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Μεταβολική Μηχανική –
Καινοτόµος βιοτεχνολογία
ετερόλογης σύνθεσης φυτικών
βιοενεργών προϊόντων από
µικροοργανισµούς

των ∆ρ. Εµµανουήλ Τραντά και ∆ρ. Φίλιππου Βερβερίδη

ενώσεων. Σήµερα, στα πλαίσια της αποδοτικότερης παραγωγής τέτοιων µεταβολιτών
υψηλής προστιθέµενης αξίας, προωθείται η
ορθολογική τροποποίηση των µεταβολικών
οδών σύνθεσης των δευτερογενών µεταβολιτών σε φυτά και σε µικρόβια.
Η παγκόσµια αγορά φαρµακευτικών
προϊόντων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
1,3 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2020 (Abdullah et al., 2008). Ενώ τα φάρµακα που
προέρχονται από χηµική σύνθεση συνεχίζουν να αποτελούν την πλειοψηφία, ο τζίρος που δηµιούργησαν σκευάσµατα
προερχόµενα από χρήση βιοτεχνολογίας το
2003 εκτιµήθηκε στα 30-35 δισεκατοµµύρια δολάρια, 15% του συνολικού τζίρου
των φαρµακευτικών προϊόντων (Walsh,
1999). Από αυτά, εκείνα που προήλθαν
από φυτά είχαν τζίρο 9-11 δισεκατοµµύρια
δολλάρια ετησίως (Abdullah et al., 2008).
Συνεπώς, η συνέργεια ακαδηµαϊκών και
ερευνητικών ινστιτούτων µε τη βιοµηχανία,
µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων µορίων/σκευασµάτων
για την αντιµετώπιση των ασθενειών (Rodney and Gibaldi, 2003).
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Τα φυτικά είδη που έχουν εξελικτικά
αναπτυχθεί στα χερσαία οικοσυστήµατα
παράγουν ένα πλήθος δευτερογενών µεταβολιτών, πολλοί από τους οποίους έχοντας πολύ σηµαντικές φαρµακολογικές και
αξιοποιήσιµες βιοτεχνολογικά ιδιότητες ,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλούς
τοµείς της καθηµερινότητας. Επιπρόσθετα,
είναι σηµαντικό το γεγονός ότι µόνο ένα
µικρό ποσοστό από τα περίπου 500 χιλιάδες φυτικά είδη που έχουν αναγνωριστεί
µέχρι σήµερα έχει χαρακτηριστεί ως προς
το χηµικό περιεχόµενό τους. Το γεγονός
αυτό φέρνει τα φυτά στο προσκήνιο στην
προσπάθεια για αναζήτηση βιο-ενεργών
ουσιών, δηλαδή ουσιών που µπορούν να
επιφέρουν επωφελή βιολογική δράση
όταν χρησιµοποιηθούν από τον άνθρωπο.
Κατά συνέπεια, τα φυτά µπορούν να τροφοδοτήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα µε νέες χηµικές ουσίες, που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια µιας περισσότερο βιώσιµης ανάπτυξης µε εκφάνσεις στην γεωργία, την υγεία, την διατροφή
και άλλες πτυχές της καθηµερινότητας.
Η σύνθεση µε χηµικά µέσα των δευτερογενών µεταβολιτών είναι ασύµφορη
λόγω των εξαιρετικά πολύπλοκων δοµών
των ενώσεων. Επιπρόσθετα, οι κλασικές
µεθοδολογίες εκχύλισης/καθαρισµού που
χρησιµοποιούνται για την αποµόνωσή τους
δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, κάνοντας
επιβεβληµένη την εξεύρεση νέων µεθοδολογιών σύνθεσης τέτοιων βιο-ενεργών

Η ρεσβερατρόλη, (trans - 3, 5, 4’ - trihydroxystilbene, Εικ. 1) αποτελεί ένα µόριο
που συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το
ενδιαφέρον των ερευνητών µιας και εµφανίζει τόσο φαρµακευτικές όσο και φυτοπροστατευτικές ιδιότητες. Έχει βρεθεί ότι
τροποποιεί το µεταβολισµό των λιπιδίων και
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έχει αντιφλεγµονώδεις και αντικαρκινικές
ιδιότητες (Τραντάς, 2009). Από πρόσφατα
ερευνητικά αποτελέσµατα στο Εργαστήριο
Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών (PBBL,
Plant Biochemistry & Biotechnology Laboratory) του ΤΕΙ Κρήτης, βρέθηκε ότι η ρε-
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ότι αναστέλλει την οξείδωση χαµηλής-πυκνότητας (low-density) λιποπρωτεϊνών
καθώς και τη θρόµβωση αιµοπεταλίων
(Τραντάς, 2009).

