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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δημητρίου Γανωτάκη, τον οποίο ευχαριστώ για 

την ευκαιρία που μου έδωσε να εργαστώ στο αντικείμενο της βιοχημείας. Θα ήθελα να τον 

ευχαριστήσω ακόμη για την επιστημονική και ηθική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

διατριβής μου. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ερευνήτρια Maria Teresa Giardi για την ευκαιρία που 

μου έδωσε για πραγματοποιήσω μέρος της ερευνάς μου στο εργαστήριό της στο Ινστιτούτο 

Κρυσταλλογραφίας (CNR-Ρώμη), όπως επίσης και τους Giovanni Basile, Dania Esposito, 

Emanuela Pace, Flavia Di Costa και Mark Gahel. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διδάκτωρ Renate Gesmann και τον ερευνητή Κυριάκο 

Πετράτο για την πολύ μεγάλη δουλειά που έκαναν στα πλαίσια της αλληλουχίας του 

γονιδίου και του προσδιορισμού της κρυσταλλοδομής της χαρυβδίνης. 

Την διδάκτωρ Λουίζα Γιαννούδη (University of Cranfield, UK) για την άψογη 

συνεργασία που είχαμε. Το καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τοκατλίδη για την συνεργασία του 
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τον καθηγητή Marco Mascini του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Universita di Firenze, IT) 
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και την συνεργασία τους. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Udo Johanningmeier (Martin-Luther 

Universität, Germany) για την συνεργασία και τις συμβουλές του όσο αφορά το μέρος των 

μεταλλαγμένων αλγών Chlamydomonas. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Dr. Friedrich 
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Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
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Τ Ο Υ Λ Ο Υ Π Α Κ Η Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Σ  
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  Όνομα: Τουλουπάκης Ελευθέριος 
  Ημερομηνία γέννησης: 27/10/1974 
  Τόπος γέννησης: Βενετία Ιταλίας 

  Τόπος κατοικίας: Σγουρομαλλίνης 28, 71305, Ηράκλειο Κρήτης 
  Τηλέφωνο: +306974941617, Fax: +302810243112  
  E-mail: toulou_e@chemistry.uoc.gr 
  Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ 
1992 Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 16/20 από το ΙΙο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. 
2000 Απόκτηση Πτυχίου (13/03/2000) στις Βιολογικές επιστήμες, με κατεύθυνση 

στη μοριακή βιολογία, στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας στην Ιταλία. 
Διπλωματική εργασία στην μοριακή βιολογία με τίτλο κατασκευή και 
προκαταρκτική ανάλυση μεταλλάξεων της υπομονάδας Η του φωτοσυστήματος 
ΙΙ στο Synechocystis 6803, υπεύθυνη καθηγήτρια κα Elisabetta Bergantino. 
Τελική βαθμολογία: 87/110. 

2003 MSc στην Βιοχημεία, στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(16/12/2003). Τίτλος: Απομόνωση, χαρακτηρισμός και ακινητοποίηση του 
ένζυμου Αλλιινάση σε στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια. Επιβλέπων καθηγητής κ. 
Γανωτάκης Δημήτριος. 

2006 PhD στην Βιοχημεία, στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(07/10/2006). Τίτλος: Α. Απομόνωση, χαρακτηρισμός και κρυσταλλική δομή 
της χαρυβδίνης, μιας νέας πρωτεΐνης, από τον οργανισμό Charybdis maritima. 
Β. Aνάπτυξη βιοαισθητήρα που βασίζεται σε φωτοσύστημα για την ανίχνευση 
ζιζανιοκτόνων. Επιβλέπων καθηγητής κ. Γανωτάκης Δημήτριος. 
 

ΓΛΩΣΣΕΣ 
  Καλή γνώση της Ιταλικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows και των προγραμμάτων 
Word, Excel, PowerPoint, Origin, Outlook, Outlook express, Adobe 
Photoshop, Acrobat Reader, Internet Explorer. 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
2001 Ξεκίνησα τις Μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης – Εργαστήριο Βιοχημείας με επιβλέπων καθηγητή 
τον κ. Γανωτάκη Δημήτριο. Ασχολήθηκα στο πρόγραμμα ‘Ανάλυση του 
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μηχανισμού της αναστολής της υπεριώδους ακτινοβολίας UVA στο 
φωτοσύστημα ΙΙ’. Για να ολοκληρώσω αυτή την έρευνα πραγματοποίησα 
διάφορα πειράματα, εκ των οποίων ορισμένα από αυτά είναι: χημικο-
πρωτεϊνικές αναλύσεις, μετρήσεις έκλυσης οξυγόνου, ανάλυση με 
φασματοσκοπία EPR των κέντρων αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ 
απομονωμένα από φύλλα από τον οργανισμό Spinacia oleracea. 

 
2001 Επίσκεψη στο Εργαστήριο του Καθηγητή κ. Vass Imre στο Institute of Plant 

Biology – Biological Research Center, στο Szeged στην Ουγγαρία. 
 
2002 Εργάστηκα πάνω σε δύο προγράμματα: το πρώτο αναφερόταν στον 

καθαρισμό και χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης Alliinase απομονωμένη από 
βολβούς σκόρδου (Allium sativum) και το δεύτερο αναφερόταν στον 
χαρακτηρισμό των LDH (Ιnorganic Layered Double Hydroxides), 
ονομάζονται και "anionic clays", σαν μεταφορείς διαφόρων μορίων-
βιομορίων. 

 
2003 Εργάστηκα πάνω σε δύο προγράμματα: το πρώτο αναφέρονταν στην 

απομόνωση και ακινητοποίηση πρωτεϊνών και DNA σε LDH και το δεύτερο 
αναφέρονταν στον καθαρισμό και χαρακτηρισμό πρωτεϊνών από τον 
οργανισμό Charybdis maritima. 

 
2003 Σεμινάριο με τίτλο “Layered Double Hydroxides: σύνθεση χαρακτηρισμός και 

χρήση τους σαν non viral vectors” στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Πάδοβας. 

 
2004 Μετά από επιτυχή εξέταση σε μια εθνική προκήρυξη θέσης συνεργασίας, 

συνεχίζοντας τις σπουδές του Διδακτορικού μου τίτλου, συνεργάστηκα με το 
Ινστιτούτο Κρυσταλλογραφίας του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) στη Ρώμη, πάνω σε δυο ερευνητικά προγράμματα 
κάτω από την επίβλεψη της ερευνήτριας κα. Maria Teresa Giardi: 

  Από 06/01 έως 06/07 (Προκήρυξη 027.001.ΑR.03  -  11-11-2003) Τίτλος: 
‘Μελέτη φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών ανθεκτικές στις ακτινοβολίες με σκοπό 
την χρήση τους σε βιοαισθητήρες’. 

  Από 07/07 έως 07/12 (Προκήρυξη 027.01.ΑR.7  -  07-06-2004) Τίτλος: 
‘Βιοχημικές τεχνικές για την παρασκευή βιολογικών μεσαζόντων 
βασιζόμενοι στο φωτοσύστημα ΙΙ για την ανίχνευση φυσικο-χημικών 
παραγόντων ιδιαίτερα φυτοφαρμάκων και ιοντίζουσες ακτινοβολίες’. 

 
2005 Από 07/12/04 έως 07/07/2005, συνέχισα την συνεργασία μου με το 

Ινστιτούτο Κρυσταλλογραφίας του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών στη Ρώμη 
πάνω στο ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Βιοχημικές τεχνικές για την παρασκευή 
βιολογικών μεσαζόντων βασιζόμενοι στο φωτοσύστημα ΙΙ για την ανίχνευση 
φυσικο-χημικών παραγόντων ιδιαίτερα φυτοφαρμάκων και ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες’ κάτω από την επίβλεψη της ερευνήτριας κα Maria Teresa 
Giardi. 
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2004-2006 Επιστημονικός σύμβουλος στην εταιρία Βiosensor Srl (www.biosensor.it), 
αναπτύσσοντας τις παρακάτω δραστηριότητες: επεξεργασία των 
προγραμμάτων R&D, παρουσιάσεις, διαχείριση των σχέσεων συνεργασίας με 
τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους συνεργάτες και ιδρύματα. 

 
2006 Εργάστηκα στο πρόγραμμα ‘Βιο-αποικοδόμηση οργανικών ρύπων. 

Μεταβολισμός αρωματικών ενώσεων από ένα νέο βακτηριακό στέλεχος του 
γένους Pseudomonas’. 
 
Τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 και 2005-2006 ήμουν 
βοηθός εκπαιδευτής για τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
διάρκεια των μαθημάτων του εργαστηρίου της Βιοχημείας του Τμήματος 
Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

Είμαι ικανός να πραγματοποιήσω με αυτονομία τα παρακάτω πειράματα: 
Πειράματα καθαρισμού και πρωτεϊνικής ανάλυσης: χρωματογραφίες 
ιονανταλλαγής, συγγένειας, υδροξυλαπατίτη, μοριακού αποκλεισμού, 
υδρόφοβη, ΤLC, silica-gel, φυγοκέντρηση, καταβύθιση, διαπίδυση, ποσοτική 
ανάλυση με Bradford, ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE μιας και δυο διαστάσεων, 
electroelution, ισοηλεκτρική εστίαση, μέτρηση έκλυσης οξυγόνου με 
οξύγραφο. Ανοσοανίχνευση, έκφραση και καθαρισμός μεταλλαγμένων 
πρωτεϊνών, παραγωγή αντισωμάτων, φασματοσκοπία ΙR, μετρήσεις 
φθορισμού, εκχύλιση, κρυστάλλωση πρωτεϊνών, πειράματα 
αυτοραδιογραφίας. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ανόργανες και οργανικές 
μήτρες. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων σε τυπωμένα 
ηλεκτρόδια. 
Καλλιέργειες κυττάρων: ζυμών, αλγών, βακτηριδίων, κυανοβακτηριδίων και 
φωτοσυνθετικών βακτηριδίων. 
Πειράματα πάνω στο DNA: αλυσιδωτή αντίδραση της DNA πολυμεράσης 
(PCR), εξαγωγή και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA, ηλεκτροφόρεση σε 
πηκτή αγαρόζης, κλωνοποίηση, μετάλλαξη, αφαίρεση γονιδίων, εισαγωγή 
γενετικού υλικού σε βακτηρίδια, Southern blot. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

The Mechanism of UVA Radiation-Induced Inhibition of Photosystem II 
Electron Transport Studied by EPR and Chlorophyll Fluorescence. I. Vass, E. 
Turcsanyi, E. Touloupakis, D. Ghanotakis, and V. Petrouleas (2002). 
Biochemistry, Vol. 41, pp. 10200 – 10208. 
 
Role of the PSII-H subunit in photoprotection: novel aspects of D1 turnover 
in Synechocystis 6803. E. Bergantino, A. Brunetta, E. Touloupakis, A. 
Segalla, I. Szabò, and G. M. Giacometti (2003). Journal of Biological 
Chemistry, Vol. 278 No 41, Issue of October 24, pp. 41820 – 41829. 
 
A multi-biosensor based on immobilized Photosystem II on screen-printed 
electrodes for the detection of herbicides in river water. E. Touloupakis, L. 
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Giannoudi, S. A. Piletsky, L. Guzzella, F. Pozzoni, and M. T. Giardi. (2005). 
Biosensors and Bioelectronics. Vol. 20/10 pp. 1984 – 1992. 
 
Successes in the Development and Application of Innovative Techniques. E. 
Touloupakis, G. Basile, E. Pace, M. T. Giardi and F. Di Costa. In M. T. 
Giardi and E. Piletska (editors). Biotechnological Application of 
Photosynthetic Proteins: Biochips, Biosensors and Biodevices. (2006), Landes 
Bioscience, Springer Publishers, Church St. Georgetown USA pp. 209 – 214.  
 
Isolation, characterization, sequencing and crystal structure of charybdin, a 
type 1 ribosome-inactivating protein from Charybdis maritima agg. E. 
Touloupakis, R. Gessmann, K. Kavelaki, E. Christofakis, K. Petratos and D. 
F. Ghanotakis (2006). FEBS Journal, Vol. 273, pp. 2684 – 2692. 
 
Development and testing of an optical (chemiluminescence) micro-fluidic 
sensor for herbicides monitoring. D. G. Varsamis, E. Touloupakis, P. 
Morlacchi, D. F. Ghanotakis, M. T. Giardi and D. C. Cullen. Submited. 
 
Computational and Biotechnological Approaches for the Construction of new 
Biomediators in an Amperometric Biosensor for Herbicide Detection. E. 
Touloupakis, E. Pace, U. Johanningmeier and M. T. Giardi. In preparation. 
 
Mediated amperometric detection of herbicides based on Hill reaction. L. 
Giannoudi, E. Touloupakis, E. Piletska, M.T. Giardi and S.A. Piletsky. In 
preparation. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 
Convegno Italiano di Fotobiologia e Fotochimica. Padova, 6-8 Giugno 2002, 
organizzato dalla Società Italiana di Fotobiologia Sezione Nazionale della 
International Union for Photobiology. Ruolo della subunità PSBH nel ciclo di 
riparo del fotosistema II, studiato in mutanti di Synechocystis. A. Brunetta, A. 
Segalla, E. Touloupakis, I. Szabò, G. M. Giacometti, E. Bergantino. 
 
Federation of European Societies of Plant Physiology 13th Congress 
Heraklion, Crete, Greece, 1-6 Sept. 2002. Isolation and characterization of 
alliinase from bulbs of garlic. E. Touloupakis, K. Karapidaki and D. 
Ghanotakis. 
 
19th Pan-Hellenic Conference on Chemistry. The many faces of chemistry and 
its applications. November 6-10, 2002 University of Crete-Heraklion, Greece. 
Isolation and characterization of alliinase from bulbs of garlic. E. 
Touloupakis, K. Karapidaki and D. Ghanotakis. 
 
Associazione Italiana di Cristallografia, XXXIV Congresso Nazionale, Roma, 
Palazzo del CNR 26–29 Settembre 2004. Stress conditions induce photosysten 
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II minimum functional size interconversion from monomer to dimmer. E. 
Touloupakis, D. Esposito, F. Di Costa, E. Pace, D. Ghanotakis, M. T. Giardi. 
 
35th Committee on Space Research, Scientific Assembly Paris, France, 18-25 
July 2004. Automated systems to monitor space radiation effect on 
photosynthetic organisms. D. Esposito, F. Di costa, C. Faraloni F. Fasolo, E. 
Pace, M. Perosino, G. Torzillo E. Touloupakis, A. Zanini and M. T. Giardi. 
 
The 4th International Conference on Instrumental Methods of Analysis, 
Modern Trends and Applications 2–6 October, 2005 Iraklion, Crete Greece. 
Detection of herbicides in environmental samples by applying the Hill 
reaction of photosynthesis on electrochemical techniques. L. Giannoudi, E. 
Touloupakis, E. Piletska, L. Guzzella, M. T. Giardi and S. Piletsky. 
 
The 4th International Conference on Instrumental Methods of Analysis, 
Modern Trends and Applications 2–6 October, 2005 Iraklion, Crete Greece. 
Development of chemiluminescence photosystem sensor for monitoring 
herbicide based inhibition of photoinduced peroxide production. D. G. 
Varsamis, E. Touloupakis, P. Morlacchi, M. T. Giardi and D. C. Cullen. 
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CURRICULUM VITAE 
________________________________________________________

T O U L O U P A K I S  E L E F T H E R I O S  
 
PERSONAL INFORMATION 
  Date of birth: 27/10/1974 
  Place of birth: Venice, Italy 

  Address: Sgouromallinis 28, 71305, Heraklion Crete 
  Τel: +306974941617, Fax: +302810243112 
  E-mail: toulou_e@chemistry.uoc.gr 
 
EDUCATION 
1992  Graduation from high school, Heraklion Crete 
1992-2000 Graduated in Biological Sciences at the University of the Studies in Padova, 

with the vote of 87/110. Title of Experimental thesis: Construction and 
preliminary analysis of mutants of the subunit H from Photosystem II in 
Synechocystis 6803. 

2000-2001 Military 
2001-2003 MSc in Biochemistry, Chemistry Department, University of Crete Thesis: 

“Isolation characterisation and immobilisation of the enzyme Alliinase on 
Layered Double Hydroxides” Advisor: Professor Dimitrios Ghanotakis  

2003-2006 PhD in Biochemistry, Chemistry Department, University of Crete Thesis:  
Α. Isolation, characterization and crystal structure of charybdin, a new protein 
from Charybdis maritima. Β. A biosensor based on Photosystem for the 
detection of herbicides. Advisor: Professor Dimitrios Ghanotakis. 

 
FOREIGN LANGUAGES  
  Italian, English. 
 
INFORMATICS KNOWLEDGE  

Good knowledge of functional system Windows and the programs: Word, 
Excel, PowerPoint, Origin, Outlook, Outlook express, Adobe Photoshop, 
Acrobat Reader, and Internet Explorer. 
 

RESEARCH EXPERIENCE 
2001-2006 Research in Biochemistry, Department of Chemistry, University of Crete, 

Advisor: Professor Dimitrios Ghanotakis. 
2001 Analysis of the Mechanism of UV-A Radiation-Induced Inhibition of 

Photosystem II ElectronTransport. 
2002 Purification and characterization of Alliinase from Allium sativum. 

Characterisation of Ιnorganic Layered Double Hydroxides. 
2003 Isolation and immobilization of DNA and proteins on Layered Double 

Hydroxides. 
 Protein purification and characterisation from the plant Charybdis maritima. 
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2004-2005 06/01/04 - 06/07/04 “Study of photosynthetic proteins resistant to radiation 
for bionsensoristic purpose”. 

  07/07/04 - 07/07/05 “Biochemical methods for the preparation of 
biomediators based on photosystem II for the analysis of chemical-physical 
agents in particular herbicides and ionized radiations”. Institute of 
Crystallography (National Council of Research) Rome Italy Advisor: Res. 
Maria Teresa Giardi. 

2004-2006 Scientific adviser in company Biosensor Srl (www. biosensor.it), developing 
the following activities: R&D, presentations, management of relations of 
collaboration with enterprises, the public collaborators and institutions. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας αναφέρεται στο χαρακτηρισμό μια νέας 

πρωτεΐνης, που απομονώθηκε από βολβούς του οργανισμού Charybdis maritimα, και 

ονομάστηκε χαρυβδίνη. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο οργανισμό οφείλεται στο 

γεγονός ότι περιέχει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ενώσεων με σημαντικές φαρμακευτικές 

ιδιότητες. Η χαρυβδίνη απομονώθηκε σε καθαρή μορφή και παρήχθησαν κρύσταλλοι οι 

οποίοι και έδωσαν δεδομένα περίθλασης σε διακριτικότητα 1,6Å. Τα δεδομένα περίθλασης 

αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της δομή της, ενώ προσδιορίστηκε 

επίσης η αλληλουχία DNA καθώς και η αμινοξική αλληλουχία. Η σύγκριση της 

αλληλουχίας αμινοξέων της χαρυβδίνης με αλληλουχίες μεγάλου αριθμού πρωτεϊνών έδειξε 

ότι η χαρυβδίνη είναι μέλος μια σημαντικής οικογένειας πρωτεϊνών οι οποίες αναστέλλουν 

μη αντιστρεπτά τη δράση των ριβοσωμάτων (Ribosome Inactivating Proteins - RIP). Η 

χαρυβδίνη αποτελείται από μια ενιαία πολύπεπτιδική αλυσίδα με μοριακό βάρος περίπου 29 

kDa, η οποία (μέσω ενός μηχανισμού απογλυκοζιλίωσης) αναστέλλει την πρωτεϊνική 

μετάφραση σε διαλυμένα δίκτυο-ερυθροκύτταρα με IC50 24nM. Χαρακτηριστικό της 

χαρυβδίνης είναι η διαφοροποίηση εξαιτίας μετάλλαξης, ενός εκ των τεσσάρων αμινοξέων 

που σχηματίζουν το ενεργό της κέντρο. Συγκεκριμένα, στη θέση 79 του ενεργού κέντρου μια 

βαλίνη έχει αντικαταστήσει το κατά τα άλλα συντηρημένο, μεταξύ 360 πρωτεϊνών RIP, 

κατάλοιπο τυροσίνης.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός αμπερομετρικού 

αισθητήρα για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων, χρησιμοποιώντας φωτοσυνθετικό υλικό 

ακινητοποιημένο σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Η ακινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με την 

μέθοδο της μοριακής διασύνδεσης παρουσία BSA και γλουταραλδεΰδης. Η αρχή ανίχνευσης 

ζιζανιοκτόνου βασίζεται στην παρεμπόδιση της ηλεκτρονιακής ροής στο φωτοσύστημα ΙΙ 

εξαιτίας της παρουσίας του ζιζανιοκτόνου, το οποίο εμποδίζει τη φωτοσυνθετική διαδικασία 

μειώνοντας τη αναγωγή του μεταφορέα ηλεκτρονίων με συνέπεια την μείωση του 

επαγόμενου ρεύματος. Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης ελέγχεται μέσω της ποσότητας του 

ανηγμένου τεχνητού μεταφορέα ηλεκτρονίων, ο οποίος παράγεται κατά τον φωτισμό του 

φωτοσυνθετικού υλικού. Η οξείδωση του παραπάνω μεταφορέα στο ηλεκτρόδιο παράγει και 

το καταγραφόμενο σήμα, συσχετίζοντας έτσι την ένταση του ρεύματος με τη συγκέντρωση 

του ζιζανιοκτόνου. Το συγκεκριμένο σύστημα, χρησιμοποιώντας θυλακοειδείς μεμβράνες, 

έχει χρόνο ζωής έως και 23 ώρες και επιτρέπει την ανίχνευση των φωτοσυνθετικών 
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ζιζανιοκτόνων με όριο ανίχνευσης της τάξεως των 10-300nM, αναλόγως με τον τύπο 

ζιζανιοκτόνου. Προκαταρτικές αναλύσεις δειγματοληψιών ύδατος ποταμού έδειξαν καλό 

συσχετισμό μεταξύ των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν με χρωματογραφία-GC και τη χρήση 

του παραπάνω βιοαισθητήρα. Παράλληλα μελετήθηκε η χρήση ακινητοποιημένων κυττάρων 

Chlamydomonas, όπου και παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου ζωής σε 42 ώρες και μείωση 

του ορίου ανίχνευσης των φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων στα 20-8nM, ανάλογα με τον 

τύπο ζιζανιοκτόνου.  
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ABSTRACT 
 

Α. In the present work, we describe the purification, characterization and structural 

determination of charybdin, a novel 29kDa protein from bulbs of Charybdis maritima agg. 

Charybdin was characterized by biochemical methods and its structure determined by X-ray 

crystallography. The DNA sequence, and derived amino acid sequence, revealed a 

significant homology with various ribosome inactivating proteins (RIPs) Although charybdin 

inhibited the rabbit reticulocyte translation system, the estimated IC50 value of 24nM 

indicates that it is not such a strong inhibitor of protein synthesis as other RIPs. Single 

crystals were grown in the cold room from PEG6000 solutions. Diffraction data collected to 

1.6 Å resolution led to the protein structure with the Molecular Replacement method. The 

active site of RIPs, which contains four key amino acid residues, is highly conserved. 

Although the three of the four key residues are present at the active site of charybdin, the 

fourth residue, which is an invariant Tyr80 (ricin numbering) among more than 360 RIP 

sequences known to date, is substituted by Val. 

Β. A screen-printed electrodes based sensor, with immobilised photosynthetic material 

was successfully developed and tested for detection of herbicides inhibiting photosynthesis. 

Upon illumination of the photosynthetic material a signal from a reduced mediator was 

recorded amperometrically. The added herbicide inhibits the photosynthetic process and 

decreases the reduction of the mediator. The decrease in the measured current is proportional 

to the herbicide concentration. The spinach thylakoid membranes successfully immobilised 

onto the sensor surface using cross-linking with glutaraldehyde and bovine serum albumin, 

gave reproducible and sensitive measurements. The developed system allowed reliable 

detection of herbicides with a detection limit ranging from 10 to 300nM, depending on the 

type of herbicide and with a measured lifetime up to 23 hours. In parallel and compared to 

the thylakoid membranes, Chlamydomonas reinhardtii mutant cells were immobilised and 

tested to assure a higher biological stability of the biosensor. Preliminary analysis of river 

water samples using this sensor was also performed indicating good correlation between the 

data obtain with the biosensor and the ones obtained after GC-MS analysis. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Å:   Αngstroem 
APS:   υπερθειϊκό Αμμώνιο 
AS:   θειικό αμμώνιο 
ATP:   αδενόσινο-5-τριφωσφορικός εστέρας 
BSA:   Bovine Serum Albumin 
Chl:   χλωροφύλλη 
CBB:   Coomassie Brilliant Blue 
CV:   κυκλικής βολταμετρίας 
DCBQ:  2,6-διχλωρο-π-βενζοκινόνη 
DCPIP:  διχλωροφαινόλη ινδόλφαινόλη 
DCMU:  3-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία 
DQ:   δουροκινόνη 
DNA:   δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ 
DTT:   διθειοθρεϊτόλη 
EDTA:   αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ 
GA:   γλουταραλδεΰδη 
HeLa:   κύτταρα από καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας 
Hepes:   2-[4-(2-υδροξυαιθυλο)-1-πιπεραζινο]-αιθανο σουλφονικό οξύ 
HIV:   Human immunodeficiency virus 
HRP:   Ηorseradish peroxidase 
ΙΕF:   ισοηλεκτρική εστίαση 
IgG:   ανοσοσφαιρίνη G 
IL:   Ιntronless 
kDa:   kilodalton 
LED:   Light emmiting diode 
LOD:   όριο ανίχνευσης 
LHCII:   σύμπλοκο συλλογής φωτός  
MES:   2-μορφολινο-αιθανοσουλφονικο οξύ 
MPD:   2-methyl-2,4-pentanediol 
MW:   μοριακό βάρος 
NADP:  νικοτιδαμινο-αδενινο-δινουκλεοτιδο-φωσφορικός εστέρας 
OEC:   σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου 
PAGE:   ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 
PAP:   Pokeweed antiviral protein 
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PAS:   Periodic Acid Schiff 
PCR:   αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης  
PEG:   πολυαιθυλενογλυκόλη 
Pheo:   φαιοφυτίνη 
PMSF:   φαινυλο-μεθυλ-σουλφονυλο-φθορίδιο 
PQ:   πλαστοκινόνη 
rRNA:   ριβοσωμικό ριβονουκλεϊκό οξύ 
tRNA:   μεταφορικό ριβονουκλεϊκό οξύ 
RSD:   σχετική τυπική απόκλιση 
PSI:   φωτοσύστημα Ι 
PSII:   φωτοσύστημα ΙΙ 
PVC:   πολυβινυλοχλωρίδιο 
PVDF:   polyvinylidene fluoride 
PVP:   polyvinylpyrrolidone 
RC:   κέντρο αντίδρασης 
RIP:   Ribosome inactivating protein 
SDS:   δωδεκυλοθειϊκό νάτριο 
SDS-PAGE:  ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου παρουσία SDS 
TEMED:  N,Ν,Ν’,Ν’-τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη 
Tricine:  N-τρις (υδροξυμέθυλο-) μέθυλο-γλυκίνη 
Tris:   τρις-υδρόξυμέθυλο-αμινομεθάνιο 
Triton X-100:  πολύ-αιθυλένο γλυκόλ οκτυλ-φαινόλικός αιθέρας 
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ΜΕΡΟΣ Α. Απομόνωση, χαρακτηρισμός και κρυσταλλική δομή της 

χαρυβδίνης, μιας νέας πρωτεΐνης, από τον οργανισμό Charybdis maritima. 

 

Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α.1.1 Περιγραφή του οργανισμού Charybdis maritimα 

Ο οργανισμός Charybdis maritima ή αλλιώς σκυλοκρεμμύδα, ανήκει στην 

οικογένεια των Λειριωδών, είναι πολυετές φυτό, ψηλό, με πολύ μεγάλο βολβό και φύεται σε 

ξερότοπους και φρύγανα (εικόνα 1). Έχει έναν απιοειδές βολβό, με διάμετρο από 7,5 έως 

15,24 εκ., και αποτελείται από ομόκεντρες κλίμακες, όπου οι εξωτερικές από αυτές είναι 

λεπτές και μεμβρανώδης, ενώ οι εσωτερικές είναι υπόλευκες, παχιές, σαρκώδεις, γεμάτες 

από χυμό και ζυγίζουν από μισό έως 2 κιλά, παρόλο που έχουν βρεθεί σκυλλοκρεμμύδες έως 

και 5 κιλά. Ο βολβός καταλήγει σε δυνατές και ινώδεις ρίζες. 

 

Εικόνα 1. Ο οργανισμός Charybdis maritima (Koehler, 1887). 

