφζδ έπμοκ ιήημξ αθοζίδαξ 16 ή 18 αηυιςκ
άκεναηα ηαζ 1 έςξ 3 δζπθμφξ δεζιμφξ. Έκα πανάδεζβια ζοκημιμβναθίαξ
ημοξ είκαζ ημ ελήξ 18:2, υπμο μ πνχημξ ανζειυξ ακηζπνμζςπεφεζ ημκ ανζειυ
ηςκ αηυιςκ άκεναηα ηαζ μ δεφηενμξ ημκ ανζειυ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ
(Ohlrogge, 1994).
Σα αηυνεζηα θζπανά μλέα εεςνμφκηαζ πμθφ ζδιακηζηά, ηαεχξ παίγμοκ
ζδζαίηενμ νυθμ ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ηοηηανζηχκ θζπζδίςκ (Wakil and
Barnes, 1971). Σα ζδιακηζηυηενα θζπανά μλέα πμο ανίζημκηαζ ζε θοηζημφξ
μνβακζζιμφξ είκαζ ηα ημνεζιέκα παθιζηζηά μλέα (16:0), ημνεζιέκα ζηεαηζηά
μλέα (18:0), ιμκμαηυνεζηα εθασηά μλέα (18:1) ηαζ ηα πμθοαηυνεζηα θζκμθεσηυ
(18:2) ηαζ α-θζκμθεκζηυ (18:3) μλέα (Singh et al., 2005).
Σμ ηεθεοηαίμ, απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ιεηααμθίηεξ ζηδκ
άιοκα ηςκ θοηχκ, δνχκηαξ ςξ πνυδνμιδ έκςζδ ηδξ αζμζοκεεηζηήξ μδμφ ημο
βζαζιμκζημφ μλέμξ (Vick and Zimmerman, 1983). Σμ βζαζιμκζηυ μλφ απμηεθεί
έκα ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ θοηχκ, ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζηδκ
πνμζανιμβή ηςκ θοηχκ ζε δζάθμνεξ ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ, (Schaller and
Ryan, 1996), ηαεχξ ηαζ ζε άθθεξ πμο πνμηαθμφκ αθάαεξ ζηζξ ηοηηανζηέξ
ιειανάκεξ (Blechert et al., 1995). Ζ ιδ ακαηάθορή ημο ςξ αζμδείηηδ
οπμδεζηκφεζ ηαζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ υηζ δ επέιααζδ ιε εηπφθζζια Αθυδξ δεκ
απμηεθεί πανάβμκηα ηαηαπυκδζδξ ηςκ θοηχκ.
Απυ