Εικόνα 1. Παρουσίαση βιοσυνθετικού µονοπατιού trans-ρεσβερατρόλης που µελετήθηκε
στο PBBL (ΤΕΙ-Κρήτης). PAL: αµµωνιολυάση της φαινυλαλανίνης, C4H: 4-υδροξυλάση κινναµικού οξέος, 4CL: λιγάση του π-κουµαρικού οξέος:συνένζυµου Α, RS: συνθάση της ρεσβερατρόλης (Τραντάς, 2009).

Ως φυτοοιστρογόνο (συµπληρώνει δια
µέσου της διατροφής τα επίπεδα των οιστρογόνων στον ανθρώπινο οργανισµό), η
ρεσβερατρόλη µπορεί να συµβάλλει στην
καρδιαγγειακή προστασία ενώ επιπλέον
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σβερατρόλη (Εικ.1) που παράγεται από
µερικά φυτά (όπως, αµπέλι, αραχίδα, κλπ)
µε σκοπό την αυτοπροστασία τους, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ενάντια στον βοτρύτη,
ένα σηµαντικό φυτοπαθογόνο αίτιο που κα-
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επίπονη, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Η υψηλή βιολογική αλλά και οικονοµική αξία του µορίου, το καθιστούν
ιδανικό για την εφαρµογή βιοτεχνολογικών
µεθόδων σύνθεσής του, µε σκοπό την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων υψηλής καθαρότητας µε χαµηλό κόστος παραγωγής.
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ταστρέφει σηµαντικές εµπορεύσιµες ποσότητες σταφυλιών τόσο προσυλλεκτικά (προ
της συγκοµιδής) όσο και µετασυλλεκτικά
(µετά τη συγκοµιδή και κατά την εµπορική
τους διακίνηση). Αρχικά πειράµατα στο
PBBL έδειξαν ότι η ουσία αυτή µπορεί να
περιορίσει έως και να αναστείλει την ανά-

Εικόνα 2. Επίδραση ηµικάθαρης µορφής ρεσβερατρόλης, αποµονωµένης από σταφύλια,
στην ανάπτυξη κονιδίων βοτρύτη. Α: 0mg/L, Β: 60µg/L ρεσβερατρόλης, Γ: 173µg/L ρεσβερατρόλης, ∆: 300µg/L ρεσβερατρόλης (Τραντάς, 2009).

πτυξη του βοτρύτη σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις (Εικ. 2, 200-300µg/L), γεγονός
που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ουσίας αυτής ως προς το φυτοπροστατευτικό
της ρόλο (Τραντάς, 2009). Όµως, η αποµόνωση της από φυτικές πηγές, αποτελεί

