
 

 
Η Δράση COST, ‘PLANTMETALS’ σε έξι ομάδες εργασίας: 

 

Ομάδα εργασίας 1 – Μετακίνηση ιχνοστοιχείων/βαρέων 
μετάλλων (TM) από το έδαφος στο φυτό 
Προσδιορισμός της διαδρομής των μετάλλων από το 
έδαφος προς και εντός των φυτών, τη μελέτη της γενετικής 
τους βάσης και πώς αυτά διαφοροποιούνται σε ιδιαίτερα 
ξεχωριστά φυτά με εξαιρετικά υψηλή συσσώρευση 
μετάλλων. 
 

Ομάδα εργασίας 2 – Μεταλλοπρωτεΐνες 
Μελετά τις πρωτεΐνες που δεσμεύουν τα μέταλλα. Οι 
πρωτεΐνες εκτελούν όλες τις βιοχημικές αντιδράσεις στους 
ζωντανούς οργανισμούς. Από όλες τις φυτικές πρωτεΐνες, 
το τριάντα τοις εκατό απαιτούν μέταλλα ως 
συμπαράγοντες, οι οποίοι συμπληρώνουν τη 
ποικιλόμορφη βιοχημική λειτουργία αυτών των 
πρωτεϊνών. 
 
Ομάδα εργασίας 3 - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 
μεταβολισμό των φυτών 
Μελετά την ανεπάρκεια, την τοξικότητα και τις 
μεταβολικές αλληλεπιδράσεις των ΤΜ με ευεργετικούς 
μικροοργανισμούς και παθογόνα. Τέτοιες 
αλληλεπιδράσεις μπορεί, για παράδειγμα, να 
περιλαμβάνουν αλλαγές στην πρόσληψη και την ενδο-
φυτική κατανομή μετάλλων και την αυξημένη ή μειωμένη 
έκφραση ή δραστηριότητα των μεταλλοπρωτεϊνών. 
 

Ομάδα εργασίας 4 - Αγρονομία – εφαρμογή της 
επιστήμης στην πράξη  
Τρόποι για την αύξηση της αξίας και ποιότητας των 
τροφίμων σε σχέση με τα απαραίτητα μέταλλα και τις 
τοξίνες βαρέων μετάλλων στα πλαίσια των Κοινοτικών 
κανονισμών. Μελετά το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συγκεκριμένα φυτά για τον καθαρισμό μολυσμένου από 
βαρέα μέταλλα εδάφους και νερού (φυτοεξυγίανση). 
 

Ομάδα εργασίας 5 - Διάδοση 
Διάδοση των αποτελεσμάτων της Δράσης στους 
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό. 
 

Ομάδα εργασίας 6 - Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Διευκολύνει τη μεταφορά των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων της Δράσης PLANTMETALS σε διάφορες 
εφαρμογές προς όφελος των ανθρώπων στην ΕΕ και 

 
Το πρόγραμμα COST (Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην 
Επιστήμη και την Τεχνολογία) είναι ένας χρηματοδοτικός 
οργανισμός για δίκτυα έρευνας και καινοτομίας σε όλη την 
Ευρώπη και όχι μόνο. Το COST υποστηρίζεται από το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. “Ορίζοντας 2020”. 
 
Επιτρέποντας σε ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη 
βιομηχανία και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να 
συνεργάζονται σε δίκτυα που ξεπερνούν τα σύνορα, η 
Δράση COST βοηθά στην προώθηση της επιστήμης, 
ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και συλλέγει πόρους 
για την αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και 
κοινωνικών προκλήσεων. 
 
Η Δράση ‘PLANTMETALS’ είναι μια Δράση COST της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 
και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Επί του παρόντος η 
Δράση αριθμεί 171 συμμετέχοντες από 36 χώρες. 
 
Η Δράση COST, ‘PLANTMETALS’ διεξάγει βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την 
ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων (TM) ή τα υπερβολικά επίπεδα 
αυτών στη φυσιολογία των φυτών και την απόδοση των 
καλλιεργειών από τη συνδυασμένη τεχνογνωσία 
φυσιολόγων, (βιο)φυσικών, (βιο)(γεω)χημικών, μοριακών 
γενετιστών, οικολόγων, γεωπόνων και εδαφολόγων.  Η 
γνώση θα μεταφερθεί και θα προσαρμοστεί στις ανάγκες 
των αγροτών και των καταναλωτών, με εισαγωγή 
πληροφοριών από ιδιωτικές εταιρείες. 

www.plantmetals.eu 
Επαφές: 
Διαχειριστής επιχορήγησης: Drs. Robert Dulfer       
                                               robert.dulfer@umbr.cas.cz   
Υπεύθυνος Επιστημονικής Επικοινωνίας:   Prof. Ute Krämer    
                                               ute.kraemer@ruhr-uni-bochum.de 
Πρόεδρος της Επιτροπής Δράσης:    Prof. Hendrik Küpper 
                                               hendrik.kuepper@umbr.cas.cz   
Το Κέντρο Βιολογίας της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών (Biology Centre of 
the Czech Academy of Sciences), Ceske Budejovice, Τσεχική Δημοκρατία, είναι 
ο κάτοχος της επιχορήγησης COST.  
 