υζμ

βκςνίγμοιε

δ

πανμφζα

ενβαζία

απμηεθεί

ηδκ

πνχηδ

ιεηααμθμιζηή ακάθοζδ ηδξ επίδναζδξ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζε θοηά, ηαζ ςξ
εη ημφημο δεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα βζα ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιαξ.
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5. πκπεξάζκαηα
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Ζ θοημπνμζηαζία ηδξ εθζάξ, δ μπμία απμηεθεί ηδκ ζδιακηζηυηενδ ηαθθζένβεζα
βζα ηδ πχνα ιαξ, ακηζιεηςπίγεζ πθδεχνα πνμαθδιάηςκ ηαζ πνμηθήζεςκ, ηα
μπμία απμηεθμφκ ηνμπμπέδδ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο ηθάδμο. Γζα ημ
θυβμ αοηυ, ζδζαίηενα ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ ακαηάθορδ κέςκ, εκαθθαηηζηχκ
πδβχκ αζμδναζηζηυηδηαξ, μζ μπμίεξ εα ζοκηεθέζμοκ ζηδ ιείςζδ ηςκ
απςθεζχκ ηδξ παναβςβήξ, ιε ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία ηςκ
ηαηακαθςηχκ ηαζ ιε πνμθακή μθέθδ βζα ημ εζζυδδια ηςκ παναβςβχκ. Οζ
αζμδζεβένηεξ, ηα θοζζηά πνμσυκηα, μζ εκδμθοηζημί ιζηνμμνβακζζιμί ηαζ ηα
θανιαηεοηζηά θοηά πανμοζζάγμοκ ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηαζ δοκαιζηή πνμξ ηδκ
ηαηεφεοκζδ αοηή. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ενεοκήεδηε δ δοκαηυηδηα
αλζμπμίδζδξ ημο θανιαηεοηζημφ θοημφ A. barbadensis, εκυξ απυ ηα πζμ
εκδζαθένμκηα θανιαηεοηζηά θοηά, ζηδ θοημπνμζηαζία ςξ αζμδζεβένηδ, βζα
ηδκ εκίζποζδ ηδξ άιοκαξ ηαζ ακάπηολδξ άθθςκ θοηχκ, ηαεχξ ηαζ δ άιεζδ
ημλζηυηδηά ημο ζε επζθεβιέκμοξ θοημπαεμβυκμοξ ιφηδηεξ ηδξ εθζάξ. Έπεζ
ζδιαζία κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ υηζ έκα Φ.Π, εηηυξ απυ ηδκ άιεζδ ημλζηυηδηά
ημο ζημοξ μνβακζζιμφξ-ζηυπμοξ, ιπμνεί κα δνα έιιεζα, ιέζς ηδξ εκίζποζδξ
ηδξ άιοκαξ ημο θοηχκ, χζηε αοηά κα ακηαπελέθεμοκ ηδξ πνμζαμθήξ απυ ηα
θοημπαεμβυκα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ θοηάνζα ημιάηαξ ςξ
μνβακζζιυξ-ιμκηέθμ, ηαεχξ ημ πνμκζηυ πθαίζζμ ημο ιεηαπηοπζαημφ ήηακ
πενζμνζζιέκμ βζα κα βίκεζ εθανιμβή ζε δέκηνα εθζάξ, ηάηζ ημ μπμίμ εα ήηακ
ελαζνεηζηά πνμκμαυνμ, ζηα μπμία εθανιυζηδηακ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκα
εηποθίζιαηα βέθδξ απυ θφθθα Αθυδξ. Αημθμφεδζε GC/ΔΗ/MS ιεηααμθμιηή
ακάθοζδ ηςκ θοηανίςκ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζήξ ημοξ ζημ ιεηααμθζζιυ
ημο θοημφ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηα εηποθίζιαηα πμο εθανιυζηδηακ
πνμηάθεζακ αθθαβέξ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο θοημφ ηαζ ζηδ αζμζφκεεζδ
ιεηααμθζηχκ, υπςξ ηδξ α-α-ηνεπαθυγδξ, GABA ηαζ L-πνμθίκδξ, ηα μπμία
παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ θοηχκ ζε αζμηζηέξ ηαζ ααζμηζηέξ
ηαηαπμκήζεζξ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιοηδημηηυκμο δνάζδξ ηδξ Αθυδξ, έβζκε
in vitro εθανιμβή εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζε ηνζαθία ιε παεμβυκμοξ ιφηδηεξ,
πμο πνμζαάθθμοκ ηδκ εθζά. Όζμκ αθμνά ηδ ιοημημλζηυηδηα, ζφιθςκα ιε ηα
απμηεθέζιαηα, δζαπζζηχεδηε πανειπυδζζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ παεμβυκςκ,
ιε πζμ ιοημημλζηυ ημ εηπφθζζια MeOH ζημ ιφηδηα Colletotrichum sp. ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ημ ζηέθεπμξ ΚΤΠ1-3, ημ μπμίμ ειθακίγεζ ακημπή ζε εβηεηνζιέκα
ιοηδημηηυκα, ζφιθςκα ιε πεζνάιαηα πμο έπμοκ δζελαπεεί απυ ηδκ μιάδα
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ιαξ. Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά βζα ηδκ πεναζηένς ένεοκα
ζπεηζηή ιε ηδκ αλζμπμίδζδ εηποθζζιάηςκ Αθυδξ ζηδ θοημπνμζηαζία ηδξ
εθζάξ, αθθά ηαζ ζε άθθεξ ηαθθζένβεζεξ. Ζ Αθυδ είκαζ έκα πμθθά οπμζπυιεκμ
θοηυ ιε πθδεχνα πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ δοκαημηήηςκ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ οβεία
ηςκ ακενχπςκ, αθθά ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ άιοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ
δνχκηαξ ςξ αζμδζεβένηδξ.
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