Οι (πολύ)φαινολικές ενώσεις στους
καρπούς της ελιάς, όπου κυριαρχούν η
ελευρωπαΐνη (oleuropein, οµάδα σεκοϊριδοειδών) και τα παράγωγά της τυροσόλη
και υδροξυτυροσόλη (Hydroxytyrosol;
HT), έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες όντας
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φυσικά αντιοξειδωτικά (Chimi et al.,
1991), ενώ αναστέλλουν τη δραστικότητα
των θετικών κατά Gram µικροοργανισµών
κατά τη ζύµωση του ελαιοκάρπου (BrenesBalbuena et al., 1992; Brenes et al.,
1993). Προηγούµενες έρευνες στο Εργαστήριο Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας
Φυτών (PBBL, ΤΕΙ Κρήτης) έδειξαν ότι η ΗΤ
έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική και κυρίως αντιµικροβιακή δραστικότητα. Πρωταρχικά πειράµατα µελών της ερευνητικής
οµάδας δείχνουν ότι η ΗΤ ως προϊόν αποδόµησης της ελευρωπαΐνης, είναι ικανή να
αναστέλλει την ανάπτυξη διαφόρων οικονοµικά σηµαντικών φυτοπαθογόνων βακτηρίων, µεταξύ των οποίων το Clavibacter
michiganensis (θετικό κατά Gram) σε συγκέντρωση 0.5% w/v και το Pseudomonas
syringae pv. tomato (αρνητικό κατά Gram)
σε συγκέντρωση 0.1% w/v (Mavrakis et
al., 2008a; Mavrakis et al., 2008b). Επιπρόσθετα, οι σηµαντικότερες ιδιότητες που
κάνουν την ΗΤ τόσο ελκυστικό µόριο είναι:
α) η ικανότητά της να αποσβένει τις ελεύθερες ρίζες µέσα στα κύτταρα και άρα να
λειτουργεί ως ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας (Visioli et al., 1998), β) η δυνατότητα που έχει στη µείωση του κινδύνου
για στεφανιαία νόσο και αθηρο- σκλήρωση (Yang et al., 2007) και γ) το γεγονός
ότι παρουσιάζει αντιµικροβιακή δράση
ενάντια σε παθογόνα του ανθρώπου και
των φυτών (Tuck and Hayball, 2002).
Από όσα γνωρίζουµε έως τώρα, η ΗΤ
παράγεται στη φύση για τη δηµιουργία της
ελευρωπαΐνης και εντοπίζεται κυρίως κατά
την ωρίµανση του ελαιοκάρπου ως προϊόν
καταβολισµού της (Soler-Rivas et al.,
2001). Παρόλα αυτά, µόνο το 2% περιέχεται στο ελαιόλαδο, ενώ το υπόλοιπο
98% των σηµαντικών αντιοξειδωτικών της
ελιάς καταλήγει στα απόβλητα των ελαιοτριβείων (Agalias, et al., 1997). Το γεγονός
αυτό της κατάληξης ενός τόσο ισχυρού