 

Η σκυλοκρεμμύδα παρουσιάζει μακρύ στέλεχος, με γκριζωπό ιώδες χρώμα,  ύψους 

80 με 90 εκ., και τελειώνει με μια πυκνή, μακριά και ωοειδής ταξιανθία. Τα άνθη της είναι 

μικρά και λευκά στο χρώμα (εικόνα 2). Η πρόοδος της άνθησης των μπουμπουκιών είναι 

βαθμιαία από κάτω προς τα πάνω. Όταν το λουλούδι κλείνει, τα πέταλα δεν πέφτουν αλλά 
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κλείνουν πάλι και επαναλαμβάνουν μια κυλινδρική δομή λίγο πολύ παρόμοια με τα 

μπουμπούκια, πράγμα που καθιστά το άνθισμα της ταξιανθίας ενδιαφέρον. Τα κλειστά 

πέταλα προστατεύουν την αναπτυσσόμενη ωοθήκη που αναπτύσσεται μέσα σε πράσινα 

φρούτα καψών. Τα φρούτα αυτά αναπτύσσονται σε μια στενόμακρη κάψα με διαμήκης 

φούσκωμα. Όταν ωριμάσουν διασπώνται σε 3 μέρη ώστε να απελευθερωθούν οι μαύροι 

φτερωτοί σπόροι του. Υπάρχουν περίπου 25 σπόροι ανά κάψα με μήκος 5mm ο καθένας, 

τους οποίους μπορεί ο αέρας να μεταφέρει σε μεγάλη απόσταση, λόγω της ελαφριάς δομής 

τους.  

 
Εικόνα 2. Η μακριά, ωοειδής ταξιανθία και το άνθος της σκυλοκρεμμύδας 

(www.maltawildplants.com). 

 

Τα φύλλα της σκυλοκρεμμύδας είναι πολύ μεγάλα, φθάνουν σε μήκος 30-60 εκ και 

πλάτος 3-6 εκ, επιπλέον είναι λεία και λαμπερά και έχουν ένα βαθύ πράσινο χρώμα. 

Αυξάνονται σε συστάδες άμεσα από τον καφεκόκκινο βολβό που προεξέχει ελαφρώς επάνω 

από το έδαφος (εικόνα 3). Αυτά βγαίνουν αφού εμφανιστούν τα άνθη, στο τέλος του 

καλοκαιριού με αρχές του φθινοπώρου.  

Βοτανολόγοι έχουν περιγράψει μέχρι στιγμής περίπου είκοσι πέντε ποικιλίες 

σκυλοκρεμμύδας που διαφέρουν στο μέγεθος και το χρώμα του βολβού, των φύλλων και 

των ανθών. Οι πιο διαδεδομένες είναι η λευκή και η κόκκινη. Στην λευκή ποικιλία οι 

κάλυκες των βολβών είναι υπόλευκοι ή κιτρινωποί στο χρώμα. Στην κόκκινη ποικιλία οι 
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εξωτερικοί κάλυκες είναι καφε-κόκκινοι και οι εσωτερικοί κάλυκες ασπρο-κιτρινωποί, ενώ 

μια ροζ επιδερμίδα εμφανίζεται στις ενδιάμεσες μορφές. Τα δύο αυτά είδη έχουν αφθονία 

πικρού πυκνού χυμού. Σύμφωνα με τον καθηγητή Schroff περιέχουν οξαλικό ασβέστιο, 

δεξτρόζη, άμυλο, πτητικά έλαια και ορυκτά άλατα (Bentley and Trimen, 1880). 

 

 

Εικόνα 3. Συστάδες φύλλων της σκυλοκρεμμύδας. 

 

Η σκυλοκρεμμύδα έχει έναν παράξενο κύκλο ζωής επειδή το φυτικό και 

αναπαραγωγικό της μέρος αναπτύσσεται σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Ούσα 

προσαρμοσμένη στο μεσογειακό κλίμα, με τις εναλλαγές της υγρής (Οκτώβριος - Μάιος) 

και άνυδρης (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) περιόδου, διαθέτει φύλλα που φυτρώνουν απευθείας 

από το έδαφος μόλις έρθουν τα πρωτοβρόχια. Αυτά είναι μεγάλα, φαρδιά και 

φωτοσυνθέτουν έντονα όλη την υγρή περίοδο, στέλνοντας υλικά στον βολβό που συνεχώς 

διογκώνεται. Μόλις φτάσει το τέλος της άνοιξης τα φύλλα αρχίζουν να ξεραίνονται. Όμως, 

λίγο πριν πέσουν μεταφέρουν μεγάλο μέρος του υλικού που περιείχαν στον βολβό, που θα το 

έχει ιδιαίτερη ανάγκη όσο το μακρύ και θερμό καλοκαίρι πλησιάζει. Ιδιαίτερα αυξημένη 

ανάγκη υλικών υπάρχει προς το τέλος Αυγούστου όπου το φυτό ανθίζει, μια και  

σχηματίζεται μεγάλος, συχνά πάνω από ένα μέτρο, ανθικός άξονας, στην κορυφή του οποίου 

υπάρχουν τα λουλούδια. Μάλιστα αυτός ο ψηλός ανθικός άξονας ευθύνεται για την έξοδο 

των λουλουδιών πάνω από τους τριγύρω θάμνους, γεγονός που διευκολύνει και τα έντομα 

που γονιμοποιούν τα λουλούδια να τα «εντοπίζουν» πιο εύκολα. Ίσως να φαίνεται περίεργο 

το πώς οι σκυλοκρεμμύδες, μακριά η μία από την άλλη, ανθίζουν συγχρόνως. Ιδιαίτερα γιατί 

την περίοδο αυτή δεν έχουν υπέργεια μέρη - φύλλα τα οποία θα μπορούσαν να 

«πληροφορηθούν» την εποχή από το μήκος της ημέρας. Φαίνεται ότι η «εντολή» για άνθιση 
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στο τέλος Αυγούστου δίνεται από τα φύλλα προς τον βολβό τον Μάρτιο μ' έναν άγνωστο 

μηχανισμό. Η άνθιση της σκυλοκρεμμύδας αυτή την εποχή, όταν ελάχιστα άλλα φυτά είναι 

ανθισμένα, είναι σημαντική κυρίως για την επιβίωση των εντόμων που τη γονιμοποιούν, 

παίρνοντας σαν ανταμοιβή το νέκταρ. Αν δηλαδή, λείψουν οι σκυλοκρεμμύδες που 

συντηρούν αυτά τα έντομα, για μια περίοδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων, θα υπάρξουν 

προβλήματα και στα φυτά τα οποία πρόκειται να ανθίσουν στη συνέχεια, γιατί πολύ απλά  

θα  έχουν εκλείψει τα έντομα εκείνα που τα γονιμοποιούν. 

 

Α.1.1.1 Ονοματολογία 

Η σκυλοκρεμμύδα ανήκει στην οικογένεια των Hyacinthaceae. Στον παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 1) διακρίνεται η ταξινόμηση της σκυλοκρεμμύδας σύμφωνα με το μοντέρνο 

σύστημα ταξινόμησης Dahlgren. 

Βασίλειο Plantae 
Υποβασίλειο Cormobionta 
Υπερφύλο Embryophyta 
Φύλο Tracheophyta 

Υποφύλο Spermatophyta 
Υπερκλάση Angiospermatae 
Κλάση Magnoliopsida 

Υποκλάση Magnoliidae 
Υπερτάξη Lilianae 
Τάξη Asparagales 

Οικογένεια Hyacinthaceae 
Υποοικογένεια Urgineoideae 

Γένος Charybdis 
Είδος Charybdis maritima 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση του φυτού Charybdis maritima.  

 

Το Scilla maritima ήταν το πρώτο επιστημονικό όνομα που δόθηκε από τον Linnaeus 

το 1753, αλλά αυτό άλλαξε σε Urginea maritima, όταν ο Steinheil το 1834 αφού εξέτασε 

αυτό το φυτό, το αφαίρεσε από το γένος Scilla. Η κύρια διαφορά μεταξύ των γενεών είναι 

ότι το γένος Urginea έχει επίπεδους δισκοειδείς σπόρους, ενώ το γένος Scilla είναι με τρεις 

οξείες γωνίες. Αργότερα ο Baker το 1873 το ονόμασε Urginea maritima διατηρώντας το 
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Scilla ως τυπικό όνομα. Στη συνέχεια ο Stearn το 1978, το ονόμασε Drimia maritima, και 

τελικά ο Speta το 1998 άλλαξε την επιστημονική ονομασία του φυτού σε Charybdis 

maritima με βάση τις πλαστιδιακές ακολουθίες DNA της οικογένειας των Hyacinthaceae 

(Pfosser and Speta, 2004). 

Άλλα συνώνυμα που χρησιμοποιούνται είναι: Urginea indica, White Squill, Red 

Squill, Urginea scilla, Urginea pancratium, Sea Squill, Sea Onion. Τα ελληνικά ονόματα 

που συναντιούνται για την Charybdis maritima είναι: σκυλοκρεμμύδα, αθανατοκρεμμύδα, 

αγριοκρεμμύδα, κρεμμυδόσκυλα, κουτσούπα, ασκέλλα και αρκόσκυλα. 

 

A.1.1.2 Ιστορία 

Κατά την αρχαιότητα η σκυλοκρεμμύδα χρησίμευε αρχικά σαν φυλαχτό και για αυτό 

ακριβώς τον λόγο την κρεμούσαν πάνω από τις πόρτες των σπιτιών. Οι πρώτες μαρτυρίες 

έμφανίζονται τον 6ο αιώνα π.Χ. Ακόμα και ο γνωστός φιλόσοφος Πυθαγόρας πίστευε ότι η 

σκυλόκρεμμύδα προφύλαζε τον κάτοχο της από πιθανούς κινδύνους και ότι συμβόλιζε τη 

δύναμη που ήθελαν οι άνθρωποι να διοχετεύσουν στα κτήματα και στα σπίτια τους. Την 

χρησιμότητα της σκυλοκρεμμύδας ως μέσο μαντικής ή ως ευοίονου αντικειμένου για την 

ευδαιμονία της χρονιάς την συναντάμε και σε νεότερες εποχές. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρείται η ανθοφορία της, και όταν αυτή κρίνεται ικανοποιητική τότε θεωρείται οιωνός 

μιας καλής χρονιάς! Αν όμως τα άνθη της διαπιστωθούν ότι είναι λειψά, τότε θεωρείται ότι 

η χρονιά δεν θα έχει καθόλου καλή έκβαση. Επειδή ακριβώς ακόμα και σήμερα σε 

ορισμένες περιοχές της Ελλάδος λαμβάνεται ως γούρι που φέρνει καλή τύχη, γι' αυτό και 

κάθε Πρωτοχρονιά χρησιμοποιείται ευρύτατα στις πόρτες των σπιτιών. 

Μια ιδιότητα που είχε ήδη παρατηρηθεί από την αρχαιότητα, είναι ότι ο χυμός της 

σκυλοκρεμμύδας όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί φαγούρα και φουσκάλες. 

Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας η χρήση της ήταν ευρέως διαδεδομένη για να απομακρύνονται 

τα ανεπιθύμητα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, έκοβαν τον βολβό της, τον ανακάτευαν με αλεύρι ή 

πίτουρο και τον τοποθετούσαν κάτω από τις ρίζες της ροδιάς και της αμυγδαλιάς σαν ένα 

είδος ποντικοφάρμακου. Οι ποντικοί που έτρωγαν αυτό το μείγμα πέθαιναν. 

Άλλo ένα χαρακτηριστικό της σκυλοκρεμμύδας, που είχε διαπιστωθεί από τους 

αρχαίους χρόνους, είναι ότι διέθετε πολλές φαρμακευτικές και ιατρικές ιδιότητες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Oxymel squill, που χρησιμοποιείται για τον βήχα 

εφευρέθηκε από τον φιλόσοφο Πυθαγόρα τον έκτο αιώνα προ Χριστού. Επιπλέον 
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αναφέρεται και από τον Θεόφραστο, φιλόσοφο και συνεργάτη του Αριστοτέλη, τον τρίτο 

αιώνα προ Χριστού. Επίσης και ο Επιμενίδης έχει αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε συχνά την 

σκυλοκρεμμύδα για ιατρικούς λόγους. (Grieve, 1984). Όπως λοιπόν προκύπτει από τις 

μαρτυρίες της εποχής ήταν ιδιαίτερα γνωστή σε όλους τους αρχαίους Έλληνες παθολόγους 

(Theophrastus, Historia Plantarum). Για τους Ιπποκράτειους μάλιστα, ήταν ένα από τα πιο 

αρχαία φαρμακευτικά φυτά (Corpus Hippocraticum). Κατόπιν, κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ ο 

Διοσκορίδης, γιατρός από την Κιλικία και φημισμένος φαρμακολόγος, συνοψίζοντας 

αναφέρει ότι όχι μόνο κρεμούσαν την σκυλοκρεμμύδα πάνω από την πόρτα ως φυλαχτό, 

αλλά και ότι την θεωρούσαν «πανάκεια» δηλαδή φάρμακο που θεραπεύει κάθε αρρώστια. 

Αλλά και κατά τον Μεσαίωνα η σκυλοκρεμμύδα φαίνεται ότι ήταν γνωστή εξαιτίας της 

διουρητικής της δράσης και της ευεργετικής της επίδρασης στα νεφρά. Με την πάροδο του 

χρόνου, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνταν ως τονωτικό για την ενδυνάμωση του 

αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος. Η δράση λοιπόν του οργανισμού Charybdis 

maritima αλλά και η χρησιμότητά του ως φαρμακευτικό σκεύασμα ξεκινάει από τα αρχαία 

χρόνια και φτάνει ως την εποχή μας. 

 

Α.1.1.3 Βιότοπος 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της σκυλοκρεμμύδας είναι ότι προσαρμόζεται πολύ 

καλά στον τύπο κλίματος. Συναντιέται όχι μόνο σε ανομοιόμορφα, σκληρά και εξαντλημένα 

από την υπερβόσκηση εδάφη, αλλά και σε άγρια δάση και στις ξηρές, αμμώδεις και 

παράκτιες μεσογειακές περιοχές ειδικότερα δε στα μικρά νησιά. Παρουσιάζεται σε αφθονία 

στη νότια Ισπανία, στην Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Κορσική, τη νότια 

Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Δαλματία, την Ελλάδα, τη Συρία και τη Μικρά Ασία 

(Quezel and Santa, 1963). Επίσης βρίσκεται στις Κανάριες Νήσους και στο Ακρωτήριο της 

Καλής Ελπίδας. 

 

Α.1.1.4 Κυριότερα συστατικά του φυτού Charybdis maritima 

Η χημική σύσταση της Charybdis maritima δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη. Το 1879 ο 

Merck προσδιόρισε σε αυτή 3 γλυκοζίτες, τους scillitoxin, scillipicrin και scillin. Οι δύο 

πρώτοι είναι άμορφοι και δρουν στη καρδιά, ενώ ο δεύτερος γλυκοζίτης είναι πιο ενεργός. Ο 

τρίτος γλυκοζίτης, scillin, προκαλεί μούδιασμα και εμετό. Το scilliroside, υψηλής 

τοξικότητας γλυκοζίτης, είναι το κύριο ενεργό συστατικό (Verbiscar et al., 1986)(Iizuka et 

al., 2001). Υπάρχουν επίσης και άλλοι γλυκοζίτες και αγλυκόνες που έχουν απομονωθεί από 
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το βολβό (Koop et al., 1996). Τα κυριότερα χημικά συστατικά της Charybdis maritima είναι 

οι καρδιακοί γλυκοζίτες τύπου βουφαδιενολίνες (0,15 - 2,4%), όπως: το scillaren A που 

αποτελεί το 10 με 20% της συνολικής περιεκτικότητας σε γλυκοζίτες (εικόνα 4Α), το 

proscillaridin A, το scilliroside, το 11α-acetylgamabufotalin 3-Ο–(4-Ο-β-D-glucosyl)-α-L-

rhamnoside και το 11α-hydroxyscilliglaucoside (εικόνα 4Β).  

Α Β  
Εικόνα 4. Α) Το Scillaren A. Β) Οι ενώσεις (1) 11α-acetylgamabufotalin 3-Ο–(4-Ο-β-D-

glucosyl)-α-L-rhamnoside και (2) 11α-hydroxyscilliglaucoside.  

 

Το πικρό συστατικό scillain, απομονώθηκε το 1879 από τον Jarmerstedt και 

αργότερα από τον Kurtz το 1894. Είναι ένας γλυκοζίτης, που παράγεται από υδρόλυση 

δεξτρόζης, βουτυρικού οξέος και ισοπροπυλικής αλκοόλης. Επίσης, υπάρχει σε μεγάλη 

ποσότητα, ένας κολλώδης υδατάνθρακας (C6H10O5) που μοιάζει με τη δεξτρίνη ο οποίος 

ονομάστηκε sinistrin από τον Schmiedeberg το 1879 και έπειτα scillin από τους Riche και 

Rιmont το 1880 (Moerk, 1894). Περιέχει επίσης χρωστικές ανθοκυανίνες, φλαβονοειδή, 

πολυσακχαρίτες αλλά και λιπαρά οξέα (Vega et al., 1972) (Praznik and Spies, 1993). Επίσης, 

βρίσκονται μεγάλες ποσότητες οξαλικού ασβεστίου υπό μορφή δεσμίδων μακριών 

βελονοειδών κρυστάλλων, που εύκολα διαπερνούν το δέρμα και προκαλούν ερεθισμό και 

εξανθήματα (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, 1999). 

Μεγάλος αριθμός γλυκοζιτών έχει απομονωθεί από την σκυλοκρεμμύδα αλλά σε 

άμορφη κατάσταση χωρίς ακριβή χημική ταυτότητα. Ο ακόλουθος πίνακας (πίνακας 2) 

αναφέρει τα συστατικά του βολβού της σκυλοκρεμμύδας. 
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chelidonic-acid 
kaempferol-7-glucoside-3-

rhamnoglucoside 
Scillicoeloside 

cyanidin-3-caffeoyl-
glucoside 

kaempferol-7-glucoside-3-
triglucoside 

scillicyanoside 

cyanidin-3-glucoside leucocyanidin scilliglaucoside 

dihydroquercetin p-coumaric-acid scillikryptoside 

dihydroquercetin-4'-
monoglucoside 

pelargonidin-
monoglucoside 

scillin 

gallic-acid phytosterols scilliphaeoside 

glucoscillaren-a proscillaridin-a scillipicrin 

glucoscilliphaeoside quercetin scilliroside 

glucosinistrin quercetin-3-monoglucoside scillirosidine 

9-hydroxyscilliphaeoside Quercitrin scillirubroside 

isorhamnetin scillaren-a scillirubrosidine 

kaempferol-3-0-glucoside scillarenin-a scillitoxin 

kaempferol-3-triglucoside scillarenin-beta-d-glucoside sinistrin 

kaempferol-7-glucoside scillaridin-a taxifolin 

kaempferol-7-glucoside-3-
diglucoside 

scillazuroside  

Πίνακας 2. Κυριότερα συστατικά που έχουν αναφερθεί για το βολβό της σκυλοκρεμμύδας 

(http://www.maltawildplants.com). 

 

Α.1.1.5 Δράση και ιατρικές χρήσεις 

Η χημεία της σκυλοκρεμμύδας είναι περίπλοκη αλλά αρκετά μελετημένη. Οι βολβοί 

περιέχουν βουφαδιενολίδες (μυοκτόνα) και καρδιακούς γλυκοζίτες (καρδιοτονωτικά). Το 

Scilliroside είναι μια αρκετά τοξική βουφαδιενόλη και υπεύθυνη για τη δράση της 

σκυλοκρεμμύδας ως μυοκτόνο, ωστόσο η Charybdis maritima περιέχει ακόμα ένα αρκετά 

μεγάλο αριθμό γλυκοζιτών. Η τοξικότητα της διαφέρει λόγω της γενετικής ετερογένειας 

αλλά και των περιβαλλοντολογικών παραγόντων (περίοδος θέρους, συνθήκες αποθήκευσης, 

μέθοδος απομόνωσης). 
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Η σκυλοκρεμμύδα χρησιμοποιείται ως εμετικό, σε περιπτώσεις κοκίτη αλλά και 

λαρυγγίτιδας, πάντα όμως σε περιορισμένες ποσότητες. Λήψη μεγάλων ποσοτήτων της 

σκυλοκρεμμύδας επιφέρει το θάνατο μέσα σε διάστημα δέκα έως εικοσιτεσσάρων ωρών από 

γαστρεντερίτιδα, νεφρίτιδα ή ανακοπή της καρδιάς. 

Σε μικρές δόσεις προκαλεί ναυτία και την μείωση του σφυγμού. Υποκινεί μάλιστα 

και όλα τα εκκριτικά όργανα. Μικρές δόσεις ανακουφίζουν την ενόχληση των βλεννωδών 

επιφανειών ελέγχοντας την υπερβολική έκκριση (Usher, 1974) (Mills, 1985) (Polunin and 

Huxley, 1987) (Bown, 1995). 

Ο βολβός χρησιμοποιείται ευρέως στην ομοιοπαθητική, κυρίως για τις 

αποχρεμπτικές, τις διουρητικές ιδιότητες και την επίδρασή του στην καρδιά (Grieve, 1984) 

(Chevallier, 1996). Χρησιμοποιείται εσωτερικά για την θεραπεία της βρογχίτιδας, του 

βρογχικού άσθματος και του δυνατού βήχα. Εξωτερικά, ο βολβός έχει χρησιμοποιηθεί 

ενάντια στην πιτυρίαση και την σμηγματόρροια. Οι χημικές ουσίες μπορούν να διαφέρουν, 

ανάλογα με το χρώμα των εξωτερικών στρωμάτων του βολβού. Και στα δύο είδη 

περιέχονται οι φαρμακευτικές ουσίες για τις οποίες οι βολβοί χρησιμοποιούνται, ειδικότερα 

όμως η κόκκινη ποικιλία περιέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό την δηλητηριώδη ουσία 

scilliroside. Επομένως, μόνο η άσπρη σκυλοκρεμμύδα χρησιμοποιείται συνήθως ως ιατρική 

πηγή. Ο κόκκινος βολβός χρησιμοποιείται ως δηλητήριο αρουραίων ενώ ο άσπρος βολβός 

χρησιμοποιείται ως καρδιοτονωτικό, έχει όμως μελετηθεί και η εντομοκτόνο δράση του 

(Pascual-Villalobos and Fernandez, 1999). 
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Α.1.2 Οι πρωτεΐνες RIP 

Οι πρωτεΐνες RIP, (Ribosome-inactivating protein), είναι μια ομάδα από πρωτεΐνες 

κυρίως φυτικής προελεύσεως, που έχουν την ιδιότητα να αναστέλλουν μη αντιστρεπτά τη 

δράση των ριβοσωμάτων. Αυτό συμβαίνει διότι καταλύουν την υδρόλυση του Ν -

 γλυκοζιτικού δεσμού ενός συγκεκριμένου κατάλοιπου αδενοσίνης στο rRNA, με μερικές RIP 

να αποκόπτουν παραπάνω από ένα κατάλοιπο. Το θέμα έχει εξεταστεί σε διάφορες μελέτες 

(Nielsen and Boston, 2001) (Peumans et al., 2001) (Van Damme et al., 2001). Δύο ισχυρές 

τοξίνες, ρισίνη και αβρίνη, από τους σπόρους των φυτών Ricinus communis και Abrus 

precatorius αντίστοιχα, ήταν γνωστές περισσότερο από έναν από αιώνα, αλλά η ονομασία RIP 

εισήχθη πολύ αργότερα, αφότου ανακαλύφτηκε ότι καταστρέφουν τα ριβοσώματα (Stirpe, 

1982). Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι άλλες παρόμοιες τοξίνες και άλλες πολύ λιγότερο 

τοξικές πρωτεΐνες αδρανοποιούν τα ριβοσώματα, όλες όμως με παρόμοιο μηχανισμό (Stirpe, 

2004). 

Οι πρωτεΐνες RIP (EC 3.2.2.22, rRNA N-glycosylase) έχουν θεωρηθεί σαν μια πολύ 

συγκεκριμένη κατηγορία ενζύμων και βρίσκονται ενδεχομένως σε όλα τα φυτά και σε 

ορισμένα βακτήρια (Shigella και Escherichia coli). Υδρολύουν τον N-γλυκοζιτικό δεσμό 

στην αδενίνη στο σημείο A-4324 στο 28S rRNA ριβόσωμα αρουραίου (Endo and Tsurugi, 

1988)(Barbieri et al., 1993). Έρευνες έδειξαν ότι απελευθερώνουν κατάλοιπα αδενίνης όχι 

μόνο από την θέση A-4324 του 28S rRNA αλλά και από την θέση A-2660 του rRNA από το 

Escherichia coli, (Endo and Tsurugi, 1988) (Stirpe et al., 1988). Επίσης, μερικές πρωτεΐνες 

RIP, εκτός από το rRNA, δρουν σε RNA και σε DNA (Barbieri et al., 1994, 1996, 1997, 

2000). Οι πρωτεΐνες RIP πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και σε ζωικούς ιστούς (Barbieri 

et al., 2001). 

Οι πρωτεΐνες RIP διαιρούνται σε τρεις ευρείες ομάδες (Girbes et al., 2004): 

 Τις RIP τύπου 1, όπου αποτελούνται από μια ενιαία πεπτιδική αλυσίδα που 

περιλαμβάνει την ριβοσωματική ανασταλτική δράση και έχει μοριακό βάρος περίπου 

30kDa. Υπάρχουν παραδείγματα πρωτεϊνών RIP τύπου 1 που αποτελούνται από 2 μικρές 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με μη-ομοιοπολικούς δεσμούς 

(Walsh et al., 1991). 

 Τις RIP τύπου 2, που αποτελούνται από μια ενζυμικά ενεργή αλυσίδα A παρόμοια με 

αυτή των RIP τύπου 1, η οποία ενώνεται με δισουλφιδικό δεσμό με μία λίγο μεγαλύτερη 

(35kDa) την αλυσίδα Β, η οποία έχει ιδιότητες λεκτίνης με συγγένεια σε σάκχαρα με δομή 

γαλακτόζης (Olsnes and Pihl, 1973) (Lord et al., 1994). Οι περισσότερες RIP τύπου 2 είναι 

είτε μονομερείς είτε διμερείς πρωτεΐνες. 
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 Τις RIP τύπου 3, που αποτελούνται από μια μονή αλυσίδα η οποία περιέχει μια 

εκτεταμένη περιοχή στο C-τερματικό με άγνωστη λειτουργία (Mehta and Boston, 1998) 

(Dueneva and Gorschen, 1999). 

Μια σχηματική αναπαράσταση της δομής των διαφόρων τύπων RIP παρουσιάζεται 

στην εικόνα 5 (Robertus and Monzingo, 1996) (Hartley et al., 1996). 

 
Εικόνα 5. Σχηματική αναπαράσταση της μοριακής δομής των διαφόρων τύπων RIP (van 

Damme et al., 2001). 

 

Οι πρωτεΐνες καθενός τύπου έχουν παρόμοια δράση στα μη-κυτταρικά συστήματα 

αλλά έχουν διαφορετική τοξικότητα σε ολόκληρα κύτταρα και τα ζώα (πίνακας 3). 

 

Πρωτεΐνη 
RIP 

Ακύτταρο σύστημα 
(Cell free) IC50(nM)

Κυτταρικό σύστημα 
(Whole cells) IC50(nM)

Αναφορές 

Dianthin 30 0,30 --- Lee-Huang et al., 1991 

Dianthin 32 0,12 --- Lee-Huang et al., 1991 

Saporin L1 0,25 ≥ 3300 Ferreras et al., 1993 

Saporin L2 0,44 ≥ 3300 Ferreras et al., 1993 

Maize RIP 0,037 --- Walsh et al., 1991 

Ricin D 88 (0,1)* 0,0011 Olsnes and Pihl 1973 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα των πρωτεϊνών RIP τύπου 1 και τύπου 2 στην πρωτεϊνική 

σύνθεση σε ακύτταρα συστήματα (διαλυμένα δικτυοερυθροκύτταρα κουνελιού) και σε 

κυτταρικά συστήματα (κύτταρα HeLa). *(έλικα Α). 
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Η υψηλή τοξικότητα των πρωτεϊνών RIP τύπου 2 οφείλεται στη σύνδεση της 

αλυσίδας Β στην επιφάνεια των κυττάρων. Αυτό πραγματοποιείται με τη σύνδεση της 

λεκτίνης στα γαλακτοσιλο-κατάλοιπα που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων 

κυττάρων. Για παράδειγμα, η ρισίνη εισάγεται στα μακρόφαγα και στα ημιτονοειδή κύτταρα 

του συκωτιού μέσω των υποδοχέων μαννόζης των κυττάρων που δεσμεύουν τα κατάλοιπα 

μαννόζης παρόντα στο μόριο ρισίνης (Skilleter et al., 1981) (Simmons et al., 1986) 

(Magnusson et al., 1991). Η συνδεδεμένη στα κύτταρα, αλυσίδα Β επιτρέπει και διευκολύνει 

την είσοδο των τοξινών στα κύτταρα, όπου η αλυσίδα Α μπορεί να ασκήσει την ενζυμική 

της δράση, καταστρέφοντας τα ριβοσώματα και ενδεχομένως άλλες δομές, με φυσικό 

επακόλουθο τη ζημιά του κυττάρου και το θάνατο. Αν και οι τύποι 1 και 2 είναι εξίσου 

αποτελεσματικοί αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης σε εκχυλίσματα κυττάρων, η 

απουσία της Β αλυσίδας στο τύπο 1 δεν επιτρέπει στην πρωτεΐνη την σύνδεση και την 

εισαγωγή της στο κύτταρο (Barbieri et al., 1993). Οι πρωτεΐνες RIP τύπου 1 μπορούν να 

γίνουν ιδιαίτερα τοξικές εάν συνδεθούν με έναν κατάλληλο μεταφορέα ικανό να συνδέεται 

και να εισάγεται στα κύτταρα (Stirpe et al., 1980). 