Η παρούσα Δράση υποστηρίζεται οικονομικά από την Ένωση COST, 
επιχορήγηση CA 19116 "Trace metal metabolism in plants - 
PLANTMETALS".

 

PLANTMETALS 
 

Όταν το πολύ λίγο .......  
 

 
 

Οι μεταβολές στην περιεκτικότητα σε 
μέταλλα στα εδάφη, στο νερό και στα φυτά 

από την ανεπάρκεια έως την τοξικότητα, 
είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα για τη 

γεωργία και την ανθρώπινη υγεία. 
 

Trace metal metabolism in plants 
 

…. δεν είναι αρκετό 



 

Τα βαρέα μέταλλα δεν είναι πάντοτε επιβαρυντικά.. …. αλλά κάποια βαρέα μέταλλα δημιουργούν                σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης. 
 

 Πολλά ιχνοστοιχεία (ο κατάλληλος όρος για τα "βαρέα 
μέταλλα"), όπως ο χαλκός, ο σίδηρος, το μαγγάνιο, το 
νικέλιο, το μολυβδαίνιο και ο ψευδάργυρος, είναι 
απαραίτητα για όλα τα φυτά, π.χ. για τη 
φωτοσύνθεση. 

 Ακόμη και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία γίνονται τοξικά 
σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ άλλα μέταλλα 
όπως ο υδράργυρος, ο μόλυβδος (και στους 
περισσότερους οργανισμούς το κάδμιο) δεν έχουν 
βιολογική λειτουργία αλλά καθίστανται εύκολα 
τοξικά.  

 

Η ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων αποτελεί 
παγκόσμιο πρόβλημα για τη γεωργία. 
Τα ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής 
σημασίας μικροθρεπτικό στοιχείο για υγιείς καλλιέργειες, 
υψηλής αξίας. Ο χάρτης δείχνει μέτριες (πράσινες 
περιοχές) και σοβαρές (πορτοκαλί περιοχές) ελλείψεις 
ψευδαργύρου σε παγκόσμιες καλλιέργειες. 

 
Πηγή:  Alloway BJ. 2008. Brussels, Belgium: Internat.  Zinc Association 

Ως εκ τούτου, η κατανόηση του τρόπου προσαρμογής των 
φυτών στα διαφορετικά επίπεδα ιχνοστοιχείων μπορεί να 
βοηθήσει στην γενετική βελτίωση για πιο αποδοτικά φυτά 
που μπορούν να αναπτυχθούν κανονικά ακόμη και σε 
φτωχά εδάφη, όπως φαίνεται παρακάτω για το κοινό 
φασόλι.  

 
Πηγή: Hacisalihoglu G, Kochian, LV. New Phytologist  159 (2), 341-350 

Παράδειγμα μόλυνσης από βαρέα μέταλλα
Η ρύπανση από χαλκό είναι ένα ευρέως διαδεδομένο 
πρόβλημα, π.χ. εξαιτίας της χρήσης φυτοφαρμάκων με 
βάση το χαλκό και της χρήσης υγρής κόπρου χοίρων στη 
γεωργία. Επίσης, η ρύπανση από κάδμιο είναι πολύ κοινή, 
π.χ. από την επιμόλυνση των λιπασμάτων με κάδμιο. 

 
Annual  accumulation rates of Copper in Soil, 2010 

No data                     Outside coverage 
Πηγή: European Environment Agency - www.eea.europa.eu 

 

Μεταφορά μετάλλων στα φυτά 
Διαφορετικοί μηχανισμοί ελέγχουν τη μεταφορά μετάλλων 
στο φυτό, μεταξύ φυτικών οργάνων, ιστών, κυττάρων, 
ακόμη και εντός των κυττάρων. Η κατανόηση των 
μοριακών μηχανισμών μεταφοράς μετάλλων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του μεταβολισμού 
των μετάλλων και συνεπώς, για την βελτίωση των 
καλλιεργειών.  

Γιατί χρειάζονται μέταλλα: Μεταλλοπρωτεΐνες 
Τα φυτά χρειάζονται ιχνοστοιχεία, επειδή περίπου το 30% 
των πρωτεϊνών όλων των οργανισμών χρησιμοποιούν ένα 
συνδεδεμένο μέταλλο για τη λειτουργία τους. Τέτοιες 
πρωτεΐνες απαιτούνται για όλα τα μέρη του μεταβολισμού, 
π.χ. το φωτοσύστημα 1, όπως φαίνεται παρακάτω σε μια 
σχηματική αναπαράσταση της δομής του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχέση μεταξύ μετάλλων και ανοσίας των 
φυτών 
Η μόλυνση από 
παθογόνα οδηγεί σε 
δραματικές απώλειες 
αποδόσεων στη 
γεωργία (επάνω).  
Τα ιχνοστοιχεία 
συμμετέχουν στην 
ανοσία των φυτών και 
η τοπική συσσώρευση 
μετάλλων εμφανίζεται 
ως αντίδραση στη 
μόλυνση από 
παθογόνο (κάτω).  
Έτσι, η καλύτερη 
κατανόηση του ρόλου 
των μετάλλων στην 
ανοσία των φυτών  
θα βοηθήσει τη γεωργία. 
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