αντιοξειδωτικού στα απόβλητα µε αποτέλεσµα την πιθανή µόλυνση του περιβάλλοντος, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια
την ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου
PBBL, που οδήγησε και στη συνεργασία µε
το Εργαστήριο Χηµείας Φυσικών Προϊόντων
του Εθν. Καποδ. Παν/µίου Αθηνών. Εφαρµόστηκαν στρατηγικές αφαίρεσης των αντιοξειδωτικών από τα λιµνάζοντα φυτικά
απόβλητα τα οποία και αποµονώθηκαν για
την περαιτέρω εφαρµογής τους. Το PBBL
προσπαθεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα
της µικροβιοκτόνου δράσης της ΗΤ και της
ρεσβερατρόλης στη γεωργία, ώστε να µπορέσουν να αξιοποιηθούν σε πρωτόκολλα
φυτοπροστασίας. Για να µπορέσει να συµβεί αυτό, πρώτο µέληµα της ερευνητικής
οµάδας είναι οι προσπάθειες για αυξηµένη
παραγωγή υδροξυτυροσόλης και ρεσβερατρόλης. Μετά την επίτευξη αυτού του στόχου, οι παραγόµενες ποσότητες των βιοενεργών αυτών ενώσεων θα µπορέσουν να
χρησιµοποιηθούν σε in vitro πειράµατα
ελέγχου της ανάπτυξης σηµαντικών φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών.
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PBBL ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Από το 1999, η ερευνητική οµάδα του
Εργαστηρίου Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας
Φυτών (PBBL, Plant Biochemistry & Biotechnology Laboratory) του ΤΕΙ Κρήτης, µέσα
από πτυχιακές και µεταπτυχιακές διατριβές
και µε την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχµής
της επιστήµης, επιχειρεί να συµβάλει µε λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
Πρωτογενής Τοµέας της Κρήτης και της
χώρας γενικότερα. Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα της οµάδας αφορούν τη διερεύνηση αξιοποίησης καινοτόµων τεχνολογιών για την ανακάλυψη και χρήση γνωστών ή νέων φυσικών προϊόντων, που µπορούν να συµβάλουν µεταξύ των άλλων
(Τεχνολογία Τροφίµων) και στην επίλυση
παραδοσιακών προβληµάτων φυτοπρο-
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εµπειρία σε τοµείς που σχετίζονται µε την
ανίχνευση, τη χηµική και βιοτεχνολογική
σύνθεση ουσιών φυτικής ή µικροβιακής
προέλευσης, ενώ είναι σε θέση να προσφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της τοπικής οικονοµίας µε σαφείς βιοµηχανικές
προεκτάσεις (Mavrakis et al., 2006; Milios
et al., 2006; Trantas et al., 2008, 2009a;
Trantas et al., 2009b; Ververidis et al.,
2007a, b).
Εν κατακλείδει, απώτερος σκοπός των
παραπάνω δράσεων του εργαστηρίου PBBL
είναι η παραγωγή βιοενεργών ουσιών µε
καινοτόµο τεχνολογικά, αποδοτικό και οικονοµικό τρόπο ώστε να µπορέσει να συµβάλει στην κάλυψη τόσο αναγκών της
Αγροτικής και Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας
όσο και της Βιοµηχανίας Τροφίµων.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΜΗ∆Η Ι
ΚΑΙ ΠΕΝΕ∆ 2003
Την τελευταία πενταετία ολοκληρώθηκαν µεταξύ άλλων και δύο πολύ παραγωγικά και σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα, τα ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ι (υποέργο 18)
ΚΑΙ ΠΕΝΕ∆ 2003 (776Ε∆03), που συντόνισε και διαχειρίστηκε το Εργαστήριο PBBL
και τα οποία οδήγησαν µεταξύ των άλλων
σε ολοκλήρωση µιας διατριβής επιπέδου
Μάστερ (κ. ∆ηµητρίου Μήλιου, 2008) και
µιας ∆ιδακτορικής διατριβής (∆ρ. Εµµανουήλ Τραντά, 2009). Οι µεταπτυχιακές
αυτές εργασίες εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου
στο εργαστήριο Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
του ΤΕΙ Κρήτης µε την επιστηµονική υποστήριξη του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας
φυτών του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Συνεργαζόµενος καθηγητής Π.Κ. Νίκος Πανόπουλος) από όπου και
απονεµήθηκαν οι τίτλοι.
Ο επιτευχθής στόχος των ερευνητικών
αυτών έργων ήταν η ανάπτυξη καινοτόµων
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στασίας στη Γεωργία.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού αξιοποιείται πρωταρχικά η γνώση, σύµφωνα µε
την οποία ορισµένα φυτά µπορούν να επιβιώνουν µε την εκµετάλλευση των αντιοξειδωτικών µηχανισµών που έχουν
αναπτύξει. Αφετέρου, µε τη βοήθεια της
γενετικής και µεταβολικής µηχανικής, αναπτύσσονται και/ή βελτιώνονται µεθοδολογίες που δύνανται να µας επιτρέψουν να
αποµονώσουµε τους φυσικούς αυτούς µηχανισµούς φυτοπροστασίας και µεταφέροντάς τους σε φιλικούς µικροοργανισµούς
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να
τους µετατρέψουµε σε βιοεργοστάσια
ικανά να βιοσυνθέτουν τις φυτικές αυτές
ουσίες µέσω της τροποποίησης του γενετικού τους υλικού (ετερόλογη λειτουργία).
Οι ουσίες αυτές µπορούν τελικά να αποτελέσουν νέα καινοτόµα φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα, δηλαδή προϊόντα µε εµπορική προσέλκυση, όχι µόνο για την Αγροβιοµηχανία αλλά και για τη βιοµηχανία
τροφίµων ως φυσικά συντηρητικά,
ασφαλή για τον καταναλωτή, αφού είναι
φυτικής προέλευσης και µπορούν να προστατεύσουν σηµαντικά την ανθρώπινη
υγεία (βιοενεργές ουσίες). Ιδιαίτερα δίνεται
έµφαση σε οξειδωτικούς µηχανισµούς της
φύσης, όπως της ωρίµανσης και γήρανσης
των οπωροκηπευτικών, καθώς και ορισµένων φυσιολογικών διεργασιών του δευτερογενούς µεταβολισµού των φυτών.
Μία από τις πλέον πρόσφατες δραστηριότητες της ερευνητικής οµάδας του PBBL
είναι η αξιοποίηση µεθοδολογιών µεταβολικής και γενετικής µηχανικής για την παραγωγή των φυτικών ουσιών που
προαναφέρθηκαν (π.χ. Ρεσβερατρόλη, ΗΤ,
κλπ) από φιλικούς για το περιβάλλον οργανισµούς, όπως ο σακχαροµύκητας (Saccharomyces cerevisiae), µε γενετικά και
περιβαλλοντικά ελεγχόµενο τρόπο. Τα
µέλη του PBBL διαθέτουν µακρόχρονη