 

A.1.2.1 Κατανομή στη φύση 

Οι πρωτεΐνες RIP έχουν ανιχνευθεί κυρίως στα φυτά. Βρίσκονται στα αγγειόσπερμα, 

στα μονο- και δικοτυλήδονα, όπως στα μανιτάρια (Yao et al., 1998) (Lam and Ng, 2001) και 

στο άλγος Laminaria japonica (Liu et al., 2002a). Οι πρωτεΐνες RIP έχουν προσδιοριστεί και 

έχουν χαρακτηριστεί σε περίπου 100 είδη φυτών (πίνακες 4 και 5). Το γεγονός όμως ότι το 

πλήρες γονιδίωμα του οργανισμού Arabidopsis thaliana δεν περιέχει καμία ακολουθία που 

να κωδικοποιεί μια θεωρούμενη πρωτεΐνη RIP καταδεικνύει ότι δεν βρίσκονται παντού. 

Το επίπεδο των πρωτεϊνών RIP στους ιστούς των φυτών είναι ιδιαίτερα μεταβλητό, 

κυμαινόμενο από ίχνη ως εκατοντάδες χιλιοστόγραμμα ανά 100 γραμμάρια. Σε μερικά φυτά, 

οι πρωτεΐνες RIP είναι παρούσες σε πολλούς ή ακόμα και σε όλους τους ιστούς (ρίζες, 

φύλλα, μίσχοι, φλοιό, λουλούδια, φρούτα, σπόροι, καλλιεργημένα κύτταρα), ενώ σε άλλα 

φυτά είναι περιορισμένες σε έναν ιστό. 

Συχνά βρίσκονται διαφορετικές ισομορφές, μερικές φορές ακόμη και στον ίδιο ιστό, 

π.χ., διάφορες μορφές σαπορίνης βρέθηκαν στους σπόρους, στα φύλλα και τις ρίζες του 

οργανισμού Saponaria officinalis (Ferreras et al., 1993). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

ιδιότητες αυτών των ισόμορφων είναι όμοιες. 
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RIP τύπου 1 

Οργανισμός Πρωτεΐνη Ιστός Αναφορές 

Dianthus caryophyllus  dianthin φύλλα Stirpe et al., 1981 

Muscari armeniacum  musarmin βολβοί Arias et al., 2003 

Pisum sativum  sativin σπόροι Ye et al., 2000 

Saponaria officinalis  saporin φύλλα, ρίζες, σπόροι Ferreras et al., 1993 

Zea mays  maize RIP σπόροι Walsh et al., 1991 

Πίνακας 4. Παραδείγματα πρωτεϊνών RIP τύπου 1. 

 

RIP τύπου 2 

Οργανισμός Πρωτεΐνη Ιστός Αναφορές 

Abrus precatorius  abrins σπόροι Wei et al., 1974 

Abrus pulchellus pulchellin σπόροι Silva et al., 2005 

Ricinus communis ricin σπόροι Olsnes and Pihl, 1977 

Sambucus nigra  nigrin φρούτα, σπόροι Girbes et al., 1993b 

Πίνακας 5. Παραδείγματα πρωτεϊνών RIP τύπου 2. 

 

Οι πρωτεΐνες RIP τύπου 1 εμφανίζονται συχνότερα από αυτές του τύπου 2, και 

διανέμονται κατά προτίμηση μεταξύ των φυτών που ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες 

(π.χ. Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae). Σε μερικά είδη φυτών έχουν βρεθεί 

και οι δυο τύποι (de Benito et al., 1995, 1998) (Hao et al., 2001). Είναι αξιοσημείωτο ότι η 

έκφραση τουλάχιστον κάποιων πρωτεϊνών RIP στους ιστούς των φυτών ενισχύεται κατά το 

γήρας και στις συνθήκες “στρες” (Chaudhry et al., 1994) (Stirpe et al., 1996) (Rippmann et 

al., 1997). Οι πρωτεΐνες RIP δεν περιορίζονται μόνο στα φυτά, τοξίνες του βακτηρίου Shiga 

βρέθηκαν ότι είναι RIP (Reisbig et al., 1981) (Obrig, 1997). Επίσης, μια ενζυμική δράση 

παρόμοια με αυτήν των RIP ανιχνεύθηκε σε ζωικούς ιστούς και κύτταρα (Girbe's et al., 

1996). 
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Α.1.2.2 Μηχανισμός δράσης 

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι η ρισίνη εμποδίζει την πρωτεϊνική σύνθεση σε 

κυτταρικά και σε μη-κυτταρικά συστήματα (Lin et al., 1971)(Olsnes and Pihl, 1972). 

Μερικές πρωτεΐνες RIP απαιτούν διάφορους συμπαράγοντες για να αποκτήσουν τη μέγιστη 

ανασταλτική δραστηριότητα τους, όπως στην περίπτωση της γελονίνης (gelonin) που 

απαιτείται ένα συγκεκριμένο tRNA (Carnicelli et al., 1992) (Brigotti et al., 1995). 

Ο μηχανισμός της ριβοσωματικής αναστολής ανακαλύφθηκε από τον Endo (1987), ο 

οποίος διαπίστωσε ότι η ρισίνη διασπούσε το γλυκοσιδικό δεσμό μιας συγκεκριμένης 

αδενίνης (A4324 του rRNA στο συκώτι αρουραίων) (εικόνα 6). Η αδενίνη αυτή βρίσκεται 

στην περιοχή διάσπασης από την α-sarcin, δίπλα σε ένα τετρανουκλεοτίδιο GA4324GA σε 

έναν ιδιαίτερα συντηρημένο βρόχο (loop) στην κορυφή ενός μίσχου και για αυτό 

αποκαλείται βρόχος α-sarcin/ρισίνης (εικόνα 7). Αυτή η παρατήρηση επεκτάθηκε και σε 

άλλες RIP οι οποίες ταξινομήθηκαν επίσημα ως rRNA Ν-γλυκοσιδάσες (Stirpe et al., 1988). 

 
Εικόνα 6. Σχηματική αναπαράσταση της RNA Ν-γλυκοσιδικής δράσης των πρωτεϊνών RIP 

στα ριβοσώματα αρουραίου. Το νουκλεοτίδιο στόχος (Α4324) βρίσκεται στο βρόχο α-

sarcin/ρισίνης του μεγάλου ριβοσωμικού RNA (lrRNA) (van Damme et al., 2001). 

 

 Οι πρωτεΐνες RIP αφαιρούν τις πουρίνες και των μη θηλαστικών ριβοσωμάτων, όπως 

των εντόμων (Zhou et al., 2000), των φυτών (Iglesias et al., 1993), των ζυμών (Roberts and 

Selitrennikoff, 1986) και των βακτηρίων (Girbes et al., 1993a). Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε 

ότι μερικές RIP αφαιρούν περισσότερα από ένα κατάλοιπα αδενίνης ανά ριβόσωμα (Barbieri 

et al., 1994) και ότι αφαιρούν επίσης κατάλοιπα αδενίνης από το DNA και από άλλα 

πολυνουκλεοτίδια (Barbieri et al., 1997) (Nicolas et al., 1998, 2000).  
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Παρατηρήθηκε ότι η ρισίνη και άλλες RIP αφαιρούν τις αδενίνες από την πολυ (A) 

ουρά της poly(ADP-ribosyl) poly(ADP-ribose) (Barbieri et al., 2003). Μια υποτιθέμενη 

δραστηριότητα DNA λυάσης των πρωτεϊνών RIP (Van Damme et al., 2001) αναιρέθηκε 

λόγω της μόλυνσης από νουκλεάσες (Day et al., 1998). 

 
Εικόνα 7. Το ριβόσωμα όπου πραγματοποιείται η πρωτεϊνική σύνθεση 

(http://www.ebc.ee/molbio/). Διακρίνεται η περιοχή όπου βρίσκεται η αδενίνη A4324 η 

οποία είναι στόχος των πρωτεϊνών RIP. 

 

Α.1.2.3 Δομή των πρωτεϊνών RIP 

Πρωτοταγής δομή 

Σήμερα είναι διαθέσιμες οι αλληλουχίες για πάνω από 20 πρωτεΐνες RIP τύπου 1, για 

περισσότερες από 30 πρωτεΐνες τύπου 2 και μια τύπου 3. Μια συγκριτική ανάλυση αυτών 

των αλληλουχιών δείχνει μια μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των τύπου 1 και την περιοχή με Ν-

γλυκοσιδική δράση των πρωτεϊνών τύπου 2 και 3. Μια σύγκριση των αλληλουχιών δείχνει 

επίσης ότι οι αλυσίδες Β όλων των πρωτεϊνών τύπου 2 εμφανίζουν πολύ μεγάλη ομοιότητα. 

Τρισδιάστατη δομή 

Η πρώτη ανάλυση τρισδιάστατης δομής πρωτεΐνης RIP ήταν της ρισίνης από τον 

Montford το 1987 (εικόνα 8). Έκτοτε έχουν αναφερθεί πολλά κρυσταλλογραφικά δεδομένα 

για τις πρωτεΐνες RIP. Υπάρχουν τουλάχιστον τριών πρωτεϊνών τύπου 2 και εφτά πρωτεϊνών 

τύπου 1 (Van Damme, 2001). Η γνώση μας πάνω στη δομή και στην ενεργότητα των 

πρωτεϊνών RIP βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση της ρισίνης, των υπομονάδων της 
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ρισίνης, μεταλλαγμένης ρισίνης και συμπλόκων ρισίνης με υπόστρωμα. Τα αποτελέσματα 

αυτών των δομικών αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση των αμινοξέων που 

σχηματίζουν το ενεργό κέντρο  – σημείο δέσμευσης της αδενίνης στην Α έλικα της ρισίνης 

και την διευκρίνιση του μηχανισμού της Ν-γλυκοσιδική δράσης. Τα αμινοξέα Tyr80, 

Tyr123, Glu177, Arg180 και Trp211 σχηματίζουν το σημείο δέσμευσης της αδενίνης. Τα 

αμινοξέα αυτά είναι συντηρημένα και στις πρωτεΐνες τύπου 1. Έξι ακόμη αμινοξέα, τα οποία 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, Asn78, Arg134, Gln173, Ala178, Glu208 και Asn209, 

είναι σημαντικά για τον σχηματισμό του ενεργού κέντρου. 

 
Εικόνα 8. Η τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνης ρισίνη από το οργανισμό Ricinus communis. 

 

Α.1.2.4 Άλλες βιολογικές δράσεις 

Οι πρωτεΐνες RIP παρουσιάζουν αντι-ιική, αντιμυκητιακή και εντομοκτόνο δράση. 

Οι αντι-ιικές ιδιότητες εκχυλίσματος φύλλων Phytolacca americana οδήγησε στον 

καθαρισμό της πρωτεΐνης PAP, η οποία εμποδίζει την πρωτεϊνική σύνθεση με τον ίδιο 

μηχανισμό όπως τον μηχανισμό της αλυσίδας Α της ρισίνης (Irvin, 1983). Η πρωτεΐνη PAP 

ήταν η πρώτη γνωστή προσδιορισμένη RIP τύπου 1. Η πρωτεΐνη PAP όπως και άλλες 

πρωτεΐνες RIP αναπτύσσει αντι-ιική δράση ενάντια σε ιούς φυτών και ζώων (Aron and Irvin, 

1980) (Stevens et al., 1981) (Lodge et al., 1993), έχει επίσης αντι-μυκητιακή και 
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εντομοκτόνο δράση (Gatehouse et al., 1990) (Dowd et al., 1998) (Vivanco et al., 1999) 

(Zhou et al., 2000). 

 

Α.1.2.5 Ρόλος των πρωτεϊνών RIP στη φύση 

Διάφορες υποθέσεις έχουν προταθεί για τις πρωτεΐνες RIP όσο αφορά το ρόλο τους 

στη φύση. Το ίδιο το γεγονός ότι είναι πολλές δείχνει ότι καμία από τις υποθέσεις αυτές δεν 

είναι πλήρως πειστική. Προτάθηκε ένας αμυντικός ρόλος ενάντια στα παθογόνα για την 

αντι-ιική και αντιμυκητιακή τους δράση όπως επίσης και για την τοξικότητά τους ενάντια 

στα αρπακτικά ζώα. Υποστηρίχτηκε ακόμα ότι θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο στην 

παθογένεση της απόπτωσης λόγω της υψηλής έκφρασής τους στους γερασμένους, 

πληγωμένους ή στρεσαρισμένους ιστούς. Επίσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

αποθηκευτικές πρωτεΐνες λόγω της αφθονίας τους στους σπόρους σε κάποια είδη φυτών 

(π.χ. σαπορίνη 268-414mg ανά 100gr σπόρων, γελονίνη 250-300mg ανά 100gr σπόρων 

(Stirpe et al., 1980) (Barbieri et al., 1987) (Liu et al., 2002b). Όλες αυτές οι ερμηνείες 

περιέχουν κάποια αλήθεια, δεδομένου ότι μερικοί από αυτούς τους ρόλους είναι 

πραγματικοί, όμως δεν ισχύουν όλοι για όλες τις πρωτεΐνες RIP ή για όλους τους 

οργανισμούς που τις παράγουν. Πάντως, η ευρεία κατανομή τους υποδηλώνει ότι μπορούν 

να έχουν έναν σημαντικό ρόλο, που προσφέρει ένα εξελικτικό πλεονέκτημα το οποίο 

δικαιολογεί τη συντήρησή τους. Είναι δυνατό να επεμβαίνουν σε κάποια μεταβολική πορεία, 

κοινή τουλάχιστον για όλους τους οργανισμούς που τις παράγουν. Η άμυνα και οι άλλες 

τυχόν ιδιότητες μπορούν να είναι απλά χρήσιμες συμπτώσεις. 

 

Α.1.2.6 Πιθανές εφαρμογές 

Οι πρωτεΐνες RIP λόγω των ιδιοτήτων τους μπορούν να έχουν εφαρμογές στον τομέα 

της ιατρικής και της γεωργίας. Στην ιατρική, έχουν μελετηθεί ως ανοσοτοξίνες ή ως αντι-

ιικοί παράγοντες, κυρίως ενάντια στον ιό HIV. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

θεραπεία όγκων, παραδείγματος χάριν του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, όπως 

προτείνονται από τις in vitro μελέτες και τις αρχικές κλινικές δοκιμές (Thiesen et al., 1987) 

(Battelli et al., 1996) (Yu et al., 1998) (Zang et al., 2000). Στη γεωργία, οι πρωτεΐνες RIP 

εξετάζονται σαν αντι-ιικοί, σαν αντιμυκητιακοί και σαν εντομοκτόνοι παράγοντες (Hong et 

al., 1996) (Lodge et al., 1993).  
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Α.1.2.7 Ανοσοτοξίνες 

Ο Paul Ehrlich πρότεινε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντισώματα τα 

οποία θα μπορούσαν να παραδώσουν επιλεκτικά τοξικούς παράγοντες σε κύτταρα που θα 

πρέπει να καταστραφούν. Αυτή η υπόθεση έγινε δυνατή από την εμφάνιση των 

μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα οποία μπορούσαν να συνδεθούν με τοξίνες για την 

δημιουργία επιλεκτικών ανοσοτοξινών για τα κύτταρα που στοχεύονται από τα αντισώματα. 

Οι ανοσοτοξίνες είναι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

καταπολέμηση του καρκίνου. Πρόκειται για συνδυασμό μονοκλωνικών αντισωμάτων με 

τοξίνες βακτηριακής ή άλλης προέλευσης. 

Οι πρωτεΐνες RIP έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ανοσοτοξινών 

συζευγμένων με μονοκλωνικά αντισώματα ή με άλλους κατάλληλους μεταφορείς, π.χ. 

ορμόνες ή νευροπεπτίδια. Ανοσοτοξίνες έχουν παρασκευαστεί με πρωτεΐνες RIP τύπου 1, 

ειδικά με τις PAP, σαπορίνη και γελονίνη. Οι περισσότερες ανοσοτοξίνες έχουν 

παρασκευαστεί για την πειραματική θεραπεία της κακοηθείας (καρκίνου), για την 

καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και επίσης για τη θεραπεία ασθενειών που 

προέρχονται από ιούς. Για τον σκοπό αυτό, οι πρωτεΐνες RIP έχουν συνδεθεί με αντισώματα 

ενάντια σε αντιγόνα που εκφράζονται περισσότερο σε καρκινικά κύτταρα, σε κύτταρα με 

ανοσολογική ανεπάρκεια ή σε κύτταρα μολυσμένα από ιούς, ειδικά από τον HIV (Pincus 

and Tolstikov, 1995) (Van Oijen and Preijers, 1997) (Frankel et al., 2000) (Sandving and van 

Deurs, 2000) (Knechtle, 2001). Χαρακτηριστικό κάποιων πρωτεϊνών RIP είναι η 

ανθεκτικότητα τους απέναντι σε πρωτεάσες γεγονός που ενθαρρύνει περισσότερο την 

εφαρμογή τους σε ανοσοτοξίνες (Santanche et al., 1997). 

 

Μηχανισμός δράσης ανοσοτοξινών 

Μόλις o ασθενής δεχτεί την ανοσοτοξίνη αυτή μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος 

έως ότου δεσμευτεί σε έναν υποδοχέα στο εξωτερικό του μολυσμένου κυττάρου. Όταν η 

ανοσοτοξίνη δεσμευτεί στον υποδοχέα, το σύμπλοκο υποδοχέα - ανοσοτοξίνη μπαίνει μέσα 

στο κύτταρο με ενδοκυττάρωση, όπου και εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) και 

στα οργανίδια golgi. Μέσα στα οργανίδια αυτά, ο σύνδεσμος που κρατά την τοξίνη στο 

αντίσωμα διασπάται. Συνήθως ο σύνδεση γίνεται με έναν εσωτερικό δισουλφιδικό δεσμό, 

έτσι ώστε να είναι σταθερός στο οξειδωτικό περιβάλλον έξω από το κύτταρο και να 

διασπάται από τη αναγωγή στο αναγωγικό περιβάλλον μέσα στο κύτταρο. Όταν ελευθερωθεί 
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από το αντίσωμα, η τοξίνη αδρανοποιεί καταλυτικά το μηχανισμό πρωτεϊνικής σύνθεσης του 

κυττάρου (εικόνα 9). Η αδρανοποίηση της πρωτεϊνικής σύνθεσης οδηγεί στο θάνατο του 

κυττάρου. 

 

Εικόνα 9. Μηχανισμός δράσης των ανοσοτοξινών στο κύτταρο (www.brookscole.com). 
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Α.1.3 Κρυστάλλωση πρωτεϊνών 

Η κρυστάλλωση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την δομική μελέτη 

πρωτεϊνών με ακτίνες Χ. Η κρυστάλλωση λοιπόν της πρωτεΐνης αποτελεί το πρωταρχικό 

βήμα. 

Η κρυστάλλωση μιας πρωτεΐνης απαιτεί τον σταδιακό σχηματισμό ενός υπέρκορου 

διαλύματος της πρωτεΐνης. Με αυτό τον τρόπο, τα μόρια εξαναγκάζονται να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους δημιουργώντας μεγαλύτερα συσσωματώματα. Τα 

συσσωματώματα αυτά, όταν γίνουν αρκετά μεγάλα, δεν είναι πλέον δυνατό να 

συγκρατηθούν από τον διαλύτη και κατά συνέπεια αποχωρίζονται από την υγρή φάση με 

παράλληλη επιστροφή του διαλύματος στην ισορροπία (κατάσταση κορεσμού). Η στερεή 

φάση δεν αναπτύσσεται αναγκαστικά μόλις το όριο κορεσμού ξεπεραστεί κι αυτό συμβαίνει 

γιατί απαιτείται ενέργεια ανάλογη με την ενέργεια ενεργοποίησης μιας αντίδρασης για να 

δημιουργηθεί η δεύτερη φάση, δηλαδή ένας σταθερός πυρήνας ενός κρυστάλλου ή ενός 

ιζήματος. Έτσι, ένα κινητικό ή ενεργειακό φράγμα επιτρέπει στο σύστημα να απομακρυνθεί 

πολύ πέρα από τις συνθήκες ισορροπίας. 

Το διάγραμμα φάσεων που ακολουθεί δείχνει τη μεταβολή των ορίων κορεσμού σε 

σχέση με τις συνθήκες και τις περιοχές όπου δημιουργούνται και μεγαλώνουν σταθεροί 

πυρήνες (εικόνα 10).  

 
Εικόνα 10. Διάγραμμα φάσεων, στο οποίο απεικονίζεται η μεταβολή της διαλυτότητας μιας 

πρωτεΐνης σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση του αντιδραστηρίου καταβύθισης. 

 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα φάσεων, υπάρχουν δύο περιοχές υπερκορεσμού, η 

ζώνη πυρήνωσης και η μετασταθερή ζώνη. Ζώνη πυρήνωσης ονομάζεται η περιοχή κατά την 

οποία σχηματίζονται οι πρώτες τακτικά διευθετημένες συναθροίσεις μοτίβων (πυρήνες 

κρυστάλλωσης), ενώ μετασταθερή ζώνη είναι η περιοχή όπου δεν δημιουργούνται πυρήνες 
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κρυστάλλωσης, αλλά οι πυρήνες που προϋπήρχαν μπορούν να συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Η 

ανάπτυξη του κρυστάλλου γίνεται με εναπόθεση μοριακών στρωμάτων στην επιφάνεια του 

και συνεχίζεται μέχρι να επανέλθει το σύστημα σε ισορροπία. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του κρυστάλλου είναι συνάρτηση της απόστασης του 

διαλύματος από τη θέση ισορροπίας, δηλαδή από την κατάσταση κορεσμού. Επομένως, ένας 

πυρήνας που σχηματίζεται μακριά από την ισορροπία, στην ζώνη πυρήνωσης, μεγαλώνει 

πολύ γρήγορα στην αρχή και καθώς το διάλυμα αραιώνεται και επανέρχεται στη 

μετασταθερή περιοχή, μεγαλώνει ολοένα και πιο αργά. Όμως η κρυστάλλωση από διαλύματα 

με πολύ μεγάλο βαθμό υπερκορεσμού συχνά έχει σαν αποτέλεσμα πολλούς, μικρούς και 

ακανόνιστους κρυστάλλους, ακατάλληλους για ανάλυση με ακτίνες Χ. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα φάσης, για την ιδανική ανάπτυξη ενός κρυστάλλου το πρωτεϊνικό διάλυμα θα 

πρέπει να περάσει από την διαλυτή φάση στην ζώνη πυρήνωσης για τη δημιουργία των 

πυρήνων κρυστάλλωσης. Η παραμονή του διαλύματος στη ζώνη πυρήνωσης πρέπει να είναι 

σύντομη για να μη δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες. Στη συνέχεια, το διάλυμα πρέπει να 

μεταπέσει στη μετασταθερή ζώνη, όπου οι πυρήνες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν για να 

δώσουν κρυστάλλους καλής ποιότητας και ικανοποιητικού μεγέθους. 

Η πιο κοινή προσέγγιση για την κρυστάλλωση μιας πρωτεΐνης είναι η σταδιακή 

μεταβολή των χαρακτηριστικών του πρωτεϊνικού διαλύματος, με σκοπό την επίτευξη των 

ιδανικών συνθηκών υπερκορεσμού. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην κρυστάλλωση 

πρωτεϊνών, πηγάζουν από τη πολυπλοκότητα, την αστάθεια και τις δυναμικές ιδιότητες των 

μακρομορίων. Οι κρύσταλλοι των μακρομορίων περιέχουν περίπου 50% διαλύτη, κατά μέσο 

όρο, ενώ η πρωτεΐνη καταλαμβάνει τον υπόλοιπο χώρο. Έτσι, οι κρύσταλλοι αυτοί μπορούν 

να θεωρηθούν ως ένα διατεταγμένο πήκτωμα, με εκτεταμένους ενδιάμεσους χώρους, μέσω 

των οποίων μπορεί να γίνει ελεύθερη διάχυση του διαλύτη και άλλων μικρών μορίων. Σε 

αναλογία με τη μοριακή μάζα, ο αριθμός των δεσμών (γέφυρες άλατος, δεσμοί υδρογόνου, 

υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις) που αναπτύσσει ένα απλό μόριο με τα γειτονικά μόρια στον 

κρύσταλλο υπερτερούν κατά πολύ, σε σχέση με τους ελάχιστους δεσμούς που εντοπίζονται 

στους κρυστάλλους των μακρομορίων. Το γεγονός ότι αυτές οι επαφές παρέχουν τις 

αλληλεπιδράσεις του πλέγματος, οι οποίες διατηρούν την ακεραιότητα του κρυστάλλου, 

εξηγεί τη τεράστια διαφορά μεταξύ των ιδιοτήτων των δύο ειδών κρυστάλλων. 

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

κρυστάλλωσης είναι η θερμοκρασία, η ιονική ισχύς, η καθαρότητα των χημικών και η 

επίδραση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι παράμετροι που 
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σχετίζονται με τη φύση των πρωτεϊνικών μορίων και έχουν να κάνουν με την ευελιξία της 

διαμόρφωσης, την ύπαρξη κινητικών υπομονάδων, την ευαισθησία σε διακυμάνσεις του pH, 

της ιονικής ισχύος και των διαλυτών, τη πρωτεολυτική σταθερότητα, την τάση για 

δημιουργία συναθροίσεων, την υδροφοβικότητα ή υδροφιλικότητα. Επίσης σημαντικό ρόλο 

έχουν και παράμετροι που σχετίζονται με την καθαρότητα, τις συνθήκες αποθήκευσης του 

δείγματος και την παλαιότητα του (McPherson, 1982, 1995) (Giegé et al., 1994). Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την κρυστάλλωση μιας πρωτεΐνης. 

Υπερκορεσμός (συγκέντρωση πρωτεΐνης & παραγόντων κατακρήμνισης)
Θερμοκρασία, pH, χρόνος (ρυθμοί εξισορρόπησης και αύξησης) 
Ιοντική ισχύς και καθαρότητα των χημικών (φύση των παραγόντων 
κατακρήμνισης, ρυθμιστικά διαλύματα)  
Όγκος και γεωμετρία του δείγματος και των πειραματικών συσκευών  
Στερεά σωματίδια, αλληλεπιδράσεις με τα τοιχώματα και με τις 
διάμεσες επιφάνειες (ομοιογενής, ετερογενής πυρήνωση)  
Φαινόμενα εξαρτημένα από την πυκνότητα ή το ιξώδες (διαφορές 
μεταξύ κρυστάλλου και μητρικού υγρού) 

Ενδογενείς 
φυσικοχημικές 
παράμετροι 

Πίεση, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Δονήσεις και ήχος (ακουστικά 
κύματα) 
Ευαισθησία της δομής της πρωτεΐνης σε φυσικές παραμέτρους 
(θερμοκρασία, pH, ιοντική ισχύς, διαλύτες) 
Δέσμευση άλλων υποκαταστατών (υποστρώματα, συμπαράγοντες, ιόντα) 
Ειδικές πρόσθετες ουσίες (ανταγωνιστικές ουσίες, μη ιοντικά 
απορρυπαντικά, πολυαμίνες)  
Ιδιότητες των πρωτεϊνών (οξείδωση, υδροφοβικότητα, υδροφιλικότητα) 

Βιοχημικές και 
βιοφυσικές 
παράμετροι 

Γήρανση του δείγματος (οξειδοαναγωγικές μεταβολές, αποικοδόμηση)  
Πολύ μικρές ποσότητες των περισσοτέρων πρωτεϊνών στην φύση  
Βιολογικές πηγές και φυσιολογική κατάσταση των οργανισμών ή των 
κυττάρων που περιέχουν τις πρωτεΐνες  

Βιολογικοί 
παράμετροι 

Βακτηριακές μολύνσεις  
Μακρομοριακές επιμολύνσεις 
(Μικρο)ετερογένεια της ακολουθίας (κοψίματα από πρωτεάσες ή 
νουκλεάσες) 

Καθαρότητα 
των 

μακρομορίων Δομική (μικρο)ετερογένεια (βαθμός και τρόπος πολυμερισμού 
συσσωματώματα, αποδιάταξη)  

Πίκακας 6. Παράμετροι που επηρεάζουν την κρυστάλλωση των πρωτεϊνών 

(http://biophysics.biol.uoa.gr/).
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Α.1.3.1 Κρύσταλλος 

Ο κρύσταλλος χαρακτηρίζεται από υψηλή τάξη και συμμετρία στο πακετάρισμα των 

μορίων που τον αποτελούν στο χώρο. Αυτό το πακετάρισμα των μορίων σε ένα αυστηρό 

πλέγμα μειώνει την εντροπία του συστήματος. Οι αλληλεπιδράσεις, που κρατούν τα μόρια 

στο κρυσταλλικό πλέγμα, ονομάζονται κρυσταλλικές επαφές και είναι ίδιες σε κάθε 

οργανωμένη βασική μονάδα μορίων, που περιέχεται στη στοιχειώδη κυψελίδα του 

πλέγματος. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβάνονται στο χώρο 

με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται μεγάλη μείωση της ελεύθερης ενέργειας. Η μείωση της 

ελεύθερης ενέργειας του συστήματος αποτελεί την κινητήρια δύναμη της κρυστάλλωσης. 

Μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθόδους κρυστάλλωσης είναι η μέθοδος της ατμο-

διάχυσης. 

Μέθοδος ατμό-διάχυσης (vapour diffusion method) 

Η μέθοδος της ατμο-διάχυσης είναι μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος που 

στηρίζεται στο φαινόμενο της τάσης ατμών. Μέσα σε ένα κλειστό δοχείο συνυπάρχουν δύο 

διαλύματα. Το ένα έχει μικρό όγκο (αναφέρεται ως σταγόνα) και περιέχει το προς 

κρυστάλλωση βιολογικό μακρομόριο και τους απαιτούμενους παράγοντες κρυστάλλωσης. 

Το άλλο που είναι σημαντικά μεγαλύτερου όγκου (αναφέρεται ως δεξαμενής), περιέχει μόνο 

τους παράγοντες κρυστάλλωσης σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από τη σταγόνα. Κατά τη 

διάρκεια του πειράματος λαμβάνει χώρα μια πορεία εξισορρόπησης της τάσης ατμών των 

δύο διαλυμάτων. Αποτέλεσμα της εξισορρόπησης είναι η αλλαγή του όγκου της σταγόνας 

και επομένως η αλλαγή στις συγκεντρώσεις των συστατικών της. Οι ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές αυτής της μεθόδου είναι της κρεμαστής σταγόνας (hanging 

drop) και της καθιστής σταγόνας (sitting drop)(εικόνα 11). 

Α                                              Β 

 
Εικόνα 11. Τεχνικές που εφαρμόζονται στη μέθοδο της ατμό-διάχυσης. Α) κρεμαστή 

σταγόνα και Β) καθιστή σταγόνα. Με καφέ χρώμα συμβολίζεται το διάλυμα του βιολογικού 

μακρομορίου. Με μπλε χρώμα συμβολίζεται το διάλυμα των παραγόντων κρυστάλλωσης 

(Ducruix and Giegé, 1992). 
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Α.1.3.2 Περίθλαση ακτίνων X 

Οι ακτίνες-Χ παράγονται όταν ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από ηλεκτρικά 

θερμαινόμενη κάθοδο επιταχύνονται από ηλεκτρικό πεδίο και κατευθύνονται σε μια μικρή 

περιοχή της ανόδου. Συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα άτομα της ανόδου παράγουν ένα 

συνεχές φάσμα ακτινοβολίας καθώς επίσης και μια σειρά διάκριτων φασματικών γραμμών 

μεγάλης έντασης των οποίων οι θέσεις εξαρτώνται από το υλικό της ανόδου. Για την 

ανάλυση των περισσότερων βιολογικών μορίων η άνοδος που χρησιμοποιείται είναι από 

χαλκό ή μολυβδαίνιο. 

Η περίθλαση ακτίνων Χ ως βιοφυσική μεθοδολογία προσδιορισμού της δομής 

βιομορίων και βιολογικών δομών βασίζεται στις φυσικές αρχές της περίθλασης 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  

Επειδή πολλά πρωτεϊνικά μόρια έχουν διαστάσεις μερικών δεκάδων Å και οι χημικές 

ομάδες τους έχουν διαστάσεις μερικών Å, είναι φανερό ότι για να διακρίνουμε λεπτομέρειες 

της μοριακής δομής πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φως με μήκος κύματος της τάξεως του 1Å, 

άρα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή σωματίδια που ισοδυναμούν με ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

αυτού του μήκους κύματος. Οι ακτίνες Χ, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, με επιμέρους 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, χρησιμοποιούνται στη μελέτη και αποτύπωση βιοδομών. 

Όταν μια παράλληλη μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ προσπέσει σε ένα 

αντικείμενο οι ακτίνες σκεδάζονται από τα ηλεκτρόνια του αντικειμένου προς όλες τις 

κατευθύνσεις και το φαινόμενο ονομάζεται σκέδαση.  

Ένας κρύσταλλος αποτελεί μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διευθέτηση μορίων 

στο χώρο. Η ιδιότητα αυτή κάνει τα μόρια να σκεδάζουν με όμοιο τρόπο τις ακτίνες έτσι 

ώστε σε ορισμένες διευθύνσεις η σκέδαση από όλα τα μόρια να συμβάλλει εποικοδομητικά 

και να προκύπτουν ισχυρές περιθλώμενες ακτίνες σε αυτές τις διευθύνσεις. Η ένταση αυτών 

των ακτίνων μπορεί να μετρηθεί και η διαδικασία αναφέρεται ως συλλογή δεδομένων 

περίθλασης. Οι περιθλώμενες ακτίνες καταγράφονται σε έναν ανιχνευτή με τη μορφή 

σημειακών αμαυρώσεων (ανακλάσεις). 

Όταν μια δέσμη ακτίνων Χ προσπέσει σε έναν κρύσταλλο και σκεδαστεί, 

δημιουργείται ενισχυτική συμβολή μόνο σε εκείνες τις διευθύνσεις, στις οποίες οι 

σκεδαζόμενες ακτίνες είναι σε φάση, δηλαδή η διαφορά των δρόμων τους είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ (εικόνα 12). Τα σημεία ενός κρυσταλλικού πλέγματος 

σχηματίζουν σύνολα ισο-απεχόντων παράλληλων επιπέδων. Ένα ορισμένο σύνολο τέτοιων 
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επιπέδων χαρακτηρίζεται από τρεις δείκτες h, k, l όπου a/h, b/k, c/l είναι τα σημεία τομής 

των αξόνων του πλέγματος από τα επίπεδα. Όπως αποδείχθηκε από τον Bragg, τα σύνολα 

των επιπέδων (hkl) αποτελούν τη βάση για μια απλή αναπαράσταση της περίθλασης των 

ακτίνων Χ από τους κρυστάλλους.  

 
Εικόνα 12. Σχηματικό διάγραμμα της περίθλασης ακτίνων-Χ. 

 

Μεταξύ ακτίνων που σκεδάζονται από διαδοχικά επίπεδα υπάρχει διαφορά δρόμου ίση 

με 2dhklημθ, όπου dhkl η κάθετη απόσταση μεταξύ των επιπέδων (hkl) και θ η γωνία 

πρόσπτωσης. Για να είναι οι σκεδαζόμενες ακτίνες σε φάση, πρέπει η διαφορά δρόμου να 

είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, δηλαδή πρέπει 2dhklημθ=nλ. Από την 

εξίσωση αυτή προκύπτει το όριο της διακριτικής ικανότητας (resolution) ενός κρυστάλλου 

dmin=λ/2ημθmax (Drenth, 1999).  

Ο ανιχνευτής είναι το όργανο που συλλέγει και καταγράφει τις περιθλώμενες ακτίνες. 

Η πληροφορία που καταγράφεται από τον ανιχνευτή μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος περίθλασης (image plate). 

Ένα πλήρες διάγραμμα περίθλασης μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μια 

τρισδιάστατη διευθέτηση κηλίδων, που σχηματίζει ένα κανονικό πλέγμα. Κάθε κηλίδα 

αναγνωρίζεται από μια τριπλέτα δεικτών h,k,l (από τα h,k,l επίπεδα από τα οποία 

προέρχεται). Οι θέσεις των ανακλάσεων και η συμμετρία των διαγραμμάτων περίθλασης 

αποκαλύπτουν το μέγεθος της στοιχειώδους κυψελίδας και τα στοιχεία συμμετρίας της. Οι 

σχετικές εντάσεις των ανακλάσεων καθορίζονται από την κατανομή του σκεδάζοντας υλικού 

στη στοιχειώδη κυψελίδα.  
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Αν οι σκεδαζόμενες ακτίνες ανασυνδυαστούν προκύπτει μια μεγενθυμένη εικόνα του 

αντικειμένου που προκάλεσε την περίθλαση. Επειδή δεν υπάρχει όργανο (π.χ. φακός) που να 

μπορεί να ανασυνδυάσει τις ακτίνες Χ για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια μαθηματική 

συνάρτηση που ονομάζεται σύνθεση Fourier. Στην εξίσωση αυτή κάθε σκεδαζόμενο κύμα -

που αναφέρεται ως παράγοντας δομής- περιγράφεται από το πλάτος, τη διεύθυνση διάδοσης 

και τη φάση του. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης Fourier είναι ο χάρτης ηλεκτρονικής 

πυκνότητας των μορίων στον κρύσταλλο. 

Η συλλογή μιας πλήρους σειράς δεδομένων περίθλασης πραγματοποιούνται 

συνήθως σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τους -150 ºC (κρυο-συνθήκες) στις οποίες ο 

κρύσταλλος παραμένει πρακτικά ανέπαφος για μακρόχρονη έκθεση στις ακτίνες. Συνήθως 

για βέλτιστα αποτελέσματα είναι απαραίτητη η προσθήκη στο διάλυμα κάποιου πρόσθετου 

κρυο-προστατευτικού (cryo-protectant) που αυξάνει το ιξώδες του διαλύματος και έτσι 

επιβραδύνει την ενπυρήνωση του πάγου και τη διάδοση του σχηματισμού του. Ευρέως 

χρησιμοποιούμενα κρυο-προστατευτικά είναι πολυαλκοόλες, γλυκερόλη, αιθυλενογλυκόλη, 

μικρομοριακά PEGs, MPD- και έλαια (Petsko, 1975). 
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Α.2 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός αυτής της μελέτης, είναι η απομόνωση, ο καθαρισμός, ο χαρακτηρισμός, η 
εύρεση της αλληλουχίας και η δομική ανάλυση μιας νέας πρωτεΐνης, της «χαρυβδίνης», από 
τους βολβούς της άσπρης ποικιλίας του οργανισμού Charybdis maritima. 
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Α.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Φρέσκοι βολβοί του φυτού Charybdis maritima μαζεύτηκαν από ένα λόφο κοντά 

στην Αγία Γαλήνη (N35.06' E24.41'), για την εύρεση της ακολουθίας DNA μαζεύτηκαν και 

από το φαράγγι της Σαμαριάς (N35.17' E23.58'). 

 

Α.3.1 Φυγοκέντρηση 

Η φυγοκέντρηση είναι μία σημαντική και εύκολη μέθοδος διαχωρισμού και 

ανάλυσης βιομορίων. Τα σωματίδια μετακινούνται (καταβυθίζονται) ανάλογα με τη μάζα 

τους, γι’ αυτό όσο μεγαλύτερο μοριακό βάρος έχει μια πρωτεΐνη τόσο πιο γρήγορα 

μετακινείται. Επίσης, γρηγορότερα μετακινούνται οι πρωτεΐνες με μεγαλύτερη πυκνότητα 

και πιο συμπαγή δομή. Τέλος, όσο λιγότερο πυκνό είναι το διάλυμα με το μείγμα των 

σωματιδίων, τόσο πιο εύκολη είναι η καταβύθισή τους.  

Οι φυγοκεντρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την φυγόκεντρο Heraeus Sepatech, τύπου 

Suprafuge 22, χρησιμοποιώντας κεφαλή ΗFΑ 21.94, 21500rpm, No. 5156 και με την 

υπερφυγόκεντρο Sorvall Ultra 80 χρησιμοποιώντας κεφαλή swing-out. 

 

Α.3.2 Διαπίδυση 

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν μικρομοριακές ουσίες που 

συνοδεύουν το δείγμα ή να αλλάξει εντελώς το ρυθμιστικό διάλυμα της πρωτεΐνης ώστε να 

επιτευχθεί μετάβαση από το ένα στάδιο του καθαρισμού στο επόμενο. Αυτό επιτυγχάνεται 

υποβάλλοντας το δείγμα σε διαπίδυση. Στη διαπίδυση, ένα πρωτεϊνικό διάλυμα τοποθετείται 

μέσα σε μια ημιπερατή μεμβράνη. Η μεμβράνη με το δείγμα τοποθετείται μέσα στο 

επιθυμητό ρυθμιστικό διάλυμα. Το ρυθμιστικό διάλυμα αναδεύεται αργά και αλλάζεται μια 

ή δυο φορές. Έπειτα η πρωτεΐνη αφαιρείται από το εσωτερικό της μεμβράνης και είναι 

έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. 

Προετοιμασία μεμβρανών 

Οι μεμβράνες διαπίδυσης αρχικά ξεπλένονται με άφθονο νερό για την απομάκρυνση 

της γλυκερίνης και έπειτα με υδατικό διάλυμα 0,3% w/v θειώδους νατρίου για 1 λεπτό στους 

80ºC. Στη συνέχεια ξεπλένονται για δύο λεπτά με νερό στους 60οC και οξινίζονται με 

διάλυμα 0,2%v/v θειικού οξέος. Στο τέλος γίνεται πλύση με θερμό νερό για την 

απομάκρυνση του οξέος. 
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Διαδικασία

 Το δείγμα, μέσα στην ημιπερατή μεμβράνη, παραμένει για 16 ώρες υπό ανάδευση 

στο επιθυμητό διάλυμα στους 4οC, μετά τις δυο πρώτες ώρες γίνεται αλλαγή του 

διαλύματος. 

Για την διαδικασία της διαπίδυσης χρησιμοποιήθηκαν σωληνοειδείς μεμβράνες 

(Sigma) με ικανότητα διαπερατότητας μορίων μοριακού βάρους έως 12kDa και 

χωρητικότητας 100ml/ft.  

 

Α.3.3 Υγρή χρωματογραφία 

Με την υγρή χρωματογραφία είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο ποσοτικός 

προσδιορισμός πολικών, μη πτητικών ή θερμοευαίσθητων ενώσεων. Η υγρή χρωματογραφία 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για δείγματα με μεγάλα μόρια ή ιονισμένα σωματίδια με χαμηλές 

τάσεις ατμών, και για θερμικά ασταθείς ενώσεις που δε μπορούν να εξαερωθούν χωρίς να 

διασπαστούν. 

Χρωματογραφία υδρόφοβης αλληλεπίδρασης 

Η χρωματογραφία υδρόφοβης αλληλεπίδρασης είναι μία τεχνική απομόνωσης που 

βασίζεται στη διαφορά της επιφανειακής υδροφοβικότητας μεταξύ των βιομορίων. Καθώς οι 

πρωτεΐνες διέρχονται από την χρωματογραφική στήλη, οι υδρόφοβες ομάδες δεσμεύονται 

από το υλικό πλήρωσης. Το υλικό πλήρωσης (Phenyl Sepharose) είναι σεφαρόζη πάνω στην 

οποία έχουν προσδεθεί ομάδες φαινυλίου. Σε υψηλές συγκεντρώσεις άλατος οι πρωτεΐνες 

δεσμεύονται στις φαινυλομάδες με υδρόφοβη αλληλεπίδραση. Για την απομόνωση 

πρωτεϊνών από μείγμα, γίνεται αποδέσμευση από τις φαινυλομάδες με σταδιακή μείωση της 

συγκέντρωσης του άλατος ή με προσθήκη πολυεθυλενογλυκόλης στο διάλυμα έκλουσης. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το υλικό πλήρωσης phenyl-Sepharose CL-4B 

(Pharmacia).  

Ιονανταλλακτική χρωματογραφία 

Η ιονανταλλακτική χρωματογραφία είναι μια από τις πιο κοινά χρησιμοποιούμενες 

χρωματογραφικές μεθόδους για το διαχωρισμό πρωτεϊνικών μιγμάτων. Ο διαχωρισμός 

βασίζεται στο διαφορετικό φορτίο και επιτυγχάνεται ακόμα και μεταξύ πρωτεϊνών που 

παρουσιάζουν μικρές διαφορές σε αυτό. Συγκεκριμένα, η στατική φάση μιας κολώνας 

ιονανταλλαγής αποτελείται από συνθετική ρητίνη που φέρει ιοντικές λειτουργικές ομάδες οι 

οποίες μπορούν να δεσμεύσουν ιόντα του δείγματος. Ο διαχωρισμός με ιονανταλλακτική 
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χρωματογραφία περιλαμβάνει: προσρόφηση του πρωτεϊνικού μείγματος στο 

χρωματογραφικό υπόστρωμα με ιονικές αλληλεπιδράσεις, έκπλυση για την απομάκρυνση 

των πρωτεϊνών που κατακρατήθηκαν με αλληλεπιδράσεις άλλης φύσης και έκλουση των 

ιονικά προσδεμένων πρωτεϊνών με εφαρμογή υδατικού διαλύματος υψηλής ιονικής ισχύος. 

Οι κολώνες ιονανταλλαγής κατηγοριοποιούνται σε κατιονανταλλακτικές και σε 

ανιονανταλλακτικές ανάλογα με το αν δεσμεύουν πρωτεΐνες θετικά και αρνητικά 

φορτισμένες αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το υλικό πλήρωσης Q-

Sepharose fast-flow (Pharmacia).  

Για την διαδικασία της χρωματογραφίας χρησιμοποιήθηκε το σύστημα υγρής 

χρωματογραφίας της Pharmacia, που αποτελείται από δύο περισταλτικές αντλίες τύπου Ρ1, 

ανιχνευτή UV (280nm), καταγραφικό και μονάδα προγραμματισμού GP250. Η ροή των 

διαλυμάτων ήταν 0,75ml/min. Όλα τα διαλύματα είχαν φιλτραριστεί με φίλτρα μεγέθους 

πόρων 0,45μm της PALL τύπου Supor® 200 και στη συνέχεια απαερωθεί. 

 

Α.3.4 Βαθμίδωση σακχαρόζης 

Η υπερφυγοκέντρηση σε βαθμίδωση πυκνότητας σακχαρόζης χρησιμοποιείται για 

τον διαχωρισμό πρωτεϊνών με διαφορετικές σταθερές καταβύθισης. Αρχικά παρασκευάζεται 

μια βαθμίδωση πυκνότητας σε έναν φυγοκεντρικό σωλήνα με την ανάμειξη διαφορετικών 

ποσοτήτων ενός διαλύματος χαμηλής πυκνότητας και ενός υψηλής πυκνότητας σακχαρόζης. 

Ένας μικρός όγκος του μείγματος των πρωτεϊνών τοποθετείται επάνω από την βαθμίδωση 

σακχαρόζης. Η φυγόκεντρος δύναμη που ασκείται στο δείγμα με την περιστροφή της 

κεφαλής της φυγοκέντρου προκαλεί την μετακίνηση των πρωτεϊνών μέσω της βαθμίδωσης 

και διαχωρίζονται σύμφωνα με τις σταθερές καταβύθισης τους δημιουργώντας πρωτεϊνικές 

ζώνες (εικόνα 13). 

 
Εικόνα 13. Φυγοκέντρηση σε ζώνες. 
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Η προετοιμασία της βαθμίδωσης είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε μια 

συσκευή που ονομάζεται ‘αναμικτής βαθμίδωσης’. Γενικότερα στη συσκευή αυτή 

τοποθετείται διάλυμα χαμηλής πυκνότητας (10%w/v σακχαρόζης) και διάλυμα υψηλής 

πυκνότητας (40%w/v σακχαρόζης), συγκεντρώνονται σε ένα σωλήνα και δημιουργείται έτσι 

μια βαθμίδωση πυκνότητας. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε μια βαθμίδωση 10 έως 40%w/v 

σακχαρόζης σε διάλυμα 60mM φωσφορικού νατρίου pH=7,2.  

 

Α.3.5 Διαδικασία απομόνωσης της πρωτεΐνης 

100gr βολβού λευκής Charybdis maritima, ομογενοποιήθηκαν με 300ml διαλύματος 

αλέσεως το οποίο περιείχε 60mM φωσφορικό νάτριο pH=7,2, 100mM χλωριούχο νάτριο, 

5mM EDTA, 5mM DTT, 1mM PMSF και 1,5%w/v PVP. Το εκχύλισμα φιλτραρίστηκε 

περνώντας το από τετραπλό φύλλο γάζας έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα άσπαστα κύτταρα 

και τμήματα του φυτού. Έπειτα το φιλταρισμένο εκχύλισμα φυγοκεντρήθηκε στα 34000g 

για 30 λεπτά, στους 4οC. Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης, μετά από διήθηση σε απλό 

χάρτινο ηθμό, συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασία -40οC. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαπίδυση του δείγματος σε διάλυμα: 60mM 

φωσφορικού νατρίου pH=7,2 και 0,75Μ θειικού αμμωνίου. Μετά την διαπίδυση το δείγμα 

φορτώθηκε σε μια υδρόφοβη στήλη με διαστάσεις 1 x 10 cm, η οποία είχε νωρίτερα 

σταθεροποιηθεί με διάλυμα: 60mM φωσφορικού νατρίου pH=7,2 και 0,75Μ θειικού 

αμμωνίου, περνώντας όγκο 10 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας. Μετά την 

φόρτωση έγινε πλύση της κολώνας με όγκο διαλύματος: 60mM φωσφορικού νατρίου 

pH=7,2 και 0,75Μ θειικού αμμωνίου, 10 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας. Η 

έκλουση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε με σταδιακή μείωση της συγκέντρωσης θειικού 

αμμωνίου στο ρυθμιστικό διάλυμα. Δείγματα μαζεύτηκαν σε κάθε κορυφή που έδωσε το 

καταγραφικό. Η έκλουση της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει έγινε παρουσία 0,3Μ θειικού 

αμμωνίου. Η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή στους 10οC σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαπίδυση της πρωτεΐνης σε διάλυμα 50mM Hepes 

pH=7,7. Μετά την διαπίδυση το δείγμα της πρωτεΐνης φορτώθηκε σε μια ανιονανταλλακτική 

στήλη με διαστάσεις 1 x 10 cm, είχε νωρίτερα σταθεροποιηθεί με διάλυμα 50mM Hepes 

pH=7,7 περνώντας όγκο 10 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας. Μετά την 
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φόρτωση έγινε πλύση της κολώνας με όγκο διαλύματος 50mM Hepes pH=7,7, 10 φορές 

μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας. Η έκλουση πραγματοποιήθηκε με σταδιακή αύξηση 

της συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου στο ρυθμιστικό διάλυμα. Δείγματα μαζεύτηκαν σε 

κάθε κορυφή που έδωσε το καταγραφικό. Η έκλουση της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει 

έγινε παρουσία 0,1Μ χλωριούχου νατρίου. Η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή στους 4οC σε 

όλη τη διάρκεια του πειράματος.  

Το δείγμα της πρωτεΐνης μετά την χρωματογραφία ανιονανταλλαγής φορτώθηκε σε 

σωλήνα φυγοκέντρου με περισταλτική αντλία LKB 2132 (ταχύτητα αντλίας 70ml/hr). Σε 

κάθε σωλήνα τοποθετήθηκαν 8ml διαλύματος βαθμίδωσης και 1,1ml δείγματος. Οι σωλήνες 

τοποθετήθηκαν σε swing-out rotor και τοποθετήθηκαν σε υπερφυγόκεντρο Sorvall Ultra 80. 

Η φυγοκέντρηση πραγματοποιήθηκε σε ταχύτητα 150.000g και διάρκεια 22 ωρών, στους 

6οC. Μετά την υπερφυγοκέντρηση τα κλάσματα συλλέχθηκαν ανά 1ml από το αραιότερο 

προς το πυκνότερο. 

 

Α.3.6 Μέθοδος Bradford 

H μέθοδος Bradford είναι μια αναλυτική τεχνική μέτρησης της συγκέντρωσης 

πρωτεϊνών (Bradford, 1976). Για να υπολογιστεί η συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης 

χρησιμοποιείται μια άλλη γνωστής συγκέντρωσης πρωτεΐνη, με την βοήθεια της οποίας 

κατασκευάζεται μια πρότυπη καμπύλη. Αναλυτικότερα, το διάλυμα “working solution” 

προστίθεται σε αρκετά δείγματα της γνωστής πρωτεΐνης που ανά δύο είναι της ίδιας 

συγκέντρωσης, και λαμβάνονται οι απορροφήσεις στο φασματοφωτόμετρο σε μήκος 

κύματος λ=595nm. Στην συνέχεια κατασκευάζεται μια πρότυπη καμπύλη, όπου ο 

κατακόρυφος άξονας είναι η απορρόφηση και ο οριζόντιος είναι ο όγκος της πρωτεΐνης (μl) 

που χρησιμοποιήθηκε (ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκέντρωση μg/ml). Ακολουθεί η λήψη των 

απορροφήσεων στο ίδιο μήκος κύματος των διαλυμάτων της προς μέτρηση πρωτεΐνης 

αυξανομένου όγκου.  

H άμεση σχέση της απορρόφησης στα 595nm με την συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

οφείλεται στον δεσμό που δημιουργείται μεταξύ της πρωτεΐνης και του Serva Blue G 

(εικόνα 14). Ο δεσμός του Serva Blue G με μια πρωτεΐνη προκαλεί μια μετατόπιση της 

απορρόφησης της βαφής από τα 465nm στα 595nm. 
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Εικόνα 14. Η δομή της χρωστικής Serva Blue G. 

 

Διαλύματα: 

Stock Solution 

100ml 95%v/v αιθανόλης 

200ml 88%v/v φωσφορικού οξέος 

350mg Serva Blue G 
 

Working Solution 

15ml 95%v/v αιθανόλης 

30ml 88%v/v φωσφορικού οξέος 

30ml stock solution 

425ml H2O 

 

Στην παρούσα εργασία η συγκέντρωση της πρωτεΐνης προσδιορίστηκε με την μέθοδο 

Bradford, χρησιμοποιώντας την BSA σαν πρότυπη πρωτεΐνη. 

 

Α.3.7 Ηλεκτροφόρηση 

Η ηλεκτροφόρηση είναι μια μέθοδος διαχωρισμού φορτισμένων ουσιών, κυρίως 

πρωτεϊνών. Κατά την ηλεκτροφόρηση, ηλεκτρικά φορτισμένα μακρομόρια μεταναστεύουν 

προς τον ένα ή τον άλλο πόλο ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 

ευρύτατα για τον διαχωρισμό, απομόνωση και ανάλυση των πρωτεϊνικών μιγμάτων. 

Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 

Η μέθοδος της αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης πραγματοποιείται σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης (PAGE) παρουσία δωδεκυλοθειικού νατρίου (SDS). Η πηκτή 
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πολυακρυλαμιδίου, που προκύπτει από το ριζικό πολυμερισμό του ακρυλαμιδίου και του Ν-

Ν’-μεθυλένο-δις-ακρυλαμιδίου, χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών 

(Laemmli, 1970). Η χημική διάσπαση του υπερθειϊκού αμμωνίου δίνει τις ελεύθερες ρίζες 

που προκαλούν την έναρξη του πολυμερισμού: S2O8
2- → 2SO4

-. Η σταθεροποίηση των 

ριζών πραγματοποιείται με την προσθήκη τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη (TEMED).  

Αρχικά, οι πρωτεΐνες διέρχονται από την πηκτή στοίβαξης περιεκτικότητας 8,5%w/v 

διαλύματος ακρυλαμιδίου όπου και συσσωρεύονται. Έπειτα, περνάνε στην πηκτή 

διαχωρισμού περιεκτικότητας 13%w/v διαλύματος ακρυλαμιδίου. Με την βοήθεια του 

ηλεκτρικού ρεύματος και της πηκτής οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση την μάζα τους.  

Τα δείγματα πριν την αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) αναμιγνύονται 

με ίσο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος μετουσίωσης (Sample buffer) και θερμαίνονται στους 

90οC για 2 λεπτά.  

Οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν: δυναμικό 150V και ένταση ρεύματος 30mA για 

περίπου 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία ήταν η Vertical Slab gel Unit Model SE 400 (Hoefer Scientific Instruments) και το 

τροφοδοτικό ΕPS500/400 (Pharmacia). 