57

κ αινοτοµία
γανισµού αυτού για τη βιοσύνθεσή τους,
που θεωρείται ασφαλής ακόµα και από την
βιοµηχανία τροφίµων (GRAS οργανισµός,
Generally Regarded as Safe). Ουσιαστικά, οι
κύριες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και
εφαρµόστηκαν, είχαν σαν κίνητρο την παραγωγή των ουσιών αυτών π.χ. ρεσβερα-
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προϊόντων τεχνολογίας, όπως µεταβολικά
τροποποιηµένα στελέχη ζύµης (S. cerevisiae) ικανά να βιοµετατρέπουν φθηνές
πρόδροµες ενώσεις όπως το αµινοξύ φαινυλαλανίνη και το κουµαρικό οξύ, προς
ρεσβερατρόλη, ναρινγκενίνη, καµφερόλη
κερκετίνη, και γενιστεΐνη, ενώσεις µε ιδιαί-

Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση µονοπατιών βιοσύνθεσης των ενώσεων ρεσβερατρόλη, ναριγκενίνη, γενιστεΐνη, καµπφερόλη και κερκετίνη, όπως αυτά µεταφέρθηκαν σε
διαφορετικά µεταβολικά τροποποιηµένα στελέχη σακχαροµύκητα (Saccharomyces cerevisiae) και έχουν οδηγήσει σε στην ετερόλογη βιοσύνθεση των τελικών προϊόντων π-κουµαρικό οξύ (p-coumaric acid στελέχη COUM11 και COUM12), ρεσβερατρόλη
(trans-resveratrol στέλεχος RESV11), ναρινγκενίνη (naringenin στέλεχος NAR12), γενιστεΐνη
(genistein, στέλεχος GEN23), καµπφερόλη (kaempferol, στέλεχος KAE34) και κερκετίνη
(quercetin, στέλεχος QUE44) (Trantas et al., 2009b).
τερα υψηλή προστιθέµενη αξία. Η καινοτοµία των αποτελεσµάτων των διατριβών
αυτών στηρίζεται στο γεγονός ότι αφενός
είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά
στην Ελλάδα για τη βιοσύνθεση των συγκεκριµένων ενώσεων στο σακχαροµύκητα
και αφετέρου, στη χρησιµοποίηση του ορ-
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τρόλης και γενιστεΐνης από ένα σύστηµα
που απαιτεί ελάχιστες εισροές (το αµινοξύ
φαινυλαλανίνη ως πρόδροµη ένωση δε θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό, <10€/gr) ώστε η
παραγωγή τους να είναι οικονοµικά συµφέρουσα (εµπορική τιµή της ΗΤ είναι
>100€/g). Επιπρόσθετα, οι πολυφαινολικές
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µονικών ειδικοτήτων, όπως Χηµικών, Βιοχηµικών, Φαρµακοοποιών και Μοριακών Βιολόγων, εξασφάλισε την επιτυχή έκβαση των
έργων αυτών, εκπλήρωση των στόχων τους
και προδιαθέτει για µια επιτυχή συνεργασία
στο µέλλον.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Στο PBBL έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια για την ετερόλογη βιοσύνθεση της
υδροξυτυροσόλης σε υψηλές συγκεντρώσεις µέσω τριών παράλληλων προσεγγίσεων και αναµένεται να ενισχυθεί µε νέα
ερευνητικά προγράµµατα (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ,
ΘΑΛΗΣ, κλπ). Οι προσεγγίσεις αυτές θα
αφορούν τη χρήση πειραµατικών και υπολογιστικών εργαλείων της επιστήµης της µεταβολικής µηχανικής για την ετερόλογη
βιοσύνθεση της ένωσης
1) στο πράσινο φύκος Chlamydomonas
reinhardtii,
2) στον σακχαροµύκητα Saccharomyces
cerevisiae, και
3) στο σταυρανθές Arabidopsis thaliana.