 

Διαλύματα: 

Διάλυμα πηκτής στοίβαξης 

8,5% w/v Ακρυλαμίδιο - δις ακρυλαμίδιο 

0,5Μ Tris-HCl, pH=6,8 

0,4% w/v SDS 

0,001% v/v APS 

0,067% v/v TEMED 
 

Διάλυμα πηκτής διαχωρισμού 

13% w/v Ακρυλαμίδιο - δις ακρυλαμίδιο 

0,75Μ Tris-HCl, pH=6,8 

0,4% w/v SDS 

0,001% v/v APS 

0,067% v/v TEMED 

6Μ Ουρία 
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Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 10Χ 

0,25Μ Tris 

1,92Μ γλυκίνη 

1% v/v SDS 

 

Sample buffer (2x) 

60mM Tris-HCI, pH=6,8 

0,1%w/v κυανό της βρωμοφαινόλης 

10%v/v γλυκερόλη 

2%w/v SDS 

20mΜ DTT 

 

Μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 

Στην μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (native PAGE) (Schägger and Jagow, 1991), 

οι πρωτεΐνες διατηρούν την τεταρτοταγή τους δομή και πολλές φορές την ενζυμική τους 

δραστικότητα και αλληλεπίδραση με άλλα πολυπεπτίδια. Η αναλυτική ικανότητα της native 

PAGE μπορεί να μην είναι γενικά τόσο υψηλή όσο της SDS-PAGE, όμως σαν τεχνική είναι 

χρήσιμη όταν πρέπει να διατηρηθεί η μη αποδιατεταγμένη δομή και η ενζυμική 

δραστικότητα μιας πρωτεΐνης μετά την ηλεκτροφόρηση. Μία από τις σημαντικότερες 

διαφορές είναι η έλλειψη SDS και του αναγωγικού παράγοντα DTT. Επίσης, η κίνηση των 

πρωτεϊνών δεν γίνεται όπως συνήθως βάσει του μοριακού βάρους, άλλα κυρίως βάσει του 

φορτίου και του υδροδυναμικού μεγέθους της πρωτεΐνης. Τέλος τα δείγματα δεν 

θερμαίνονται κατά την προετοιμασία τους. Η τεχνική είναι κατάλληλη για ανίχνευση 

αλλαγών του φορτίου της πρωτεΐνης λόγω αποκολλήσεων αμινοξέων, ανίχνευση σύνδεσης ή 

αποκόλλησης άλλων πρωτεϊνών και συνδετικών ομάδων, και τέλος ανίχνευση ολιγομερών 

και συσσωματωμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες πάνω στην πηκτή 

εμφανίζονται χρησιμοποιώντας την χρώση αργύρου ή την χρώση Coomassie Brilliant Blue, 

που αποκαλύπτει μια σειρά από ζώνες.  
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Α.3.7.1 Δύο διαστάσεων ηλεκτροφόρηση 

1η διάσταση: μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (Native PAGE)

Για την πρώτη διάσταση πραγματοποιείται μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 
χρησιμοποιώντας πηκτή βαθμίδωσης συγκεντρώσεως ακρυλαμιδίου/δις-ακρυλαμιδίου από 5 
έως 13%w/v. Για την παρασκευασία της βαθμίδωσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω 
διαλύματα τα οποία αναμιγνύονται σε μια συσκευή βαθμίδωσης. 

Διαλύματα: 

 Διάλυμα 5% w/v Διάλυμα 13% w/v 

Gel buffer 7,1ml 7,1ml 

AB-mix 3,03ml 7,93ml 

Glycerol --- 3,78ml 

APS 205μl 94μl 

TEMED 20,5μl 9,4μl 

Η2O 10,64ml 2,08ml 

Σύνολο 21 ml 21 ml 
 

Διάλυμα AB-mix 

34,07% (w/v) Ακρυλαμίδιο 

0,93% (w/v) δις ακρυλαμίδιο 
 

Διάλυμα Gel Buffer 

1,5M 6-αμινοκαπροϊκό οξύ 

0,15M  Bis Tris, pH=7,0 
 

Διάλυμα ανόδου 

50mM  Bis Tris, pH=7,0 
 

Διάλυμα καθόδου 

50mM Tricine 

15mM Bis Tris, pH=7,0 

0,02% (w/v) Serva Blue G 

Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 8οC στα 150V για περίπου 18 ώρες.
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2η διάσταση: αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE

Η δεύτερη διάσταση είναι αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE. Με ένα 

νυστέρι κόβεται η ζώνη από τη μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση που περιέχει την/τις 

πρωτεΐνες που μας ενδιαφέρουν και επωάζεται για 2 ώρες μέσα σε διάλυμα που περιέχει 

1%w/v SDS, 1%v/v μερκαπτοαιθανόλη. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τοποθετείται 

οριζόντια το δείγμα και η ζώνη της πηκτής σταθεροποιείται με διάλυμα για την πηκτή 

στοίβαξης και ηλεκτροφορείται σε μια δεύτερη διάσταση αποδιατακτικής πηκτής SDS-

PAGE. Στη συνέχεια γίνεται αποχρωματισμός της πηκτής. 

 

Α.3.7.2 Ισοηλεκτρική εστίαση (ΙΕF) 

Η ισοηλεκτρική εστίαση είναι μια μέθοδος όπου οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση 

το ισοηλεκτρικό τους σημείο. Αρχικά, στην πρώτη διάσταση, γίνεται διαχωρισμός με βάση 

το ισοηλεκτρικό τους σημείο (pI) και στη συνέχεια, στην δεύτερη διάσταση, με βάση του 

μοριακού βάρος (MW). Και στις δύο διαστάσεις οι συνθήκες είναι αποδιατακτικές. Ο 

συνδυασμός αυτών των δύο τεχνικών διαχωρίζει τις πρωτεΐνες σε σημεία, όπου κάθε σημείο 

αντιστοιχεί σε μια πρωτεΐνη με συγκεκριμένο pI και MW. 

1η διάσταση: ισοηλεκτρική εστίαση 

Η βαθμίδωση pH στην πηκτή σχηματίζεται με ηλεκτροφόρηση πρώτα των 

πολυαμφολυτών (μικρών - πολυφορτισμένων πολυμερών) που έχουν πολλές τιμές pΙ. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν με σωληνοειδής πηκτές πολυακρυλαμιδίου με εύρος pH 

δημιουργουμένη με αμφολύτες φορείς. 

Διαβάθμιση pH δημιουργουμένη με αμφολύτες φορείς 

Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την ισοηλεκτρική εστίαση σε σωληνοειδής 

πηκτές πολυακρυλαμιδίου με διαβάθμιση pH δημιουργουμένη με αμφολύτες φορείς, είναι 

μια τροποποίηση της διαδικασίας που περιγράφεται από τον Celis το 1993. 

Χρησιμοποιήθηκαν γυάλινοι σωλήνες διαστάσεων, 14cm μήκος και 2mm εσωτερική 

διάμετρος. Το μήκος της πηκτής εντός του σωλήνα ήταν 12,5cm. 

Στην παρούσα εργασία η πηκτή IEF αρχικά έτρεξε δίχως δείγμα για την δημιουργία 

της βαθμίδωσης pH. Στο επάνω μέρος της πηκτής (άνοδος) τοποθετήθηκε αντί για δείγμα, 

10μl διάλυμα λύσης και 10μl διάλυμα επικάλυψης. Στην επάνω δεξαμενή της συσκευής 

τοποθετήθηκε διάλυμα 20mM NaOH και στην κάτω διάλυμα 10mM H3PO4. Η πηκτή έτρεξε 
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σε θερμοκρασία δωματίου για 15min στα 200V, 30min στα 300V και 60min στα 400V. Στην 

συνέχεια το επάνω μέρος του σωλήνα πλύθηκε με νερό και σκουπίστηκε με χαρτί 

Whatmann 3mm. Τοποθετήθηκαν 50μl δείγματος σε διάλυμα λύσης και 10μl διαλύματος 

επικάλυψης. Τοποθετήθηκαν στην συσκευή ξανά τα διαλύματα 20mM NaOH και 10mM 

H3PO4 επάνω και κάτω, αντίστοιχα, και η IEF πραγματοποιήθηκε για 19hr στα 400V, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά την ισοηλεκτρική εστίαση η πηκτή αφαιρέθηκε από τον 

γυάλινο σωλήνα και τοποθετήθηκε σε διάλυμα εξισορρόπησης για 2-5 min σε θερμοκρασία 

δωματίου. Η μέτρηση του pH έδειξε ότι η διαβάθμιση του pH που δημιουργήθηκε στην 

πηκτή είχε εύρος από 5,35 έως 8,55. 

2η διάσταση: SDS-PAGE 

Η πηκτή μετά από την IEF τοποθετήθηκε σε πηκτή SDS-PAGE για τον διαχωρισμό 

των πρωτεϊνών σύμφωνα με το μοριακό τους βάρος. Η πηκτή τοποθετήθηκε επάνω στην 

πηκτή στοίβαξης και ηλεκτροφορήθηκε για 18 ώρες στα 100V.  

Διαλύματα: 

Διάλυμα λύσης 

9,8M Ουρία 

100mM DTT 

2% w/v Triton X-100 

2% v/v Διάλυμα αμφολυτών, pH 3-10 
 

Διάλυμα επικάλυψης 

8M Ουρία 

100mM DTT 

5% w/v Triton X-100 

1% v/v Διάλυμα αμφολυτών, pH 3-10 
 

Διάλυμα εξισορρόπησης 

0,06M Tris-HCl, pH=6,8 

2% w/v SDS 

100mM DTT 

10% v/v Γλυκερόλη 
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Διάλυμα ακρυλαμιδίου 

28,38% w/v Ακρυλαμίδιo 

1,62% w/v δις-ακρυλαμίδιο 

 

Διάλυμα πηκτής 

1,463ml Διάλυμα ακρυλαμιδίου 

2,25ml Τriton X-100 (10% w/v) 

2,25ml H2O 

0,45ml Διάλυμα αμφολυτών, pH 3-6 

0,15ml Διάλυμα αμφολυτών, pH 3-10 

 

Α.3.7.3 Χρώση πηκτής με διάλυμα CBB 

Η χρώση με διάλυμα Coomassie Brilliant Blue (CBB) χρησιμοποιείται ευρέως για 

την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό πρωτεϊνών. 

Διαδικασία: 

Αρχικά, προστίθεται στην πηκτή διάλυμα χρώσης και παραμένει υπό ανάδευση για 

μία περίπου ώρα. Έπειτα το διάλυμα χρώσης απομακρύνεται και προστίθεται το διάλυμα 

αποχρωματισμού. Η πηκτή παραμένει υπό ανάδευση μέχρι την απομάκρυνση του 

διαλύματος, όταν είναι πλέον ορατές μόνο οι πρωτεΐνες. Τέλος η πηκτή διατηρείται σε 

διάλυμα 5%v/v οξικού οξέος. 

 
Διάλυμα χρώσης Διάλυμα αποχρωματισμού 

45% v/v Μεθανόλη 40% v/v Μεθανόλη 

10% v/v  Οξικό οξύ 10% v/v Οξικό οξύ 

45% v/v Νερό  50% v/v Νερό 

0,1% w/v  CBB R250   

 

Α.3.7.4 Χρώση πηκτής με άργυρο 

Η χρώση αργύρου είναι μία ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση πρωτεϊνών πολύ 

μικρής συγκέντρωσης. Ο Ag2+ ανάγεται μέσω διαλύματος φορμαλδεΰδης σε Ag0. Ο 

μεταλλικός άργυρος προσδένεται στις ιστιδίνες των πρωτεϊνών οι οποίες αποκτούν μαύρο 

χρώμα.  
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Διαδικασία: 

1) Η πηκτή τοποθετείται για 30 λεπτά υπό ανάδευση σε 100 ml διάλυματος: 

30% v/v Αιθανόλης 

10% v/v Οξικού οξέος 

60% v/v Η2Ο 

2) Στο επόμενο στάδιο η πηκτή τοποθετείται για 30 λεπτά υπό ανάδευση σε αδιαφανές 

δοχείο, με 100 ml διαλύματος: 

30% v/v  Αιθανόλης 

0,4M Οξικού νατρίου pH=6,5

0,5% v/v  γλουταραλδεΰδης 

0,1% w/v θειοθειϊκού νατρίου 

3) Πραγματοποιούνται τρεις εικοσάλεπτες πλύσεις με νερό. 

4) Η αναγωγή του αργύρου και η πρόσδεσή του στις πρωτεΐνες της πηκτής γίνεται με 

την τοποθέτησή της για 45 λεπτά σε 100 ml διαλύματος: 

0,1% w/v  Νιτρικού αργύρου 

0,025% v/v  φορμαλδεΰδης 

5) H εμφάνιση των πρωτεϊνών γίνεται με την εισαγωγή της πηκτής σε 100 ml 

διαλύματος: 

2,5% w/v  Ανθρακικού νατρίου 

0,04% v/v  φορμαλδεΰδης 

6) Διακοπή της αντίδρασης γίνεται με διάλυμα 5% v/v οξικού οξέος. 

 

Α.3.7.5 Χρώση πηκτής PAS 

Η μέθοδο PAS χρησιμοποιείται για τη βαφή των υδατανθράκων που είναι 

αποτέλεσμα της αντίδρασης της διαλδεΰδης με το αντιδραστήριο Schiff με την διαμόρφωση 

ενός χρωματισμένου προϊόντος. Οι παρακείμενες ομάδες υδροξυλίων οξειδώνονται από το 

υπεριοδικό οξύ (HIO4) σχηματίζοντας αλδεΰδες. Οι ομάδες αλδεΰδης αντιδρούν με το 

αντιδραστήριο Schiff δίνοντας ένα πορφυρό χρώμα. Χρησιμοποιείται για τη βαφή πηκτής 

όπου έχουν τρέξει γλυκοπρωτεΐνες (Zacharious et al., 1969). 
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Διαδικασία: 

1) Στο τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή τοποθετείται για 30 λεπτά σε 100 ml 

διαλύματος 12,5% w/v τετραχλωροοξικού οξέος. 

2) Πραγματοποιούνται δύο δεκάλεπτες πλύσεις με νερό. 

3) Έπειτα τοποθετείται για μία ώρα σε 100 ml διαλύματος: 1% w/v υπεριωδικού οξέος 

και 3% v/v οξικού οξέος. 

4) Πραγματοποιούνται τέσσερις πεντάλεπτες πλύσεις με νερό. 

5) Στη συνέχεια η πηκτή τοποθετείται σε αδιαφανές δοχείο, για μία ώρα, με διάλυμα 

Fucshin sulfite. 

6) Τέλος, πραγματοποιούνται τρεις πλύσεις με 0,5% w/v μεταθειώδες άλας και μία με 

νερό η οποία και μένει υπό ανάδευση για 16 ώρες. 

 

Α.3.7.6 Πρωτεϊνική ηλεκτροεξαγωγή (electroelution) 

Η ηλεκτροεξαγωγή είναι "κλασσική" διαδικασία που χρησιμοποιείται για την 

απομόνωση πρωτεϊνών από πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου δίνοντας συχνά υψηλή 

πρωτεϊνική απόδοση. 

Στην παρούσα εργασία για την ηλεκτροεξαγωγή της πρωτεΐνης τμήμα της πηκτής 

που περιείχε την πρωτεΐνη, διαστάσεων (5cm x 1cm x 1,5mm), αφαιρέθηκε και κόπηκε σε 

πολύ μικρά κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά φορτώθηκαν σε έναν γυάλινο κύλινδρο μήκους 

15cm και διαμέτρου 1,5cm ο οποίος περιείχε 10ml πηκτής συσσώρευσης. Στο κάτω μέρος 

του κυλίνδρου υπήρχε ένας χώρος, στον οποίο, κατέληγε η πρωτεΐνη, γεμάτο με διάλυμα ο 

οποίος περιβάλλεται ερμητικά από μια μεμβράνη διαπίδυσης. Ο κύλινδρος αυτός 

τοποθετήθηκε σε κάθετη συσκευή ηλεκτροφόρεσης τύπου ELFE (Genofit, Switzerland). Η 

εξαγωγή πραγματοποιήθηκε σε διάλυμα 29mM Tris pH=8,9 και 70mM γλυκίνης. Η πηκτή 

έτρεξε στα 25mA για 16 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Α.3.8 Παραγωγή αντισωμάτων αντι-χαρυβδίνης 

Ένα κουνέλι εμβολιάστηκε με δυο εβδομαδιαίες υποδερμικές ενέσεις ~250mg 

καθαρής μετουσιωμένης πρωτεΐνης απομονωμένη με ηλεκτροεξαγωγή. Η πρωτεΐνη (1mg) 

τοποθετήθηκε σε 1ml διαλύματος υδροξυλίου του αλουμινίου (ανοσοενισχυτικό), 

συγκέντρωσης 2mg/ml. Δείγματα αίματος πάρθηκαν μετά από δύο εβδομάδες έπειτα από 

κάθε εμβολιασμό. Τα δείγματα επωάστηκαν στους 37οC για μία ώρα και έπειτα 
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φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στα 10000g. Το υπερκείμενο, πριν να καταψυχθεί, 

επωάστηκε στους 56οC για 45 λεπτά (Wilson and Walker, 1994). H ειδικότητα του ορού 

προσδιορίστηκε με την μέθοδο της ανοσοανίχνευσης.  

 

Α.3.9 Ανοσοανίχνευση 

H ανοσοανίχνευση χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μιας πρωτεΐνης στόχο σε ένα 

δείγμα (που περιέχει ένα σύνθετο μείγμα πρωτεϊνών) με τη χρησιμοποίηση ενός 

πολυκλωνικού ή μονοκλωνικού αντισώματος συγκεκριμένου για εκείνη την πρωτεΐνη. Με 

την τεχνική αυτή μπορούν να ληφθούν ποιοτικά και ημιποσοτικά στοιχεία για εκείνη την 

πρωτεΐνη. Η ιδιομορφία της αλληλεπίδρασης αντίσωμα-αντιγόνου επιτρέπει τον 

προσδιορισμό μιας πρωτεΐνης μέσα σε ένα σύνθετο πρωτεϊνικό μείγμα.  

Το πρώτο βήμα σε μια ανοσοανίχνευση είναι να χωριστούν οι πρωτεΐνες 

χρησιμοποιώντας ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαμιδίου. Μετά την ηλεκτροφόρηση, τα 

χωρισμένα μόρια μεταφέρονται επάνω σε μια δεύτερη μήτρα, μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ή 

PVDF. Έπειτα, η μεμβράνη μπλοκάρεται για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη ειδική σύνδεση 

των αντισωμάτων στην επιφάνεια της μεμβράνης. Η μεταφερμένη πρωτεΐνη αναγνωρίζεται 

από το πρώτο αντίσωμα το οποίο και θα συνδεθεί πάνω σε αυτή. Έπειτα από μια πλύση για 

το διώξιμο των μη συνδεμένων αντισωμάτων, προστίθεται ένα δεύτερο αντίσωμα το οποίο 

αναγνωρίζει το πρώτο και είναι συνδεδεμένο με ένα ειδικό ένζυμο. Το δεύτερο αντίσωμα 

συνδέεται στο πρώτο και έπειτα από πλύσεις προστίθεται το υπόστρωμα του ειδικού 

ενζύμου. Έτσι παράγεται ένα ανιχνεύσιμο προϊόν σε μία θέση η οποία αντιστοιχεί στη θέση 

της υπό μελέτης πρωτεΐνης (εικόνα 15). 

 
Εικόνα 15. Διαδικασία της ανοσοανίχνευσης. Αρχικά το πρώτο αντίσωμα προσδένεται στο 

αντιγόνο. Έπειτα ένα δεύτερο επισημασμένο με ένα ειδικό ένζυμο αντίσωμα προσδένεται 

στο πρώτο. Το ειδικό ένζυμο αντιδρά με το υπόστρωμα και δίνει ένα ανιχνεύσιμο προϊόν. 
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Στην παρούσα εργασία η πρωτεΐνη φορτώθηκε αρχικά σε αποδιατακτική πηκτή 

ακρυλαμιδίου 13%w/v. Μετά από την ηλεκτροφόρηση η πηκτή διαχωρισμού τοποθετήθηκε 

πάνω σε μεμβράνη PVDF. Η μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή στην μεμβράνη 

πραγματοποιήθηκε σε συσκευή LKB 2117-250 Novablot Electroforetic Transfer Kit, με την 

εφαρμογή ρεύματος εντάσεως 30mA για 90 λεπτά, χρησιμοποιώντας το διάλυμα μεταφοράς. 

Η μεμβράνη με την πρωτεΐνη επωάστηκε σε διάλυμα TBS για 30 λεπτά και έπειτα σε δείγμα 

ορού, αραιωμένο 1:300 σε TBS, για 1,5 ώρα. Στη συνέχεια, μετά από 3 πλύσεις με διάλυμα 

TBS, η μεμβράνη επωάστηκε για 1 ώρα σε διάλυμα αντισωμάτων, αραίωση 1:1000 σε νερό, 

anti-rabbit IgG τα οποία είναι συζευγμένα με την υπεροξειδάση HRP, η οποία αντιδρά με το 

διάλυμα εμφάνισης για τον χρωματισμό της μεμβράνης (Sambrook, 1989). Τέλος, στην 

μεμβράνη προστέθηκαν 10ml διαλύματος εμφάνισης. Οι μπάντες εμφανίστηκαν μετά από 15 

λεπτά επώασης. 

Διαλύματα: 

Διάλυμα μεταφοράς 

25mM Tris 

120mM Γλυκίνη 

0,002% w/v SDS 

 

Διάλυμα TBS 

10mM Tris-HCl, pH=8,0 

150mM NaCl 

0,01% v/v Tween 20 

2% w/v BSA 

 

Διάλυμα εμφάνισης 

10mM Tris-HCl, pH=7,5 

0,6mg/ml διαμινοβενζιδίνη 

0,3% w/v CoCl2

10μl H2O2 30% v/v 
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Α.3.10 Σύστημα της in vitro πρωτεϊνικής (Flexi Rabbit) 

Το σύστημα της in vitro πρωτεϊνικής σύνθεσης, με διαλυμένα δικτυο-ερυθροκύτταρα 

κουνελιού (Flexi Rabbit), χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό ειδών mRNA και 

τον χαρακτηρισμό των προϊόντων τους (Pelham and Jackson, 1976). Το ευκαρυωτικό 

σύστημα αυτό έχει αναφερθεί για την τροποποίηση μετα-μεταγραφικά πρωτεϊνών μέσω 

φωσφοριλίωσης ή της ακετυλίωσης. Επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ενεργότητας 

των πρωτεϊνών RIP (Sharma et al., 2004). 

Στην παρούσα εργασία η in vitro πρωτεϊνική σύνθεση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο της εταιρίας παρουσία ραδιενεργής μεθειονίνης [35S]Met για την 

επισήμανση των προϊόντων. Τα διαλυμένα δικτυοερυθροκύτταρα (Flexi rabbit reticulocyte 

lysate - Promega) επωάστηκαν με αυξανόμενες συγκεντρώσεις χαρυβδίνης (13,8–552nM) 

για 30 λεπτά στους 30°C πριν από την έναρξη της μετάφρασης. Στο δείγμα χαρυβδίνης πριν 

την επώαση είχε πραγματοποιηθεί διαπίδυση για την αλλαγή του ρυθμιστικού της 

διαλύματος σε νερό. Τα μη επεξεργασμένα δικτυοερυθροκύτταρα χρησιμοποιήθηκαν σαν 

αρνητικό control, ενώ τα επεξεργασμένα δικτυοερυθροκύτταρα με την πρωτεΐνη σαπορίνη 

(Fluka) χρησιμοποιήθηκαν ως θετικό control. Η αντίδραση αρχίζει με την προσθήκη του 

mRNA της λουσιφεράσης στο μείγμα αντίδρασης (πίνακας 7). Η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε στους 30°C για 60 λεπτά και ολοκληρώθηκε τοποθετώντας την 

αντίδραση σε πάγο και φυγοκεντρώντας στα 100.000g για 15 λεπτά στους 4οC.  

 

Στοιχείο Όγκος (μl) 

Διαλυμένα δικτυοερυθροκύτταρα κουνελιού 17,5 

Μείγμα αμινοξέων δίχως Μεθειονίνη (1mM) 0,25 

Χλωριούχο κάλλιο (2,5M) 0,7 

RNasin, Αναστολέας Ριβονουκλεασών (40u/μl) 0,5 

mRNA λουσιφεράσης (1mg/ml) 0,5 
35S - Μεθειονίνη 1,0 

Η2Ο δίχως νουκλεάσες 4,55 

Συνολικός όγκος 25μl 

Πίνακας 7. Το μείγμα αντίδρασης για την μέτρηση της ενεργότητας με το σύστημα 

των διαλυμένων δικτυο-ερυθροκυττάρων κουνελιού. 
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Τα επισημασμένα προϊόντα αναλύθηκαν με αυτοραδιογραφία. Για την 

αυτοραδιογραφία χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα όργανα (ITE-IMBB): Autoradiography 

Hypercassette™ (Amersham), το Imaging Plate (Fujifilm) και το Storm 840 imaging system 

(Molecular Dynamics). Το λογισμικό ImageQuant χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

της ποσότητας μετάφρασης συγκρίνοντας τη σχετική ένταση των διαφορετικών μπαντών 

στην ταινία. 

 

Α.3.11 Επιλεκτική πρωτεόλυση 

 30 μg απομονωμένης πρωτεΐνης υποβλήθηκαν σε διάφορες επεξεργασίες με 

μείγματα αντίδρασης που περιείχαν 5μg πρωτεάσης σε 50 μl ρυθμιστικού διαλύματος. 

Δοκιμάστηκαν οι πρωτεάσες: θρυψίνη, παπαΐνη και πρωτεϊνάση Κ. Το ρυθμιστικό διάλυμα 

που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από: 60mM φωσφορικού νατρίου pH=7,2, 100mM 

NaCl και 5mM CaCl2. Για την επεξεργασία σε pH=6,0 χρησιμοποιήθηκαν 15mM 

ρυθμιστικού MES, ενώ για την επεξεργασία σε pH=8,0 χρησιμοποιήθηκαν 15mM 

ρυθμιστικού Tris. Σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε επώαση για 2 ώρες στους 

37οC. 

 

Α.3.12 Συμπύκνωση πρωτεϊνικού δείγματος για κρυστάλλωση 

Το δείγμα της πρωτεΐνης συμπυκνώθηκε σε συσκευή συμπύκνωσης Sartorious (Μ 

165-26). Συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε και με φίλτρα Centricon YM-30.  

 

Α.3.13 Κρυστάλλωση 

Στην παρούσα εργασία, τα πειράματα κρυσταλλώσεων έγιναν με την τεχνική της 

κρεμαστής σταγόνας. Για την κρυστάλλωση αναμείχτηκαν ίσοι όγκοι του πρωτεϊνικού 

διαλύματος (5μl) (5mg/ml πρωτεΐνης σε 25mM Hepes pH=7,0) και του διαλύματος 

δεξαμενής (0,1Μ MES, pH=6,0, 15%w/v PEG6000) σε καλυπτρίδα που τοποθετήθηκε πάνω 

από το διάλυμα δεξαμενής στους 10οC. Ο όγκος του διαλύματος δεξαμενής σε κάθε 

πηγαδάκι (well) της συσκευής ήταν 1ml και τα stock διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

50%w/v PEG6000 σε νερό και 0,5Μ ΜΕS σε νερό ρυθμισμένο σε κάθε ένα από τα 

παρακάτω pH (πίνακας 8). Τα ρυθμιστικά διαλύματα ήταν φιλτραρισμένα με 

αποστειρωμένα φίλτρα των 0,45μm και φυλαγμένα στους 4oC σε αποστειρωμένα δοχεία 

τύπου Falcon των 50ml. Τα πιάτα των κρυσταλλώσεων (Linbro - ICN Biomedicals) 

τοποθετήθηκαν στους 10οC. 
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100mM MES 1 2 3 4 5 6 

 pH  
 

PEG6000w/v 
5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 

15% - - X - - - 
16% - - X - - - 
17% - - X - - - 
18% - - X - - - 

Πίνακας 8. Συνθήκες που χρησιμοποιηθήκαν για την κρυστάλλωση της πρωτεΐνης. Με Χ 

δείχνεται σε ποιες συνθήκες παρήχθησαν κρύσταλλοι. 

 

Οι κρύσταλλοι χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια ακτίνων-Χ 

περιστρεφόμενης ανόδου RU-3HR (Rigaku/MSC, USA). Οι μετρήσεις των δεδομένων 

έγιναν από ανιχνευτή δίσκου ειδώλου (image plate detector) Mar300 (MarResearch, 

Germany). Πριν από τη συλλογή των δεδομένων, οι κρύσταλλοι πάγωσαν ακαριαία σε υγρό 

άζωτο παρουσία 25%v/v γλυκερίνης ως κρυοπροστατευτικό.  

 

Α.3.14 Προσδιορισμός της αλληλουχίας DNA 

Περίπου 0,1gr υλικού κόπηκε από το εσωτερικό μέρος του βολβού πάγωσε και 

κονιοποιήθηκε σε υγρό άζωτο. Το γονιδιωματικό DNA απομονώθηκε με τη χρησιμοποίηση 

του DNeasy Mini Kit της Qiagen. 

Κρύσταλλοι της πρωτεΐνης διαλύθηκαν σε νερό παράγοντας 8μg πρωτεΐνης, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της αλληλουχίας των Ν- και C-τερματικών από το κέντρο 

πρωτεϊνικής ανάλυσης στην Στοκχόλμη (Protein Analysis Center, Stockholm, Sweden). 

Αυτό ήταν απαραίτητο προκειμένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλοι εκκινητές για τα 

πειράματα PCR. Ο εκφυλισμένος ολιγονουκλεοτιδικός εκκινητής (5'-AAR GCN ATG ACG 

GTG AAG TTC ACA GTN GA-3', όπου R=A ή G; N=A, C, G, T) χρησιμοποιήθηκε σαν 

πρόσθιος εκκινητής ο οποίος είναι βασισμένος στην N-τερματική αλληλουχία 

SQXKAMTVKFTVELXI. Σε αυτόν τον εκκινητή διάφορα εκφυλισμένα σημεία 

μετατράπηκαν σε νουκλεοτίδια τα οποία ήταν βασισμένα σε ακολουθίες DNA ομόλογων 

πρωτεϊνών. Η αλληλουχία του C-τερματικού (EQHPDTRSPPCAAG) βρέθηκε από τα 

κρυσταλλογραφικά αποτελέσματα. Η εύρεση της αλληλουχίας από το κέντρο πρωτεϊνικής 

ανάλυσης επιβεβαίωσε τα τελευταία τέσσερα αμινοξέα. Τα εφτά υπογραμμισμένα αμινοξέα 

 51



επιβεβαιώθηκαν επίσης από την εύρεση αλληλουχία μετά από την πέψη τρυψίνης. Ο 

εκφυλισμένος ολιγονουκλεοτιδικός εκκινητής (5'-GGN GGA GAN CGN GTR TCN GGR 

TGY TGY TC-3' όπου, Y=T ή C) χρησιμοποιήθηκε σαν αντίστροφος εκκινητής (εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16. Πιθανές αλληλουχίες DNA που κωδικοποιούν την Ν- και την C-τερματική 

περιοχή της χαρυβδίνης και ομόλογων πρωτεϊνών της μετά από την στοίχιση των 

πρωτεϊνικών αλληλουχιών (Touloupakis et al., 2006). Τα υπογραμμισμένα νουκλεοτίδια 

δηλώνουν διαφορετικές βάσεις στο ίδιο σημείο σε διαφορετικές πρωτεΐνες. Η χρωματισμένη 

αλληλουχία είναι ο εκκινητής που συνεπάγεται. Άλλες αλληλουχίες: μουσαρμίνες 1-4, Iris 

holl 1-5 (Arias et al., 2003) (Van Damme et al., 1997). 
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Δεδομένου ότι, δεν υπάρχει καμία ομόλογη πρωτεϊνική ακολουθία για αυτή τη 

περιοχή, η μόνη υπόθεση για το χαμήλωμα του εκφυλισμού του εκκινητή έγινε για την Ser 

(έγινε υπόθεση ότι είναι TCT) σε αναλογία με τις ακολουθίες της μουσαρμίνης, 

διακινδυνεύοντας κατά συνέπεια ένα μέγιστο τριών κακών συνδυασμών αστοχιών 

(mismatches). 

Τα προϊόντα από την PCR, με το αναμενόμενο μοριακό μέγεθος ~800 

νουκλεοτιδίων, λήφθηκαν με το ‘Expand long template PCR system’ (Roche) σε μια 

θερμοκρασία υβριδισμού/αναδιάταξης 45oC. Το προϊόν, μετά από καθαρισμό από την 

πηκτή, χρησιμοποιήθηκε σαν μήτρα για re-PCR (Deep Vent polymerase, New England 

Biolabs). Το προϊόν της re-PCR καθαρίστηκε από την πηκτή και χρησιμοποιήθηκε άμεσα 

για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας σε έναν αυτόματο αναλυτή αλληλουχίας ABI-377 

DNA-sequencer (IMBB-FORTH). Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας εκτελέστηκε και για 

τους δύο κλώνους του DNA από δύο φυτά προερχόμενα από δυο διαφορετικά γεωγραφικά 

σημεία στην Κρήτη. 

 

Α.3.15 Συλλογή δεδομένων και ανάλυση της δομής 

Τα τελικά δεδομένα περίθλασης συλλέχθηκαν με τη χρησιμοποίηση του ID14-1 

beamline (ESRF, Grenoble, France) στα 100 K σε ένα δέκτη ADSC. Τα δεδομένα, σε 

διακριτικότητα 1,6Å, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με το πρόγραμμα MOSFLM 6.2.3 

(Leslie, 1992). 

Ένα σύνολο δεδομένων υψηλής ανάλυσης με υπερφορτωμένες ανακλάσεις 

συνδυάστηκε μαζί με ένα σύνολο δεδομένων χαμηλής ανάλυσης, με περιορισμένες 

υπερφορτωμένες ανακλάσεις, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SCALA (CCP, 1994). 

Η δομή λύθηκε με την μέθοδο της μοριακής αντικατάστασης AMoRe (Navaza, 

1994), χρησιμοποιώντας 5452 ανακλάσεις με διακριτικότητα μεταξύ 10 και 3Å. Κατά την 

διάρκεια της λύσης της δομής το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεϊνικής ακολουθίας ήταν 

άγνωστο. Αυτό έκανε απαραίτητο τον προσεκτικό έλεγχο 12 κρυσταλλικών δομών 

πρωτεϊνών RIP προκειμένου να επιλεχτεί ένα κατάλληλο πρότυπο για τη μοριακή 

αντικατάσταση. Στη Ν-τερματική περιοχή, ένα τμήμα 5 κλώνων της β-πτυχωτής επιφάνειας 

και μιας πλευρικής α-έλικας, ήταν σχετικά αμετάβλητο, βασισμένο στην δομική στοίχηση 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Swiss-PdbViewer (Guex and Peitsch, 1997). Το τμήμα αυτό 
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χρησιμοποιήθηκε ως μέρος Α του προτύπου αναζήτησης, στο οποίο τα κατάλοιπα 

υποτίθεται ότι ήταν αλανίνη. 

Διάφορες εύκαμπτες στροφές, που δεν ήταν συντηρημένες μεταξύ των διαφόρων 

πρωτεϊνών RIP, παραλείφθηκαν. Η ακολουθία των 87 αμινοξέων που παράχθηκε από 

τεμάχια πρωτεόλυσης θρυψίνης ελέγχθηκε με τις δομές των 12 πρωτεϊνών RIP με 

αποτέλεσμα την απόκτηση ενός μοντέλου SWISS το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέρος Β 

του προτύπου αναζήτησης (Guex and Peitsch, 1997). Και τα δύο πρότυπα τοποθετήθηκαν 

στο ομόφωνο σκελετό (consensus skeleton) των 12 πρωτεϊνών RIP τακτοποιώντας τα με την 

μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Το πρότυπο αναζήτησης μοριακής αντικατάστασης 

(Molecular Replacement) περιλάμβανε 271 άτομα σε 55 κατάλοιπα αλανίνης (μέρος Α) και 

722 άτομα σε 87 κατάλοιπα (μέρος Β), δηλ. μόνο 993 άτομα, από τα 2047 άτομα (48,5%) 

του τελικού πρωτεϊνικού μοντέλου. 

92 κατάλοιπα τοποθετήθηκαν στην πυκνότητα ηλεκτρονίων, η οποία προήλθε μέσω 

του προγράμματος ARP/wARP 6.1 (Lamzin et al., 2001), κατά το οποίο οι παράμετροι 

εισαγωγής ήταν ποικίλοι. Σε αυτή τη φάση, η πρωτεΐνη αποτελούνταν από 5 πεπτίδια, από 

τα οποία το μεγαλύτερο περιλάμβανε 69 κατάλοιπα. Η βελτιστοποίηση του μοντέλου έγινε 

με συνδυασμό των προγραμμάτων REFMAC v.5.2 (Murshudov et al., 1997) και XFIT 

(McRee, 1999). Επίσης χρησιμοποιήθηκε και ο καθαρισμός TLS (Winn et al., 2001). Ένα 

κρυσταλλωμένο μόριο MES καθώς επίσης και όλα τα μόρια νερού, προσδιορίστηκαν από το 

χειρωνακτικό μοντέλο χτισίματος. Το τελικό μοντέλο περιλαμβάνει 251 από τα 257 

αμινοξέα. Τα 3 Ν-τερματικά και τα κατάλοιπα 99 έως 101 δεν ταιριάζουν στους τελικούς 

χάρτες πυκνότητας ηλεκτρονίων. Οι γραφικές απεικονίσεις της πρωτεΐνης λήφθηκαν 

χρησιμοποιώντας το PyMOL (DeLano, 2002).  
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Α.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Α.4.1 Απομόνωση της πρωτεΐνης 

Μια νέα πρωτεΐνη, η χαρυβδίνη, απομονώθηκε από βολβούς του φυτού Charybdis 

maritima (σκυλοκρεμμύδα) με τη χρησιμοποίηση ενός συνδυασμού υδρόφοβης και 

ιονανταλλακτικής χρωματογραφίας. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι βολβοί της 

σκυλοκρεμμύδας περιέχουν εξαιρετικά υψηλές ποσότητες χαρυβδίνης. Το αρχικό εκχύλισμα 

φυτού περιείχε κυρίως χαρυβδίνη και πολύ μικρή ποσότητα άλλων πρωτεϊνών, οι οποίες 

παρατηρήθηκαν μόνο όταν υπερφορτώθηκε το πήκτωμα (εικόνα 17). Οι κύριες ακαθαρσίες 

ήταν χρωστικές ουσίες και άλλα μικρά υδροφοβικά μόρια. Ο στόχος του πρωτοκόλλου 

καθαρισμού ήταν όχι μόνο να αφαιρεθούν τα ίχνη των άλλων πρωτεϊνών, αλλά και τα 

μικρότερα μόρια, τα οποία προκαλούσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του χαρακτηρισμού 

και της κρυστάλλωσης της πρωτεΐνης. 

 

Εικόνα 17. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου εκχυλίσματος βολβών Charybdis maritimα. 

 

Το εκχύλισμα του βολβού μετά από φυγοκέντρηση πέρασε από υδρόφοβη κολώνα 

όπου και συγκρατήθηκαν οι περισσότερες χρωστικές. Μετά από έκλουση παρουσία 0,3Μ 

θειικού αμμωνίου και έπειτα από διαπίδυση σε διάλυμα 50mM Hepes pH=7,7 το δείγμα με 

την πρωτεΐνη φορτώθηκε σε κολώνα Q-Sepharose εξισορροπημένη με το ίδιο ρυθμιστικό 

διάλυμα. Η έκλουση της απομονωμένη πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε παρουσία 0,3M NaCl 

στο ρυθμιστικό διάλυμα. Η απόδοση της καθαρισμένης πρωτεΐνης ήταν 150-200mg 
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πρωτεΐνη ανά 100gr βολβού. Η χαρυβδίνη εμφανίστηκε ως μια μπάντα με μοριακό βάρος 

περίπου 30kDa στη πηκτή SDS-PAGE (εικόνα 18).  

 

Εικόνα 18. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου 13% παρουσία SDS. 1) πρωτεΐνες γνωστού μοριακού 

βάρους (kDa), 2) ανεπεξέργαστο εκχύλισμα βολβών που περιέχει χαρυβδίνη, 3) 

απομονωμένη χαρυβδίνη, 4) κρύσταλλος χαρυβδίνης (Touloupakis et al., 2006). 

 

Α.4.2 Χαρακτηρισμός της χαρυβδίνης 

Η πρωτεΐνη χαρυβδίνη αναλύθηκε με την διαδικασία της ηλεκτροφόρησης σε δυο 

διαστάσεις. Για την πρώτη διάσταση, μη αποδιατακτική, χρησιμοποιήθηκε πηκτή 

βαθμίδωσης συγκεντρώσεως ακρυλαμιδίου από 5-13%. Η δεύτερη διάσταση ήταν 

αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE (εικόνα 19). Το δείγμα που φορτώθηκε στην 

πηκτή ήταν απομονωμένη, καθαρή χαρυβδίνη. 

Στην μη αποδιατακτική πηκτή (εικόνα 19, Α) διακρίνονται δυο μπάντες οι οποίες 

δηλώνουν την παρουσία πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων.  

Μια άλλη υπόθεση είναι η ύπαρξη ισομορφών χαρυβδίνης, όπως φαίνεται στην 

αποδιατακτική πηκτή (εικόνα 19, Β) που να έχουν ίδιο μοριακό βάρος (30kDa). 

Χρησιμοποιώντας την ισοηλεκτρική εστίαση βρέθηκε το ισοηλεκτρικό σημείο pI της 

χαρυβδίνης το οποίο είναι περίπου 7,0 (εικόνα 20). Η υπολογισμένη τιμή pI βασισμένη στην 

παραγόμενη ακολουθία ήταν 5,8. 
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   Α           Β 

  
Εικόνα 19. Ανάλυση της χαρυβδίνης σε πηκτή ηλεκτροφόρεσης. Α) πρώτη διάσταση, μη 

αποδιατακτική, Β) δεύτερη διάσταση, αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE. 

 

 
Εικόνα 20. Ισοηλεκτρική εστίαση της πρωτεΐνης χαρυβδίνη. 
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Α.4.2.1 Χαρακτηρισμός με χρώση PAS 

Το πρωτεϊνικό δείγμα χαρυβδίνης αναμίχθηκε με έναν ίσο όγκο sample buffer (δίχως 

γλυκερόλη) και φορτώθηκε σε πηκτή 13% SDS-PAGE. Στη συνέχεια, η πηκτή υποβλήθηκε 

σε χρώση PAS χρησιμοποιώντας το περιοδικό οξύ και το αντιδραστήριο Schiff. Οι 

γλυκοπρωτεΐνες στην πηκτή αποκτούν ένα πορφυρό χρώμα. Οι πρωτεΐνες, λυάση της αλιίνης 

(γλυκοπρωτεΐνη) και BSA, χρησιμοποιήθηκαν ως θετικό και αρνητικό πρότυπο ‘control’ 

αντίστοιχα. Από το αποτελέσμα της χρώσης PAS φαίνεται ότι η πρωτεΐνη δεν είναι 

δεσμευμένη με κάποιο σάκχαρο άρα δεν είναι γλυκοπρωτεΐνη (εικόνα 21). 

  1      2       3 

 

Εικόνα 21. Έλεγχος για την ύπαρξη ομοιοπολικά δεσμευμένων υδρογονανθράκων. 1) BSA 

(δεν διακρίνεται χρώση), 2) λυάση της αλιίνης (διακρίνεται χρώση), 3) χαρυβδίνη (δεν 

διακρίνεται χρώση). 

 

Α.4.2.2 Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός 

 Εξετάστηκε το φάσμα του δείγματος της αρχικής απομόνωσης πριν και μετά από 

υδρόφοβη κολώνα (εικόνα 22). Προκύπτει ότι το δείγμα έχει απαλλαχθεί σε μεγάλο ποσοστό 

από τις χρωστικές που υπάρχουν στον βολβό του φυτού Charybdis maritima. 
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Εικόνα 22. Φασματοσκοπικός προσδιορισμός δείγματος πρωτεΐνης μετά από 

χρωματογραφία υδρόφοβης αλληλεπίδρασης. 

 
Α.4.3 Υπερφυγοκέντρηση σε βαθμίδωση σακχαρόζης 

Για τα πειράματα κρυστάλλωσης η πρωτεΐνη που απομονώθηκε από τη 

χρωματογραφική διαδικασία καθαρίστηκε περαιτέρω από ένα πρόσθετο βήμα βαθμίδωσης 

σακχαρόζης.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της φυγοκέντρησης, τα σωληνάκια 

απομακρύνθηκαν από τον ρότορα και τοποθετήθηκαν σε πάγο. Περίπου 500μl από το δείγμα 

δεν είχαν εισέλθει στο διάλυμα της σακχαρόζης. Δείγματα από κάθε κλάσμα φορτώθηκαν σε 

πηκτή ακρυλαμιδίου 13% (SDS-PAGE) η οποία, μετά την ηλεκτροφόρηση, βάφτηκε με 

χρώση αργύρου (εικόνα 23). 

 
Εικόνα 23. Ανάλυση των κλασμάτων από την βαθμίδωση σακχαρόζης σε πηκτή 

ακρυλαμιδίου 13%. (Δ) δείγμα πρωτεΐνης που φορτώθηκε, (1-9) κλάσματα μετά την 

φυγοκέντρηση. 
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 Το κλάσμα #1 που δεν είχε εισέλθει στην σακχαρόζη δεν είχε καθόλου πρωτεΐνη. 

Από την πηκτή φαίνεται ότι η πρωτεΐνη υπήρχε κυρίως στα κλάσματα #2, #3, #4, #5 και #6, 

τα οποία ενώθηκαν και μπήκαν για διαπίδυση σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Hepes, pH=7,0. 

Το βήμα βαθμίδωσης σακχαρόζης οδήγησε περαιτέρω στην αφαίρεση των χρωστικών 

ουσιών, οι οποίες είχαν απομονωθεί μαζί με την πρωτεΐνη, και ήταν απαραίτητο για την 

κρυστάλλωση της χαρυβδίνης. Δίχως το βήμα αυτό όλες οι δοκιμές κρυστάλλωσης ήταν 

ανεπιτυχείς. 

 

Α.4.4 Ακολουθία DNA και ακολουθία των αμινοξέων 

Προσδιορίστηκε η ακολουθία DNA και η προερχόμενη από αυτή ακολουθία των 

αμινοξέων της χαρυβδίνης (εικόνα 24). 

Η ακολουθία αμινοξέων παρουσιάζει μεγάλη ομολογία με αυτή των πρωτεϊνών RIP. 

Η ομοιότητα των ακολουθιών είναι μεταξύ 46,7 και 37,7% με τις μουσαρμίνες, 36,6% με 

την πρωτεΐνη RIP από το Hyacinthus orientalis, 28,4% με την πουλχελίνη  και 25,3% με την 

ρισίνη (Arias et al., 2003)(Silva et al., 2005). Οι ομοιότητες των ακολουθιών υπολογίστηκαν 

με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος BLAST (Altschul et al., 1997). Η στοίχιση της 

ακολουθίας της χαρυβδίνης με άλλες ομόλογες ακολουθίες παρουσιάζεται στην εικόνα 25. 

Υπάρχουν 15 ίδια αμινοξέα μεταξύ των 7 ακολουθιών (χαρυβδίνης, μουσαρμίνης I 

και III, hyacinthus, Iris holl, πουλχελίνης και ρισίνης) που μοιράζουν υψηλή ομοιότητα 

ακολουθίας. Τρία από τα τέσσερα αμινοξέα ‘κλειδιά’ του ενεργού κέντρου, Tyr123, Glu177 

και Arg180 (αρίθμηση ρισίνης), είναι μεταξύ αυτών (Robertus and Monzingo, 2004). Είναι 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το τέταρτο αμινοξύ, που είναι μια αμετάβλητη τυροσίνη(80) 

μεταξύ περισσότερων από 360 ακολουθιών RIP που είναι γνωστές μέχρι σήμερα, στην 

χαρυβδίνη αντικαθίσταται από μια βαλίνη. Για να αποκλεισθεί η δυνατότητα μιας τοπικής 

γεωγραφικής μετάλλαξης, προσδιορίστηκε η αλληλουχία DNA και από φυτά τα οποία 

συλλέχθηκαν από μια άλλη περιοχή της Κρήτης. Και σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώθηκε 

η αντικατάσταση σε βαλίνη. Δεν υπάρχει καμία περιοχή Ν-γλυκοζιλίωσης στην ακολουθία, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της παραγράφου Α.4.2.1. 
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Εικόνα 24. Η ακολουθία DNA, της χαρυβδίνης, και η προερχόμενη από αυτή ακολουθία 

των αμινοξέων (GenBank, DQ323742) (UniProt Knowledgebase, P84786) (Y=T ή C, R=A ή 

G, N=A ή C ή G ή T, W=A ή T, V=G ή A ή C) (Touloupakis et al., 2006). Οι 

υπογραμμισμένες ακολουθίες είναι οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την PCR στο 

γονιδίωμα. Οι Ν- και C- τερματικές πρωτεϊνικές ακολουθίες καθορίστηκαν στο κέντρο 

πρωτεϊνικής ανάλυσης στη Στοκχόλμη. 
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Εικόνα 25. Σύγκριση της ακολουθίας αμινοξέων της χαρυβδίνης με άλλες ακολουθίες 

γνωστών πρωτεϊνών RIP (MusI, MusIII, hyacinthus, Iris holl, πουλχελίνης και ρισίνης). 

Υπογραμμισμένα είναι τα πεπτίδια σήματα των μουσαρμινών. Με βέλος διακρίνονται τα 

αμινοξέα ‘κλειδιά’ του ενεργού κέντρου. Αστερίσκοι και άνω και κάτω τελείες δηλώνουν 

ίδια και συντηρημένα κατάλοιπα αντίστοιχα (Touloupakis et al., 2006). 
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Α.4.5 Κρυστάλλωση της χαρυβδίνης 

Η πρωτεΐνη κρυσταλλώθηκε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της κρεμαστής 

σταγόνας. Εξετάστηκαν δείγματα με συγκέντρωση από 4 έως 6 mg/ml. Η καταλληλότερη 

συγκέντρωση ήταν 5 mg/ml. Σε μικρότερες συγκεντρώσεις εμφανιζόταν μικροκρύσταλλοι ή 

μη κρυστάλλωση, ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το σύμπλοκο καθίζανε. 

Κρυσταλλώσεις δοκιμάστηκαν σε pH από 5,8 έως 6,4. Από τα αντιδραστήρια καταβύθισης 

το πιο αποτελεσματικό ήταν η PEG6000 και δοκιμάστηκαν συγκεντρώσεις από 15 έως 

18%w/v. Γενικά, σχεδόν όλες οι συνθήκες έδωσαν κρυστάλλους όμως μεγαλύτερη συνέπεια 

όσον αφορά τη μορφολογία τους και την ποιότητά τους υπήρχε στο pH=6,0 και σε PEG6000 

με συγκέντρωση 15%w/v. Από τις θερμοκρασίες που δοκιμάστηκαν η βέλτιστη 

θερμοκρασία ήταν 10ºC. Σε μικρότερες θερμοκρασίες οι κρυσταλλώσεις απαιτούσαν 

περισσότερο χρόνο και οδηγούσαν συνήθως σε κακοσχηματισμένους κρυστάλλους, ενώ σε 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες εμφανιζόταν διαχωρισμός φάσης ή μετουσίωση. Οι κρύσταλλοι 

είχαν ικανοποιητικό μέγεθος έπειτα από 5-8 ημέρες (εικόνα 26). Δοκιμάστηκαν και 

συνθήκες PEG σε συγκεντρώσεις 19% έως 21% w/v. Στην πλειοψηφία αυτών «έπεφτε» 

ίζημα αμέσως μόλις γινόταν η ανάμειξη πρωτεΐνης-διαλύματος στη σταγόνα αλλά σε 

αρκετές από αυτές τις συνθήκες το ίζημα έδωσε καλής ποιότητας κρυστάλλους έπειτα από 7-

15 ημέρες.  

Οι κρύσταλλοι ανήκουν στην ομάδα χώρου (space group) C2 (μονοκλινές 

κρυσταλλικό σύστημα). Η στοιχειώδης κυψελίδα έχει διαστάσεις: a = 99,24Å, b = 57,24Å, 

c = 51,09 Å και β = 104,08˚. Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των κρυστάλλων σε 

διαλύτη υπολογίστηκε ο λόγος Matthews (Matthews, 1968). Η μέτρηση της πυκνότητας του 

πρωτεϊνικού κρυστάλλου οδηγεί στην εκτίμηση του ποσοστού του όγκου του κρυστάλλου 

που καταλαμβάνεται από το διάλυμα όπως επίσης και τον αριθμό των πρωτεϊνικών μορίων 

στην ασύμμετρη μονάδα. Ο λόγος Matthews VM = 2,41Å3/Da, αντιστοιχεί σε 49%(v/v) 

περιεκτικότητα διαλύτη. Η ασύμμετρη μονάδα των κρυστάλλων περιέχει ένα πρωτεϊνικό 

μόριο. Οι κρύσταλλοι προξενούν περίθλαση στις ακτίνες X συγχροτρονίου σε 

διακριτικότητα 1,37Å. 
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Εικόνα 26. Κρύσταλλοι της χαρυβδίνης. 
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Α.4.6 Ποιότητα του μοντέλου 

Η υψηλή ποιότητα των συλλεχθέντων στοιχείων περίθλασης και η βελτιστοποίηση 

(refinement) της δομής παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Ένα λεπτό τμήμα της δομής με το 

χάρτη πυκνότητας ηλεκτρονίων του παρουσιάζεται στην εικόνα 27. 232 από τα 257 

αμινοξέα προσαρμόζονται πολύ καλά στο χάρτη ηλεκτρόνιο-πυκνότητας. Εξαίρεση είναι 

κάποιες περιοχές στην επιφάνεια του μορίου, οι οποίες είναι αρκετά εύκαμπτες όπως 

απεικονίζονται στις υψηλότερες τιμές θερμικών παραμέτρων. Αυτές οι περιοχές είναι το Ν-

τερματικό και 3 στροφές που περιλαμβάνουν τα αμινοξέα 48-56, 96-102 και 183-188. Τα 

αμινοξέα 1-3 και 99-101 δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό μοντέλο. 

 
Διακριτικότητα (Resolution) (Å)* 49,6-1,60 (1,69-1,60) 

Observations 162385 (13536) 

Πολλαπλότητα (Multiplicity) 4,6 (3,2) 

Rmerge (%)* 6,4 (18,6) 

<I>/σ<I> * 18,1 (5,9) 

Resolution range refinement (Å)* 20-1,60 (1,64-1,60) 

Αριθμός ανακλάσεων (number of reflections)* 33815 (1971) 

Πληρότητα (Completeness)(%)* 97,2 (77,6) 

Rcryst (%)* 18,1 (17,8) 

Rfree (%)* 20,8 (20,8) 

Αριθμός μη-Η ατόμων: 2312 

Άτομα πρωτεΐνης 2047 

Μόρια νερού 253 

Άτομα διαλύτη (MES) 12 

Average B factors (Å2) 18,25 

B factor from Wilson plot 18,86 

Rms-deviations from ideal values:  

Bond lengths (Å) 0,012 

Bond angles (˚) 1,607 

Chiral volumes (Å3) 0,164 

Πίνακας 9. Στατιστική ανάλυση από τη συλλογή των native δεδομένων περίθλασης της 

χαρυβδίνης. *Οι τιμές στις παρενθέσεις αναφέρονται στις μέγιστες τιμές διακριτικότητας 

(Touloupakis et al., 2006). 
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Η γεωμετρία του μοντέλου αναλύθηκε με το πρόγραμμα PROCHECK (Laskowski et 

al., 1993). Στο διάγραμμα Ramachandran (Ramachandran and Sasisekharan, 1968), 91,5% 

των αμινοξέων (εξαιρούνται οι γλυκίνες και οι προλίνες) βρίσκονται στην κεντρική περιοχή 

και 7,1% βρίσκονται στην πρόσθετη περιοχή (additional region). Τρία κατάλοιπα, Leu48, 

Glu52 και Arg96, βρίσκονται στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Τα κατάλοιπα αυτά 

ανήκουν στις προαναφερθείσες στροφές της δομής. 

 

   

Εικόνα 27. Χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας 2Fo-Fc. Στερεο-διάγραμμα ενός μέρους του 

τελικού μοντέλου σε διακριτικότητα 1,6 Å. Παρουσιάζεται ένα τμήμα του β-φύλλου στην 

περιοχή Ι (Touloupakis et al., 2006). 
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Α.4.7 Δομή της χαρυβδίνης 

Στην χαρυβδίνη η γενική αναδίπλωση είναι παρόμοια με τις γνωστές δομές των 

πρωτεϊνών RIP. Υπάρχουν δυο δομικές περιοχές, μια μεγάλη N-τερματική περιοχή (Ser1-

Leu190) και μια μικρότερη C-τερματική περιοχή (Pro191-Gly257). Στην κοιλότητα μεταξύ 

αυτών των δύο περιοχών διαμορφώνεται η περιοχή του ενεργού κέντρου (εικόνα 28). Η Ν-

τερματική περιοχή αποτελείται από ένα β-πτυχωτό φύλλο, που διαδοχικά περιλαμβάνει 

τέσσερις αντιπαράλληλους κεντρικούς β-κλώνους (4-7, εικόνα 28) και δυο παράλληλους 

εξωτερικούς β-κλώνους (1 και 8, εικόνα 28). Το β-πτυχωτό φύλλο είναι συνδεμένο με πέντε 

α-έλικες (Α, C-F, εικόνα 28). Στις περισσότερες πρωτεΐνες RIP υπάρχουν έξι έλικες στην 

πρώτη δομική περιοχή. Στη χαρυβδίνη η δεύτερη έλικα (B) λείπει. 