καινοτοµία

αυτές ενώσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για το ισχυρό αντιοξειδωτικό δυναµικό τους, όσο και επειδή είναι
πολύ καλά χαρακτηρισµένα βιο-ενεργά
"φαρµακευτικά" µόρια µε αντιµικροβιακές
ιδιότητες ενάντια σε ασθένειες των φυτών
αλλά και ενάντια σε ασθένειες του ανθρώπου.
Επιτεύχθηκε η ανασύσταση, η µεταφορά δηλαδή µε µεθόδους µεταβολικής
µηχανικής των βιοσυνθετικών µονοπατιών
που οδηγούν στην ετερόλογη βιοσύνθεση
των ενώσεων κουµαρικού οξέος, ρεσβερατρόλης, ναριγκενίνης, γενιστεΐνης, καµφερόλης και κερκετίνης, από κατάλληλα
γενετικά τροποποιηµένα στελέχη σακχαροµύκητα (Εικ. 3). Η πολύτιµη τεχνογνωσία και εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την
υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων
θα χρησιµοποιηθεί για την παραπέρα ανάπτυξη της τεχνολογίας ετερόλογης βιοσύνθεσης βιοενεργών ενώσεων υψηλής
προστιθέµενης αξίας µε τη χρήση µικροοργανισµών.
Για την υλοποίηση των έργων αυτών
συνεργάσθηκαν φορείς πέραν του ΤΕΙ Κρήτης (ΤΕΙ-Κ.), όπως το Πανεπιστήµιο Κρήτης
(Π.Κ.), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ, Ηράκλειο, Κρήτη),
το Εθνικό Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), το Παν/µιο British Columbia (UBC,
Καναδάς) καθώς και το Πολιτειακό Παν/µιο
της Ν. Υόρκης (SUNY, State University of
New York, ΗΠΑ) µε µακρόχρονη εµπειρία
στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης
βιοενεργών ουσιών. Συνεργάστηκαν ερευνητικές οµάδες υπό την επιστηµονική καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητών/
ερευνητών, Βερβερίδη Φ.(ΤΕΙ-Κ), Πανόπουλου Ν. (Π.Κ.), Τζαµαρία ∆. (ΙΜΒΒ),
Σκαλτσούνη Λ. (ΕΚΠΑ), Douglas C. (UBC),
και Koffa M. (SUNY). Η διεπιστηµονικότητα
των συνεργασθέντων οµάδων δηλαδή η
συµµετοχή συνεργατών διαφόρων επιστη-

Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί α) το µονοπάτι βιοσύνθεσης της ΗΤ στην ελιά µιας
και αυτό δεν είναι γνωστό και β) το κατά
πόσο τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά (Arabidopsis) που θα παραχθούν και θα έχουν
τη δυνατότητα αυξηµένης ή de novo ετερόλογης βιοσύνθεσης ΗΤ, θα είναι ανθεκτικά
σε διάφορα φυτοπαθογόνα. Τέλος, γ) θα
καταβληθεί προσπάθεια βελτιστοποίησης
των παραµέτρων που εµπλέκονται στα µονοπάτια της ετερόλογης βιοσύνθεσης για τη
µέγιστη παραγωγή τελικού προϊόντος (ΗΤ),
ώστε να αποµονώνονται από καλλιέργειες
σακχαροµύκητα ή χλαµυδοµονάδας και να
χρησιµοποιούνται απευθείας για τη φυτοπροστασία ενάντια σε σηµαντικά παθογόνα
των φυτών.
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