 
Εικόνα 28. Γενική δομή της χαρυβδίνης. Οι β-κλώνοι φαίνονται με μπλε και οι α-έλικες με 

κόκκινο. Τα δομικά στοιχεία διακρίνονται ως εξής: β-κλώνοι 1-10 και α-έλικες A-J. Το N- 

και το C-τερματικό της πρωτεΐνης διακρίνονται με N και C αντίστοιχα (Touloupakis et al., 

2006). 
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Σύμφωνα με μια δομική στοίχιση 13 πρωτεϊνών RIP με την χαρυβδίνη (εικόνα 29), 

αυτή η έλικα δεν είναι ένα συντηρημένο δομικό στοιχείο. Η έλικα Β αναμένεται να είναι 

στην περιοχή μεταξύ των αμινοξέων Ser98 και Gly102. Στη Ν-τερματική περιοχή υπάρχει 

επίσης ένα επιπλέον β-πτυχωτό φύλλο με δυο κλώνους (κλώνοι 2 και 3, εικόνες 27 και 28), 

το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη C-τερματική περιοχή. Αυτό το β-πτυχωτό φύλλο δεν 

συντηρείται καλά μεταξύ των γνωστών RIP και λείπει στην αρίθμηση των δομικών 

στοιχείων της ρισίνης (Robertus and Monzingo, 2004). Η C-τερματική περιοχή αποτελείται 

από δύο διαδοχικές α-έλικες (G και H, εικόνες 27 και 28), μιας τρίτης έλικας (I, εικόνες 27 

και 28), η οποία είναι λιγότερο συντηρημένη μεταξύ των πρωτεϊνών RIP, και δύο β-

πτυχωτών φύλλων 9 και 10, (εικόνες 27 και 28). Στην χαρυβδίνη υπάρχει μια πρόσθετη 

έλικα 310 (J, εικόνες 27 και 28 κοντά στο C-τερματικό της πρωτεΐνης). Αυτό είναι ένα 

μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της χαρυβδίνης. Οι λυμένες δομές αυτής της 

οικογένειας δεν εμφανίζουν μια έλικα 310 κοντά στο C-τερματικό. Υπάρχει και μια 

ενδομοριακή δισουλφιδική γέφυρα μεταξύ των καταλοίπων C217 και C254. 
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Εικόνα 29. Στοίχιση δεκατεσσάρων κρυσταλλικών δομών βασισμένων στα δευτεροταγή 
δομικά στοιχεία προσδιορισμένα από το πρόγραμμα spdbview (Guex and Peitsch, 1997). Οι 
δομές είναι: cha=χαρυβδίνη, abr=abrin, ebu=ebulin, mob=momordin, lec=mistletoe lectin, 
tri=trichosanthin, ric=ricin, bry=bryodin, pa3=pokeweed pap-III, agg=agglutinin, luf=luffin, 
dia=dianthin, sap=saporin και pok=pap. Τα στοιχεία της δευτεροταγής δομής είναι 
καθορισμένα όπως στην εικόνα 28. Οι αστερίσκοι δείχνουν όπου υπάρχουν ίδια αμινοξέα. 
Τα αμινοξέα του ενεργού κέντρου δείχνονται με βέλη (Touloupakis et al., 2006). 
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Η περιοχή του ενεργού κέντρου της καθορισμένης δομής βρέθηκε δίχως υπόστρωμα. 
Καταλαμβάνεται από διάφορα καλά διαταγμένα μόρια νερού (εικόνα 30). Τα τέσσερα 
βασικά αμινοξέα για την κατάλυση συντηρούνται καλά μεταξύ των RIP τύπου 1 και 2 
(Robertus and Monzingo, 2004). Στην χαρυβδίνη η βαλίνη στην θέση 79 αντικαθιστά την 
τυροσίνη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση μιας φυσικής αντικατάστασης ενός καταλυτικού 
αμινοξέος στο ενεργό κέντρο μιας πρωτεΐνης RIP.  
 

 

Εικόνα 30. Η περιοχή του ενεργού κέντρου της χαρυβδίνης. Φαίνονται τα τέσσερα 

σημαντικά αμινοξέα, τα μόρια νερού που καταλαμβάνουν την κοιλότητα παρουσιάζονται ως 

σφαίρες. Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τους δεσμούς υδρογόνου στα άτομα των 

κύριων ή πλευρικών αλυσίδων. Τα στοιχεία της δευτεροταγής δομής είναι καθορισμένα 

όπως στις εικόνες 28 και 29 (Touloupakis et al., 2006). 

 

Α.4.8 Αναστολή της in vitro πρωτεϊνικής σύνθεσης από την χαρυβδίνη 

Για τον έλεγχο της ενεργότητας της χαρυβδίνης πραγματοποιήθηκε η μελέτη της 

ανασταλτικής επίδρασης της στην in vitro πρωτεϊνική σύνθεση. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

31, η χαρυβδίνη αναστέλλει το σύστημα μετάφρασης των διαλυμένων δικτυο-

ερυθροκυττάρων κουνελιού. 

Η τιμή IC50 για την χαρυβδίνη, 24,8 ± 3,3 nM, υπολογίστηκε από τις τιμές που 

έδωσε το πρόγραμμα Image Quant (πίνακας 10) μέσω του προγράμματος Excel (εικόνα 32). 

Η τιμή αυτή είναι 100 φορές υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται για την σαπορίνη 
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(0,25nM) (saporin L1) (Ferreras et al., 1993). Η τιμή IC50 είναι η συγκέντρωση της 

πρωτεΐνης που αναστέλλει την πρωτεϊνική σύνθεση σε ποσοστό 50%. 

 

 

Εικόνα 31. Αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης από την χαρυβδίνη. Τα δικτυο-

ερυθροκύτταρα κουνελιού επεξεργάστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις χαρυβδίνης (13,8 –

 552 nM) (Touloupakis et al., 2006). Χρησιμοποιήθηκε η 35S μεθειονίνη για την επισήμανση 

του προϊόντος (luciferase) (βέλος). Δείγματα από τις αντιδράσεις έτρεξαν σε πηκτή 13% 

πολυακρυλαμιδίου και αναλύθηκαν με αυτοραδιογραφία. (1) δικτυο-ερυθροκύτταρα 

(control), δικτυο-ερυθροκύτταρα παρουσία: (2) 552nM χαρυβδίνης, (3) 138nM χαρυβδίνης, 

(4) 69nM χαρυβδίνης, (5) 34,5nM χαρυβδίνης, (6) 13,8nM χαρυβδίνης, (7) 13,3nM 

σαπορίνης. 

 

 Χαρυβδίνη (nM) Ένταση μπάντας Αναστολή (%) 

1 --- 1853142,87 --- 

2 552,0 --- 100,00 

3 138,0 68845,70 96,29 

4 69,0 203933,21 89,00 

5 34,5 674813,75 63,59 

6 13,8 1350138,34 27,15 

Πίνακας 10. Υπολογισμός του ποσοστού αναστολής της πρωτεϊνικής σύνθεσης σε δικτυο-

ερυθροκύτταρα από την χαρυβδίνη, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Image Quant.  
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Εικόνα 32. Γραφική παράσταση της αναστολής της πρωτεϊνικής σύνθεσης σε δικτυο-

ερυθροκύτταρα σε συνάρτηση με την συγκέντρωση της χαρυβδίνης. 

 

Α.4.9 Σταθερότητα στην πρωτεολυτική διάσπαση 

Οι πρωτεΐνες RIP έχουν χρησιμοποιηθεί ως τοξικό μέρος χιμαιρικών μορίων που 

περιέχουν ως μεταφορέα μια ανοσοσφαιρίνη ή μια ορμόνη, τα οποία εισάγονται στο κύτταρο 

μέσω του συγκεκριμένου τους μεμβρανικού υποδοχέα (Ippoliti et al., 1995). Απαιτούμενο 

χαρακτηριστικό, για την χρησιμοποίηση των πρωτεϊνών RIP ως τοξικό μέρος χιμαιρικών 

μορίων, είναι η ανθεκτικότητα στις πρωτεάσες. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε η σταθερότητα 

της χαρυβδίνης παρουσία τριών διαφορετικών πρωτεολυτικών ενζύμων: της θρυψίνης, της 

πρωτεϊνάσης Κ, και της παπαΐνης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 33 η χαρυβδίνη παραμένει 

άθικτη μετά από επώαση με θρυψίνη, πρωτεολύεται μερικά με την πρωτεϊνάση Κ και ολικά 

με την παπαΐνη. Επίσης, εξετάστηκε η επίδραση της θρυψίνης σε τρία διαφορετικά pH (6,0, 

7,2 και 8,0). Αλλάζοντας το pH δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην σταθερότητα της χαρυβδίνης 

στην πρωτεόλυση (εικόνα 34). Η χαρυβδίνη παρέμεινε άθικτη σε όλες τις δοκιμασμένες 

τιμές pH. 
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Εικόνα 33. Έλεγχος πρωτεόλυσης της χαρυβδίνης παρουσία είτε θρυψίνης, είτε παπαΐνης, 

είτε πρωτεϊνάσης Κ. 1) χαρυβδίνη, 2) χαρυβδίνη + θρυψίνη, 3) χαρυβδίνη + πρωτεϊνάση Κ, 

4) χαρυβδίνη + παπαΐνη. 

 

 

Εικόνα 34. Έλεγχος πρωτεόλυσης της χαρυβδίνης παρουσία θρυψίνης σε διάφορα pH. 1) 

χαρυβδίνη, 2) χαρυβδίνη + θρυψίνη pH=6,0, 3) χαρυβδίνη + θρυψίνη pH=7,2, 4) 

χαρυβδίνη + θρυψίνη pH=8,0, 5) BSA, 6) BSA + θρυψίνη pH=7,2, 7) θρυψίνη. 
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Α.4.10 Παραγωγή αντισωμάτων χαρυβδίνης 

Η παραγωγή αντισωμάτων χαρυβδίνης επιτεύχθηκε με σκοπό την παρακολούθηση 

του ένζυμου και την μελέτη του σε άλλα βιολογικά συστήματα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

35, με την διαδικασία της ανοσοανίχνευσης, μετά την δεύτερη ένεση, στον ορό υπάρχουν 

αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό την χαρυβδίνη και όχι άλλες 

πρωτεΐνες. 

 

   1   2      3              1         2                         3 

Α  Β  

Εικόνα 35. Ανοσοαποτύπωμα της χαρυβδίνης. (Α) Πηκτή ακρυλαμιδίου βαμμένη με 

χρωστική CBB πριν την μεταφορά των πρωτεϊνών στην μεμβράνη PVDF. (Β) Μεμβράνη 

PVDF μετά την ανοσοανίχνευση. 1) 5μg χαρυβδίνης, 2) 10μg χαρυβδίνης, 3) 5μg BSA. 
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Α.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
 

Η σκυλοκρεμμύδα (Charybdis maritima) είναι ένα θεραπευτικό και διακοσμητικό 

φυτό από τη περιοχή της Μεσογείου. Χρησιμοποιείται από τους αρχαίους χρόνους έως 

σήμερα ιδιαίτερα στην ομοιοπαθητική θεραπεία. Ο βολβός της περιέχει πολλές σημαντικές 

χημικές ουσίες στις οποίες οφείλονται οι αποχρεμπτικές, διουρητικές και καρδιοτονοτικές 

ιδιότητές της. Η σκυλοκρεμμύδα έχει μελετηθεί εκτενώς για τις ουσίες αυτές σε αντίθεση με 

το πρωτεϊνικό περιεχόμενό της, το οποίο δεν έχει μελετηθεί. 

Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται ο καθαρισμός, ο χαρακτηρισμός και ο 

προσδιορισμός της αλληλουχίας και δομής της χαρυβδίνης, μιας νέας πρωτεΐνης μεγέθους 

29kDa από τους βολβούς του φυτού Charybdis maritima.  

Η νέα αυτή πρωτεΐνη (χαρυβδίνη) απομονώθηκε σε καθαρή μορφή, σε μεγάλη 

ποσότητα από τους βολβούς του φυτού και χαρακτηρίστηκε με βιοχημικές μεθόδους. Η 

πρωτεΐνη κρυσταλλώθηκε με επιτυχία και προσδιορίσθηκε η δομή της. 

Παράλληλα προσδιορίστηκε η ακολουθία DNA και η παραγόμενη ακολουθία των 

αμινοξέων, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη μιας σημαντικής ομολογίας με τις πρωτεΐνες 

RIP. Οι πρωτεΐνες RIP έχουν την ιδιότητα να αναστέλλουν μη αντιστρεπτά τη δράση των 

ριβοσωμάτων με αποτέλεσμα την αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης και τον επερχόμενο 

κυτταρικό θάνατο. Είναι συνήθως φυτικής προέλευσης και είναι πολύ σημαντικές όσον 

αφορά την εφαρμογή τους στην θεραπεία του καρκίνου με την μορφή ανοσοτοξινών. 

Το ενεργό κέντρο των πρωτεϊνών RIP περιέχει τέσσερα βασικά κατάλοιπα 

αμινοξέων τα οποία είναι πολύ συντηρημένα. Αν και τρία από τα τέσσερα βασικά κατάλοιπα 

είναι παρόντα στο ενεργό κέντρο της χαρυβδίνης, το τέταρτο κατάλοιπο, το οποίο είναι μια 

αμετάβλητη τυροσίνη (Tyr80-αρίθμηση ρισίνης) μεταξύ περισσότερων από 360 ακολουθιών 

πρωτεϊνών RIP, έχει αντικατασταθεί από μια βαλίνη. Η αλλαγή αυτή στη θέση 79 του 

ενεργού κέντρου της χαρυβδίνης είναι ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμα και 

εξηγεί ενδεχομένως τη χαμηλή ανασταλτική δραστικότητά της σε σχέση με άλλες πρωτεΐνες 

RIP.  

Το τεστ ενεργότητας έδειξε ότι η χαρυβδίνη παρουσιάζει IC50 ίσο με 24,8 nM 

γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είναι ένας τόσο ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας της 

πρωτεϊνικής σύνθεσης όπως οι άλλες πρωτεΐνες RIP. 

 75



Σημαντικό χαρακτηριστικό της χαρυβδίνης είναι η μεγάλη ανθεκτικότητά στις 

πρωτεάσες. Το χαρακτηριστικό αυτό σε συνδυασμό με την μελέτη της ανασταλτικής δράσης 

της χαρυβδίνης σε ολόκληρα ευκαρυωτικά κύτταρα, θα θέσει τις βάσεις για την 

χρησιμοποίησή της σε ανοσοτοξίνες. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή αντισωμάτων της χαρυβδίνης με σκοπό την 

μελέτη της σε διαφορετικούς ιστούς του φυτού και ενδεχομένως την ανίχνευσή της σε 

άλλους οργανισμούς. 

Θέτοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ισοηλεκτρικής εστίασης και την περίπτωση 

κάποιων μονοκοτυλήδονων φυτών (Muscari sp., Hyacinthus και Iris), που περιέχουν 

διάφορες ισομορφές, άλλες σημαντικά ενεργές και άλλες ανενεργές, δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα ύπαρξης διαφόρων ισομορφών της χαρυβδίνης. Αν συμβαίνει 

αυτό, η απομονωμένη πρωτεΐνη ίσως είναι μια ανενεργή ισομορφή και η παρατηρηθείσα 

ενεργότητα μπορεί να οφείλεται σε ακαθαρσίες μιας άλλης ιδιαίτερα ενεργής ισόμορφης 

πρωτεΐνης. Μια οριστική απάντηση για την πιθανή ύπαρξη ισομορφών της χαρυβδίνης 

μπορεί να δοθεί με την κλωνοποίηση του DNA. 

Επίσης, θα είναι ενδιαφέρον να πραγματοποιηθούν πειράματα κατευθυνόμενης 

μεταλλαξιγένεσης για την αντικατάσταση της βαλίνης με τυροσίνη στο ενεργό κέντρο και να 

μελετηθούν τα αποτελέσματα στην ενεργότητα και στη δομή της χαρυβδίνης. 

Δεδομένου ότι η χαρυβδίνη είναι το κύριο πρωτεϊνικό συστατικό του βολβού, είναι 

πιθανόν ότι η παρεμπόδιση της σύνθεσης των πρωτεϊνών δεν είναι η σημαντικότερη ή η 

μοναδική λειτουργία της. Η χαρυβδίνη ενδέχεται να λειτουργεί και ως πρωτεΐνη 

αποθήκευσης π.χ. όπως η πρωτεΐνη Cinnamomin. 
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ΜΕΡΟΣ Β. Aνάπτυξη βιοαισθητήρα που βασίζεται σε φωτοσύστημα για 

την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων. 

 

Β.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Β.1.1 Η φωτοσύνθεση 

Η φωτοσύνθεση είναι η πιο σημαντική βιοχημική διαδικασία στη γη. Κατά τη 

φωτοσύνθεση έχουμε μετατροπή της φωτεινής ηλιακής ενέργειας σε χρήσιμες μορφές 

χημικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για τη σύνθεση 

οργανικών μορίων και συγκεκριμένα υδατανθράκων που καταναλώνονται από τους 

ετερότροφους οργανισμούς, με παράλληλη έκλυση μοριακού οξυγόνου στο περιβάλλον. Το 

οξυγόνο αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για τη λειτουργία της αναπνοής.  

Οι οργανισμοί όπως τα φυτά, τα φύκη και ορισμένα βακτήρια έχουν την ικανότητα 

να φωτοσυνθέτουν (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Παραδείγματα διαφόρων φωτοσυνθετικών οργανισμών (Arntzen C.).

 77



Η φωτοσύνθεση περιλαμβάνει τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και την 

αναγωγή του σε υδατάνθρακες, που αξιοποιούνται στο μεταβολισμό των ετερότροφων 

οργανισμών. Η ολική αντίδραση της φωτοσύνθεσης μπορεί να γραφεί ως εξής:  

CO2 + 2H2A   →   (CH2O) +H2O + 2A 

Το Η2Α είναι ένα αναγωγικό που ποικίλει ανάλογα με το είδος του φωτοσυνθετικού 

οργανισμού και το CH2O συμβολίζει τον υδατάνθρακα που προκύπτει. Τα φυτά, τα άλγη 

και τα κυανοβακτήρια χρησιμοποιούν ως αναγωγικό το Η2Ο και η ολική αντίδραση για τους 

οργανισμούς αυτούς είναι: 

CO2 + H2O   →   (CH2O) + O2

To γεγονός ότι το αρχικό αναγωγικό δεν είναι κατάλληλο για να ανάγει άμεσα το CO2 

υπερνικάται με τη φωτοχημική παραγωγή ενός ισχυρότερου αναγωγικού, του NADPH. 

Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός των φυτών εντοπίζεται μέσα σε ειδικά μεμβρανικά 

σωμάτια, τους χλωροπλάστες (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Δομή του χλωροπλάστη. 
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 Οι χλωροπλάστες υπάρχουν σε όλα τα φυτά και σε ορισμένα άλγη και ποικίλουν στη 

μορφή και το μέγεθος σύμφωνα με το είδος του οργανισμού που ανήκουν (Wellburn, 1987). 

Ο χλωροπλάστης αποτελείται εξωτερικά από μια διπλή μεμβράνη (την εξωτερική και την 

εσωτερική). Η εξωτερική μεμβράνη του χλωροπλάστη είναι διαπερατή στους περισσότερους 

μεταβολίτες χαμηλού μοριακού βάρους, ενώ η εσωτερική μεμβράνη είναι εκλεκτικά μη 

διαπερατή για τις περισσότερες ουσίες. Ο χώρος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

μεμβράνης ονομάζεται διαμεμβρανικός χώρος. Η εσωτερική μεμβράνη περιβάλλει μια 

εσωτερική υδατική περιοχή που ονομάζεται στρώμα. Στη περιοχή του στρώματος υπάρχει 

ένα σύστημα εσωτερικών μεμβρανών που διατάσσονται σε αναδιπλώσεις και λέγονται 

lamellae. Σε κανονικά διαστήματα, τα lamellae διαπλατύνονται και δημιουργούν 

μεμβρανώδεις σάκους, τα θυλακοειδή, που περιέχουν ένα εσωτερικό χώρο, γνωστό ως 

lumen. Τέλος, τα θυλακοειδή επιστοιβάζονται κατά κάποιο τρόπο σε μορφώματα, 

δημιουργώντας τα grana. 

Στα θυλακοειδή των φυτών υπάρχουν δύο είδη φωτοσυστημάτων: το φωτοσύστημα Ι 

(ΡSI) και το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII), τα οποία είναι πολυπρωτεϊνικά μεμβρανικά σύμπλοκα. 

Τα φωτοσυστήματα αποτελούνται από το κέντρο αντίδρασης (Reaction Center, RC) και τo 

σύμπλοκο συλλογής φωτός (Light Harvesting Complex, LHC). Το σύμπλοκο συλλογής 

φωτός αποτελείται από ένα σύστημα πρωτεϊνών που δεσμεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 

χρωστικών και είναι μη ομοιοπολικά συνδεμένο με το ενεργό κέντρο (Jansson, 1994). Στο 

ενεργό κέντρο (Reaction Center, RC) του φωτοσυστήματος υπάρχουν μόρια που μετέχουν 

στη μεταφορά ηλεκτρονίων και ειδικά μόρια χλωροφύλλης, γνωστά ως «χλωροφύλλες του 

ενεργού κέντρου» (Anderson and Anderson, 1988). Στο ενεργό κέντρο του PSI το ειδικό 

μόριο χλωροφύλλης παρουσιάζει μέγιστο απορρόφησης στα 700nm και συμβολίζεται ως 

P700. Στο ενεργό κέντρο του PSII το ειδικό μόριο χλωροφύλλης εμφανίζει το μέγιστο της 

απορρόφησης στα 680nm και ονομάζεται P680. Τα δύο φωτοσυστήματα συνδέονται με 

μικρούς μεταφορείς ηλεκτρονίων, την πλαστοκινόνη (PQ) (εικόνα 3) και την πλαστοκυανίνη 

(PC), μέσω ενός τρίτου συμπλόκου που ονομάζεται κυτόχρωμα b6f και δρα σαν αντλία 

πρωτονίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ηλεκτρονίων. Ακόμη στα θυλακοειδή 

υπάρχει και η συνθετάση του ΑΤΡ. Το PSII βρίσκεται κυρίως στα grana, ενώ το PSI και το 

σύμπλοκο CFo-CF1 (ATP-συνθετάση), που αποτελεί τη θέση δέσμευσης του ATP, 

εντοπίζεται στα lamellae και τις εκτεθειμένες στο στρώμα περιοχές των grana. Το cyt b6f 

είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο και στις δύο περιοχές. Όλα αυτά τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα 

προσανατολίζονται στη μεμβράνη με τέτοιο τρόπο ώστε η επαγόμενη από το φως 
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ηλεκτρονιακή μεταφορά να προκαλεί πρωτονιακή μεταφορά από το στρώμα στην περιοχή 

lumen. Η διαβαθμισμένη συγκέντρωση πρωτονίων κατά μήκος της θυλακοειδούς μεμβράνης 

χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του ενεργειακού μεταφορέα ATP από το ένζυμο ATP-

συνθετάση. 

 
Εικόνα 3. Δομή της πλαστοκινόνης (ανηγμένη μορφή), ένα αρωματικό μόριο που μεταφέρει 

τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια στους φωτοσυνθετικούς μεταφορείς ηλεκτρονίων. 

 

Β.1.1.1 Απορρόφηση και παγίδευση της ηλιακής ενέργειας 

 Η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας είναι το πρώτο στάδιο του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού. Αυτό πραγματοποιείται στους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς με τη χρήση 

φωτοαπορροφητικών μορίων, όπως οι χρωστικές. Οι κυριότερες χρωστικές των ανώτερων 

φυτών, των φυκών και των κυανοβακτηρίων είναι η χλωροφύλλη α (Chl a) και η 

χλωροφύλλη β (Chl b). Η χλωροφύλλη α έχει μέγιστα απορρόφησης στα 430nm και 662nm 

περίπου, ενώ η χλωροφύλλη β έχει μέγιστα απορρόφησης στα 453nm και 642nm, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4 (Gross, 1991). Η δομή της χλωροφύλλης αποτελείται από έναν 

πορφυρινικό δακτύλιο, που περιέχει σύστημα διπλών δεσμών, που απορροφούν φως. Έτσι, 

στις χλωροφύλλες υπάρχει απλός και όχι διπλός δεσμός μεταξύ των C7 και C8, υπάρχει 

ακόμα ένας δακτύλιος (ο δακτύλιος V) δίπλα στο δακτύλιο ΙΙΙ και ο C7 συνδέεται με μια 

μακριά υδρόφοβη αλυσίδα με είκοσι άτομα άνθρακα, που ονομάζεται φυτολική αλκοόλη. Η 

αλυσίδα αυτή εστεροποιείται με την πλευρική αλυσίδα ενός οξέος. Τέλος, στο κέντρο του 

πορφυρινικού δακτυλίου υπάρχει ένα Mg2+ που εξισορροπεί τα 2 αρνητικά φορτία των 

τεσσάρων πυρρολικών αζώτων (εικόνα 5).  

Εκτός των χλωροφυλλών, στους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς υπάρχουν και άλλες 

χρωστικές όπως τα καροτενοειδή και οι φυκοβιλίνες. Οι χρωστικές αυτές οργανώνονται 

μέσα σε πρωτεϊνικές λειτουργικές μονάδες, τα φωτοσυστήματα. Τα καροτενοειδή, εκτός από 

το ότι απορροφούν φως, έχουν και προστατευτική δράση στη φωτοσύνθεση. Το Ο2  μπορεί 

να μετατραπεί σε ενεργοποιημένο οξυγόνο (singlet oxygen), καθώς απορροφά ενέργεια. Αν 

 80



το ενεργοποιημένο οξυγόνο περάσει στο χλωροπλάστη, μπορεί να προκαλέσει οξειδωτική 

καταστροφή στα μεμβρανικά λιπίδια και τις άλλες χρωστικές. Τα καροτενοειδή παίρνουν 

ενέργεια από το ενεργοποιημένο οξυγόνο, σχηματίζοντας ξανά τη βασική κατάσταση του. 

Αυτή η ενέργεια, που απορροφάται από τα καροτενοειδή, χάνεται τελικά ως θερμότητα. 

 
Εικόνα 4. Φάσμα απορρόφησης των χλωροφυλλών α και β. 

 

 
Εικόνα 5. Δομή των μορίων των χλωροφυλλών α και β. 
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Όλες οι χλωροφύλλες έχουν την ικανότητα να απορροφούν το φως αλλά μόνο οι 

χλωροφύλλες του ενεργού κέντρου συμμετέχουν στη μετατροπή της φωτοχημικής σε 

ηλεκτροχημική ενέργεια. Οι χρωστικές της κεραίας απορροφούν και μεταφέρουν την ηλιακή 

ενέργεια στις χλωροφύλλες του ενεργού κέντρου.  

Κατά την έναρξη των φωτεινών αντιδράσεων δημιουργείται ένας διαχωρισμός 

φορτίου. Ένα ηλεκτρόνιο ενός χρωμοφόρου, με την απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, 

διεγείρεται και η διεγερμένη κατάστασή του αποτελεί ένα ισχυρό αλλά ασταθές αναγωγικό. 

Το κενό τροχιακό, από το οποίο προέρχεται το e-, αποτελεί ένα ισχυρό οξειδωτικό. Το e- 

μεταφέρεται γρήγορα σε ένα κοντινό ηλεκτρονιοδέκτη με χαμηλότερο δυναμικό 

οξειδοαναγωγής και ο διαχωρισμός φορτίου σταθεροποιείται έναντι της επαναφοράς του 

ηλεκτρονίου στο αρχικό τροχιακό (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Αναπαράσταση διαχωρισμού φορτίου. 

 

Το χρωμοφόρο, από το οποίο προέρχεται το e-, αποτελεί τον πρωτοταγή 

ηλεκτρονιοδότη. Σε διαδοχικές μεταφορές, το ασύζευκτο e- μετακινείται σε 

ηλεκτρονιοδέκτες, μακριά από τον πρωτοταγή ηλεκτρονιοδότη, που αποτελούν ασθενή 

αναγωγικά, όταν αναχθούν. Ο πρωτοταγής ηλεκτρονιοδότης ανάγεται κι έτσι με τη 

μεταφορά του οξειδωτικού ισοδύναμου σταθεροποιείται ο διαχωρισμός φορτίου. Στα φυτά, 

ο πρωτοταγής ηλεκτρονιοδότης είναι το ειδικό μόριο χλωροφύλλης P680. Για να 

λειτουργήσει το ενζυμικό σύμπλοκο της φωτοσύνθεσης, είναι απαραίτητη η παρουσία των 

συμπαραγόντων που συγκροτούν τις αλυσίδες δοτών και δεκτών e-, τον πρωτοταγή 

ηλεκτρονιοδότη και μια σειρά χρωστικών (μόρια χλωροφύλλης και καροτενοειδών) για τη 

συλλογή και μεταφορά της ενέργειας στον πρωτοταγή ηλεκτρονιοδότη. Το ενζυμικό 

σύμπλοκο που περιέχει τον πρωτοταγή ηλεκτρονιοδότη και όπου γίνεται ο πρωτοταγής 

διαχωρισμός φορτίου λέγεται κέντρο αντίδρασης.  
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Β.1.1.2 Hλεκτρονιακή ροή στα φυτά 

Στα φυτά, στα άλγη και στα κυανοβακτήρια, ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το H2O, 

το οποίο οξειδώνεται παράγοντας Ο2, προς τη φερρεδοξίνη (Fd), μια υδατοδιαλυτή 

οξειδοαναγωγική πρωτεΐνη που ανάγει το συνένζυμο NADP+. Επειδή το H2O είναι 

εξαιρετικά ασθενές αναγωγικό, λειτουργούν τα δυο φωτοσυνθετικά σύμπλοκα για να 

υπερνικηθεί το δυναμικό οξειδοαναγωγής (1,2V) του H2O και του NADP+. Το περισσότερο 

αναγωγικό σύμπλοκο είναι το φωτοσύστημα Ι το οποίο δρα σαν οξειδοαναγωγάση 

πλαστοκυανίνης-φερρεδοξίνης (Mathis and Rutherford, 1987). Η αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων από το H2O στη φερρεδοξίνη αναπαρίσταται με μια οξειδοαναγωγική κλίμακα 

δυναμικού η οποία είναι γνωστή ως σχήμα-Ζ (εικόνα 7). Το δυναμικό αναγωγής του P680 

στο PSII είναι πιο θετικό από αυτό του P700 στο PSI. Παρόμοια, τα e- δε μπορούν να 

μεταφερθούν από τη βασική κατάσταση του P700 στο NADP+, γιατί το δυναμικό αναγωγής 

του P700 είναι πιο θετικό από αυτό του NADP+. Έτσι κατά τη φωτοσύνθεση, με την 

απορρόφηση φωτός δημιουργείται η διεγερμένη κατάσταση του P680, η P680*, της οποίας 

το δυναμικό αναγωγής είναι πιο αρνητικό από του P700. Στη συνέχεια, τα e- μεταφέρονται 

μέσω μιας σειράς ηλεκτρόνιο-μεταφορέων από το P680 στο P700. Ανάλογα, η διεγερμένη 

κατάσταση του P700, η P700* έχει πιο αρνητικό δυναμικό αναγωγής από το NADP+, οπότε 

μέσω μιας σειράς ηλεκτρόνιο-μεταφορέων, τα e- μεταφέρονται από το P700 στο NADP+. 

Έτσι η ηλιακή ακτινοβολία παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν 

διαδικασίες που δεν ευνοούνται θερμοδυναμικά.  

 
Εικόνα 7. Το σχήμα Ζ της φωτοσυνθετικής μεταφοράς ηλεκτρονίων. 
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Πιο αναλυτικά, ο πρωτοταγής δότης e- P680* μεταφέρει ένα e- στη φαιοφυτίνη α 

(Pheo a). Το P680 με την απώλεια ενός e- μετατρέπεται σε ένα ισχυρό οξειδωτικό, το P680+, 

(Em = +1,1V). Η απώλεια του e-, καλύπτεται από το H2O, το οποίο οξειδώνεται για να 

παραχθεί τελικά μοριακό Ο2 και να ελευθερωθούν 4Η+. Τα 4Η+ που ελευθερώνονται στο 

lumen, συνεισφέρουν στην πρωτονιακή διαβάθμιση κατά μήκος της θυλακοειδούς 

μεμβράνης. Τα 4e- μεταφέρονται διαδοχικά στον μεταφορέα ενός e-, TyrZ. Όταν το P680* 

δώσει το e- στη φαιοφυτίνη α και αποκτήσει θετικό φορτίο, το e- μεταφέρεται από την TyrZ 

στο P680+. Η οξείδωση της TyrZ παράγει μια ισχυρή οξειδωτική ρίζα, την TyrZ+, η οποία 

είναι αναγκαία για την οξείδωση του Η2Ο. 

Η ανηγμένη φαιοφυτίνη α δίνει ένα e- στην κινόνη QA που έχει το πιο αρνητικό 

δυναμικό αναγωγής από τις κινόνες της μεμβράνης (PQ-pool). Η κινόνη QA οξειδώνεται 

δίνοντας ένα ηλεκτρόνιο στην κινόνη QB. Η αναγωγή κατά ένα e- μετατρέπει την κινόνη QB 

σε ημικινόνη, QB-. Με την απορρόφηση ενός δευτέρου φωτονίου, δηλαδή μετά από ένα 

δεύτερο διαχωρισμό φορτίου, η μεταφορά ηλεκτρονίων προς την κινόνη QB 

επαναλαμβάνεται. Δύο πρωτόνια προσθέτονται ταυτόχρονα στην κινόνη QB, έτσι ώστε 

τελικά η κινόνη να δέχεται δύο e- και δύο Η+, πριν αναχθεί πλήρως σε πλαστοκινόλη, PQH2. 

Κατόπιν, τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το PSII στο σύμπλοκο κυτόχρωμα b6/f και τέλος, 

μεταφέρονται μέσω της πλαστοκυανίνης, στο PSI, απ’ όπου μέσω μιας σειράς 

ηλεκτρονιομεταφορέων, των Fe-S πρωτεϊνών και φερρεδοξίνης, φθάνουν στο NADP+ 

(εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8. Οργάνωση της θυλακοειδούς μεμβράνης: στο σχήμα φαίνονται τα τέσσερα 

μεμβρανικά σύμπλοκα, το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII), το σύμπλοκο cyt b6f, το φωτοσύστημα Ι 

(PSI) και η ATP-συνθετάση. 
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Β.1.1.3 Aντίδραση Hill 

Οι αντιδράσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 

χημική είναι αυτές που οδηγούν στη βιοσύνθεση των ενεργειακών μορίων ATP και 

NADPH2 που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την βιοσύνθεση των υδατανθράκων με 

την δέσμευση του CO2 της ατμόσφαιρας και την χρησιμοποίηση του νερού των φυτικών 

κυττάρων. Το σύνολο των αντιδράσεων που οδηγούν στη βιοσύνθεση του ATP και του 

NADPH2, ονομάζονται φωτεινές αντιδράσεις, επειδή είναι απαραίτητη η παρουσία του 

ηλιακού φωτός και γίνονται μόνον κατά την διάρκεια της ημέρας. Με την επίδραση του 

φωτός γίνεται και η φωτόλυση του νερού, η διάσπασή του δηλαδή σε δύο υδρογονοκατιόντα 

και οξυγόνο (αντίδραση Hill). Η διάσπαση αυτή παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Robert Hill το 1937, όταν σε απομονωμένους χλωροπλάστες που τους φώτισε ισχυρά, 

παρατήρησε την αναγωγή μιας ουσίας όπως το σιδηροκυανιούχο κάλλιο (Κ3[Fe(CN)6]), μιας 

ουσίας δηλαδή που μπορεί να λειτουργήσει σαν δέκτης ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια αυτά 

προέρχονται από την διάσπαση του νερού σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση. 

            hv 
H2O  →  2H+ + 2e- + ½O2

2Fe(CN)6
3- + 2e- → 2Fe(CN)6

4- ή 

2Fe3+ + 2e- → 2Fe2+

In vivo ο ηλεκτρονιοδέκτης είναι το NADP+, ωστόσο in vitro κάποιες χρωστικές 

όπως η 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP) ή η Duroquinone (DQ) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν ηλεκτρονιοδέκτες (εικόνα 9). 

                 

Εικόνα 9. Οι χρωστικές 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP) και Duroquinone (DQ). 

 

Ο Hill διαπίστωσε ότι η DCPIP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο 

αποδέκτη ηλεκτρονίων. H DCPIP λαμβάνει τα ηλεκτρόνια από την πρωτεΐνη D1, με 

μεγαλύτερη συγγένεια, από την πλαστοκίνονη QB (εικόνα 10). Δεδομένου ότι η ροή 

ηλεκτρονίων μέσω του PSΙΙ επηρεάζεται παρουσία των ζιζανιοκτόνων, η αναγωγή της 
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DCPIP είναι ανάλογη προς την συγκέντρωση ζιζανιοκτόνου και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του. 

 

Εικόνα 10. Απλουστευμένο σχέδιο αντίδρασης του ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος 

ΙΙ όπου η πλαστοκινόνη μπορεί να αντικατασταθεί από έναν τεχνητό αποδέκτη ηλεκτρονίων 

όπως η DCPIP ή DQ. RC είναι το κέντρο αντίδρασης, PQ και PQ- είναι η πλαστοκινόνη και 

η ανηγμένη της μορφή αντίστοιχα, DCPIP και DCPIP* είναι η διχλωροφαινόλη 

ινδολφαινόλη και η ανηγμένη της μορφή αντίστοιχα, η DQ και DQ* είναι η δουροκινόνη και 

η ανηγμένη της μορφή αντίστοιχα.  

 

H αντίδραση Hill είναι μεγάλης σημασίας για την πραγματοποίηση του φαινόμενου 

της φωτοσύνθεσης και η παρεμπόδισή της για οποιοδήποτε λόγο, έχει σαν αποτέλεσμα την 

αδυναμία πραγματοποίησης της φωτοσύνθεσης. 

 

Β.1.1.4 Το φωτοσύστημα ΙΙ  

Το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) είναι ένα μεμβρανικό πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο, το 

οποίο καταλύει μία από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες βιοχημικές αντιδράσεις, την 

οξείδωση του Η2Ο σε μοριακό Ο2. Η σημασία της αντίδρασης αυτής είναι εμφανής αφού με 

τον τρόπο αυτό παράγεται όλο το οξυγόνο στο πλανήτη μας. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός 

ότι η αντίδραση αυτή που απαιτεί τεράστια ενέργεια, λαμβάνει χώρα μέσω ενός μοναδικού 

μηχανισμού στο PSII (εικόνα 11). 
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Το PSII το οποίο λειτουργεί ως φωτοεπαγόμενη οξειδοαναγωγάση αποτελείται από 

τρία μέρη, το κέντρο αντίδρασης, το σύμπλοκο συλλογής φωτός και το σύμπλοκο έκλυσης 

οξυγόνου (Oxygen Evolving Complex, OEC) (Bricker and Ghanotakis, 1996). Η ηλιακή 

ενέργεια απορροφάται από το σύμπλοκο συλλογής φωτός, το οποίο αποτελεί την κεραία του 

φωτοσυστήματος και περιέχει και το μεγαλύτερο μέρος των χλωροφυλλών α και β. Η 

ενέργεια διέγερσης μεταφέρεται από την κεραία αυτή στο κέντρο αντίδρασης του PSII όπου 

λαμβάνουν χώρα οι φωτοχημικές αντιδράσεις (Ghanotakis and Yocum, 1990). Οι 

αντιδράσεις αυτές οδηγούν στη συσσώρευση οξειδωτικών ισοδυνάμων (Debus, 1992) στο 

σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου, τα οποία διατίθενται για την οξείδωση δύο μορίων Η2Ο σε Ο2. 

 

Εικόνα 11. Σχηματική απεικόνιση του φωτοσυστήματος των ανώτερων φυτών. Φαίνονται 

το κέντρο αντίδρασης, το σύμπλοκο συλλογής φωτός και το σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου. 

Διακρίνεται η περιοχή της δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη φωτοσυνθετική 

αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. 

 

Το PSII έχει μία σύνθετη αρχιτεκτονική δομή αποτελούμενη από τουλάχιστον 20 

πρωτεϊνικές υπομονάδες, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στη θυλακοειδή 

μεμβράνη (πίνακας 1). Το εσωτερικό κέντρο αντίδρασης του αποτελείται από δυο βασικές 

υπομονάδες, τις πρωτεΐνες D1 και D2. Το διμερές D1/D2 δεσμεύει μια σειρά παραγόντων 

που συμμετέχουν στην ηλεκτρονιακή ροή, όπως τον πρωτοταγή δότη ηλεκτρονίων P680, τον 

ηλεκτρονιοδέκτη Pheo, τις κινόνες QA και QB, τον μη αιμικό σίδηρο Fe2+ και τις ρίζες 
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TyrZ+ και TyrD+. Το ετεροδιμερές D1/D2 δεσμεύει τέσσερις χλωροφύλλες, μια μη 

φωτοχημική φαιοφυτίνη και ένα έως δύο β-καροτένια (Kuwabara and Murata, 1983). 

Πιθανότατα οι πρωτεΐνες αυτές παρέχουν υποκαταστάτες στους ανόργανους συμπαράγοντες 

του συμπλόκου έκλυσης Ο2, καθώς, επίσης, παρέχουν θέσεις δέσμευσης για τις εξωτερικές 

πρωτεΐνες του PSII (Barber et al., 1987) (Nanba and Satoh, 1987). 

 

Πρωτεΐνη Υπομονάδα Μάζα (kDa) 

PsbA 

PsbB 

PsbC 

PsbD 

PsbE 

PsbF 

PsbH 

PsbI 

PsbJ 

PsbK 

PsbL 

PsbM 

PsbN 

PsbO 

PsbP 

PsbQ 

PsbR 

PsbS 

PsbT 

Dl 

CP47 

CP43 

D2 

α-Cyt b559 

β-Cyt b559 

H protein 

I protein 

J protein 

K protein 

L protein 

M protein 

N protein 

33 kDa protein 

23 kDa protein 

16 kDa protein 

10 kDa protein 

Lhc-like protein 

5 kDa protein 

38.021 

56.278 

50.066 

39.418 

9.255 

4.409 

7.697 

4.195 

4.116 

4.283 

4.366 

3.755 

4.722 

26.539 

20.210 

16.523 

10.236 

21.705 

3.283 

Πίνακας 1. Πρωτεϊνικές υπομονάδες του φωτοσυστήματος ΙΙ. 
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Β.1.1.5 Η πρωτεΐνη D1 

Η πρωτεΐνη D1 (32-kDa) είναι μια σημαντική πρωτεΐνη και πάνω σε αυτή έχει 

εστιαστεί η έρευνα της μοριακής βιολογίας των φυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(Marder et al., 1986). Οι έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι: 

• αποτελεί μέρος του κέντρου αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ (Barber, 1998), 

• είναι διαμεμβρανική πρωτεΐνη των θυλακοειδών μεμβρανών, η οποία έχει πέντε διά-

μεμβρανικές και δύο κοντές παράλληλες έλικες (εικόνα 12),  

• είναι προϊόν του γονιδίου psbA των χλωροπλαστών. Είναι το κύριο προϊόν της πρωτεϊνικής 

σύνθεσης των χλωροπλαστών στο φως, 

• συντίθεται και αποικοδομείται στο φως σε ποσοστά που υπερβαίνουν εκείνες άλλων 

γνωστών πρωτεϊνών του χλωροπλάστη και έχει μερικές ρυθμιστικές λειτουργίες, 

• παρατηρήθηκε ότι είναι ο αρχικός στόχος του φαινόμενου της φωτοαναστολής, 

• ο δευτεροταγής δέκτης ηλεκτρονίων, η πλαστοκινόνη QB, συνδέεται αντιστρεπτά με την 

D1 για να εκτελέσει σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα ηλεκτρονίων του φωτοσυστήματος ΙΙ. 

 
Εικόνα 12. Δευτεροταγής δομή της πρωτεΐνης D1. 
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Η πρωτεΐνη D1 είναι ο στόχος των ζιζανιοκτόνων του φωτοσυστήματος ΙΙ (Pfister, 

1981). Η εύρεση αντικαταστάσεων των αμινοξέων της πρωτεΐνης D1 του κέντρου 

αντίδρασης βοήθησε πολύ για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας του PSII. Μια από 

τις αντικαταστάσεις ήταν η μετάλλαξη στη θέση 264 από σερίνη σε γλυκίνη η οποία απέδιδε 

στη πρωτεΐνη D1 του οργανισμού Amaranthus hybridus ανθεκτικότητα στις τριαζίνες 

(Hirschberg and McIntosh, 1983) (Hirschberg et al., 1984). Λόγω των αποτελεσμάτων των 

αντικαταστάσεων αυτών η πρωτεΐνη D1 προσδιορίστηκε ως "πρωτεΐνη δέσμευσης 

ζιζανιοκτόνων". Δεδομένου ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες ήταν γνωστό ότι 

ανταγωνίζονται με την κινόνη QB για την περιοχή σύνδεσής του, αυτή η πρωτεΐνη ήταν 

πιθανό να είναι επίσης η πρωτεΐνη δέσμευσης της QB. Η συγκεκριμένη περιοχή στην D1, 

μεταξύ των διαμεμβρανικών ελίκων IV και V, καθορίζεται ως η δεσμευτική περιοχή των 

ζιζανιοκτόνων. Βιοχημικά και γενετικά δεδομένα τοποθετούν τη θέση δέσμευσης μεταξύ 

των αμινοξέων 211 και 275 τα οποία είναι εκτεθειμένα στο stroma στην επιφάνεια της 

θυλακοειδούς μεμβράνης (εικόνα 13) (Bowyer et al., 1991) (Trebst, 1987). Η δεσμευτική 

συγγένεια των ζιζανιοκτόνων εξαρτάται από τη δομική διαμόρφωση της περιοχής σύνδεσης 

της κινόνης (QB) στην πρωτεΐνη D1 του κέντρου αντίδρασης. Η δομή αυτής της περιοχής 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις αλλαγές του pH του μέσου και της θερμοκρασίας (Lambrev 

and Goltsev, 2001). Η θέση δέσμευσης των ζιζανιοκτόνων έχει εξεταστεί ως ένα ορισμένο 

βαθμό με διάφορες διαδικασίες μεταλλαξιγένεσης (Narusaka et al., 1998) (Oettmeier, 1999). 

Η θέση αυτή είναι ευρεία, ευνοώντας την προσαρμογή του μορίου πλαστοκινόνης και 

διαφόρων χημικών συστατικών (Trebst, 1991). 

Η γενετική μηχανική της πρωτεΐνης D1 μονοκύτταρων φωτοσυνθετικών 

οργανισμών, όπως π.χ. τα άλγη, είναι ένας συγκριτικά απλός στόχος λόγω της ευκολίας της 

μετάλλαξης. Η πρώτη σταθερή μετάλλαξη ενός γονιδιώματος χλωροπλάστη καθίσταται 

δυνατή χρησιμοποιώντας το ευκαρυωτικό πράσινο άλγος Chlamydomonas reinhardtii (Klein 

et al., 1987). Πολλά γονίδια χλωροπλαστών έχουν τροποποιηθεί, χρησιμοποιώντας πολύ 

συχνά το άλγος Chlamydomonas reinhardtii ως πρότυπο οργανισμό (Rochaix et al., 1998, 

2002). Ένα πρωτόκολλο μεταλλαξιγένεσης βασισμένο σε PCR έχει αναπτυχθεί για να 

εισάγει επιτυχώς διάφορες μεταλλάξεις στη πρωτεΐνη D1 (Johanningmeier et al., 2000). 

Μεταλλάξεις αμινοξέων μπορούν να έχουν δραματικά αποτελέσματα στη δέσμευση 

ζιζανιοκτόνων, με συνέπεια είτε την ανθεκτικότητα είτε την υπερευαισθησία απέναντι σε 

αυτά.  
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Εικόνα 13. Δευτεροταγής δομή μέρους της πρωτεΐνης D1 από το άλγος Chlamydomonas 

reinhardtii. Διακρίνονται οι έλικες IV και V της πρωτεΐνης που σχηματίζουν την περιοχή 

δέσμευσης QB. 

 

Β.1.1.6 Φωτοαναστολή 

Έκθεση των φωτοσυνθετικών μεμβρανών σε συνθήκες έντονης ακτινοβολίας, 

περισσότερης από εκείνης που μπορεί να μετατραπεί σε χημική ενέργεια, οδηγεί σε απώλεια 

της φωτοσυνθετικής ικανότητας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φωτοαναστολή και 

αποδίδεται στην καταστροφή του PSII, με συνέπεια τη διακοπή της ηλεκτρονιακής 

μεταφοράς και την απώλεια της ικανότητας έκλυσης οξυγόνου (Kyle, 1987). Η απώλεια της 

ενεργότητας του PSII κατά τη φωτοαναστολή προκαλείται από την αποικοδόμηση της 

πρωτεΐνης D1 του ενεργού κέντρου (Barber and Anderson, 1992) (Aro et al., 1993). 
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Β.1.1.7 Φθορισμός χλωροφύλλης 

Η επιπλέον ενέργεια από αυτήν που χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία της 

φωτοσύνθεσης πρέπει να απελευθερωθεί αποτελεσματικά με μη-φωτοχημικές διαδικασίες. 

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την εκπομπή της θερμότητας και την επαν-εκπομπή 

μικρών αλλά ανιχνεύσιμων ποσών της απορροφημένης ακτινοβολίας ως μεγαλύτερου 

μήκους κύματος φωτεινή ενέργεια. Αυτή η επαν-εκπομπή του φωτός καλείται φθορισμός 

χλωροφύλλης. 

Ελάχιστος φθορισμός (Fο) 

Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, τα κέντρα αντίδρασης στο PSII είναι ανοικτά 

και υπάρχει μια ελεύθερη ροή ηλεκτρονίων. Κάθε φωτόνιο που απορροφάται από ένα μόριο 

χλωροφύλλης μετατοπίζει ένα ηλεκτρόνιο από την θεμελιώδη σε μία διεγερμένη κατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα κέντρα αντίδρασης στο PSII είναι σε ανοικτή 

κατάσταση διότι η μεταφορά ηλεκτρονίων είναι αρκετά γρήγορη έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

είσοδος περεταίρω ηλεκτρονίων. Υπάρχει μια σταθερή ροή ηλεκτρονίων και εμφανίζεται 

ένας ελάχιστος φθορισμός (Fο). 

Μέγιστος φθορισμός (Fm) 

Όταν ένας παλμός κορεσμού φωτός στέλνεται σε ένα φωτοσυνθετικό δείγμα τότε 

προκαλείται σε αυτό ο μέγιστος φθορισμός. Το οξειδωμένο κέντρο αντίδρασης θα γίνει 

εντελώς ανηγμένο με την αύξηση της μεταφοράς των ηλεκτρονίων (περισσότερο φως). Τα 

κέντρα αντίδρασης είναι τώρα κλειστά και ο αποδέκτης ηλεκτρονίων (QΑ) ανάγεται 

εντελώς. Η ροή των ηλεκτρονίων εμποδίζεται επειδή η ποσότητα των QA δεν μπορεί να 

μεταφέρει τα ηλεκτρόνια αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να συμβαδίσει με την εισροή των 

φωτονίων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η μέγιστη κβαντική απόδοση του PSII (Fm). Σε 

αυτή την κατάσταση, η εκπομπή φθορισμού είναι μέγιστη. 

Μεταβλητός φθορισμός (Fv) 

Η διαφορά μεταξύ των εντάσεων φθορισμού με τα κλειστά και ανοικτά κέντρα 

αντίδρασης είναι γνωστή ως μεταβλητός φθορισμός χλωροφύλλης (Fv = Fm-Fo). Αυτό 

αντιστοιχεί στο μέρος της απορροφημένης φωτεινής ενέργειας που θα χρησιμοποιούταν στη 

φωτοσύνθεση εάν όλα τα κέντρα αντίδρασης ήταν στην ανοικτή κατάσταση. 
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Β.1.1.8 Φυτοφάρμακα 

Φυτοφάρμακα λέγονται μια σειρά από χημικές ουσίες που φτιάχνονται για την 

αποτελεσματική καταπολέμηση των εχθρών των φυτών. Είναι δυνατά δηλητήρια, προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας, που δρουν σκοτώνοντας τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς που 

βλάπτουν τις καλλιέργειες. Αναπτύχθηκαν τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια. Το 1942 ο 

Ελβετός Muller ανακάλυψε το DDT, ενώ το 1946 τα εργαστήρια της εταιρίας φαρμάκων 

BAYER κατασκεύασαν το παραθείο. Τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψής τους, η συμβολή 

τους στην προστασία της αγροτικής παραγωγής γέννησε πολλές ελπίδες για τη λύση του 

διατροφικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα λόγω της ραγδαίας αύξησης 

του πληθυσμού. Ταυτόχρονα η προσφορά τους θεωρήθηκε μεγάλη και στην προστασία της 

δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση των εντόμων, που προκαλούσαν διάφορες ασθένειες 

στον άνθρωπο ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης 

ζωής. Έτσι υπερεκτιμήθηκε η προσφορά των φυτοφάρμακων με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες 

να επιδοθούν σε ένα διαρκή ανταγωνισμό παραγωγής νέων φυτοφαρμάκων με ολοένα και 

μεγαλύτερη δράση. Μόλις τα τελευταία χρόνια διατυπώθηκαν οι πρώτες ανησυχίες για τη 

δράση τους αφού εξαιτίας τους σε ορισμένους τόπους εξαφανίστηκαν ολόκληρες ομάδες 

φυτών και ζώων. Επιπλέον οι επιστήμονες άρχισαν να ανακαλύπτουν και να δημοσιεύουν 

αποτελέσματα ερευνών με τα οποία διαπιστώνονται βλάβες στην υγεία του ίδιου του 

ανθρώπου. Έτσι, στις σύγχρονες χώρες, μερικά από τα πρώτα εκείνα φυτοφάρμακα έχουν 

ήδη αποσυρθεί από την κυκλοφορία, εξακολουθώντας όμως να χρησιμοποιούνται σε χώρες 

με χαμηλότερη τεχνολογική ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως με την απόσυρση ορισμένων 

φυτοφαρμάκων το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Οι ανησυχίες των επιστημόνων 

μεγαλώνουν, διαπιστώνοντας καθημερινά τις αρνητικές τους επιπτώσεις τόσο στην υγεία 

όσο και στο περιβάλλον. 

Σήμερα όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τα φυτοφάρμακα κατέχουν σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και γίνεται προσπάθεια ώστε να 

κατασκευάζονται έχοντας ελαχιστοποιηθεί οι αρνητικές τους συνέπειες. Η μετατόπιση του 

νέφους ψεκασμού, η απόπλυση ή η απορροή αποτελούν διάχυτες πηγές ανεξέλεγκτου 

διασκορπισμού των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον που οδηγεί στη ρύπανση τμημάτων του 

εδάφους και των υδάτινων πόρων (επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα). Ο κίνδυνος δε, 

για την υγεία των ανθρώπων είναι εξίσου σημαντικός είτε πρόκειται για άμεση ή για έμμεση 

έκθεση. 
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Τα φυτοφάρμακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Ζιζανιοκτόνα, Εντομοκτόνα και 

Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα. 

Ζιζανιοκτόνα 

Τα φυτοφάρμακα που έχουν δράση ζιζανιοκτόνων ανήκουν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: τις φαινόλες (π.χ. ioxynil), τις τριαζίνες (π.χ. atrazine, simazine) και τις 

φαινυλουρίες (π.χ. diuron, linuron) (πίνακας 2). 

Τριαζίνες 

 

 

 

Ατραζίνη (6-chloro-N2-ethyl-N4-
isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)

Σιμαζίνη (6-chloro-N2,N4-diethyl-
1,3,5-triazine-2,4-diamine) 

Φαινυλουρίες 

 

 

 

Λίνουρον (3-(3,4-dichlorophenyl)-1-
methoxy-1-methylurea) 

Diuron (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-
dimethylurea) 

Φαινολικές ενώσεις 

 
Ioxynil (4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile) 

Πίνακας 2. Παραδείγματα ζιζανιοκτόνων που ανήκουν στις τρεις βασικές κατηγορίες 

φυτοφαρμάκων. 
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Οι φαινιλουρίες, οι τριαζίνες, και οι φαινολικές ενώσεις αντιπροσωπεύουν τις 

οικονομικά σημαντικές ενώσεις και χρησιμοποιούνται ευρέως στις χημικές, φαρμακευτικές 

και γεωργικές βιομηχανίες. Αυτές οι ενώσεις έχουν συντεθεί από το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο και έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα ως ζιζανιοκτόνα.  

Τα ζιζανιοκτόνα έχουν αντικαταστήσει κατά ένα μεγάλο μέρος τις μηχανικές 

μεθόδους ελέγχου ζιζανίων στις χώρες όπου ασκείται η εντατική γεωργία. Οι γεωργοί 

χρησιμοποιούν ζιζανιοκτόνα εξαλείφοντας ή μειώνοντας την επίδραση των επιβλαβών 

οργανισμών με σκοπό την προστασία και την προφύλαξη των φυτικών προϊόντων ή την 

προστασία της ποιότητας της παραγωγής τους και την ελαχιστοποίηση των αναγκών τους σε 

εργατικό δυναμικό. 

Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων στη γεωργία έχει αυξηθεί αρκετά κατά τη διάρκεια 

των προηγούμενων δεκαετιών, με συνέπεια την ογκώδη ρύπανση του ύδατος και του 

εδάφους. Παρότι νέα ζιζανιοκτόνα είναι τώρα διαθέσιμα, οι ανωτέρω ενώσεις είναι ακόμα 

ευρύτατα χρησιμοποιημένα προϊόντα στον έλεγχο ζιζανίων. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 

30% των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο στη γεωργία και η 

παγκόσμια κατανάλωσή τους ανέρχεται σε πολλούς τόνους. Τα ζιζανιοκτόνα τριαζίνης 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες, παραδείγματος χάριν στις ΗΠΑ 35x106kg 

ατραζίνης, 9x106kg κυανιζίνης και 3x106kg σιμαζίνης εφαρμόζονται κάθε έτος (US EPA). 

Μια ανάλυση των στοιχείων στην Ευρώπη έδειξε ότι οι χώρες με τις μεγαλύτερες 

γεωργικές περιοχές, όπως: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη κατανάλωση φυτοφαρμάκων. Η αύξηση σε χρήση των ζιζανιοκτόνων ήταν 

ελαφρώς μεγαλύτερη (23%) από αυτή όλων των φυτοφαρμάκων (19%) (εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14. Α) Συνολική χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Β) Συνολική 

χρήση των ζιζανιοκτόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε τόνους ενεργών συστατικών). 
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Μια διαδεδομένη χρήση αυτών των ουσιών, ειδικά της ατραζίνης, μπορεί να 

οδηγήσει στη φυσική επιλογή δημιουργώντας ανθεκτικά είδη ζιζανίων. Η ανάπτυξη των 

ανθεκτικών ειδών ζιζανίων στη συνέχεια θα απαιτήσει υψηλότερες δόσεις ζιζανιοκτόνων. 

Αν και η χρήση της ατραζίνης απαγορεύεται από το νόμο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 

παρόμοιες ενώσεις, όπως σιμαζίνη, χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα στοιχεία συλλέγονται 

ετησίως στα κράτη μέλη και αναφέρονται στο σχήμα της EUROSTAT (πίνακας 3). 

 

Χώρα 
Παραγωγή 

πόσιμου νερού 
(εκατομμύρια m3) 

Επίπεδο 
ζιζανιοκτόνων 
>0,1µg/L (%) 

Επίπεδο 
ζιζανιοκτόνων 
>0,1µg/L (%) 

(υπόγεια ύδατα)

Επίπεδο 
ζιζανιοκτόνων 
>0,1µg/L (%) 

(επιφανειακά ύδατα)

Γερμανία 6052 15 15 15 

Αυστρία 450 7 15 0 

Γαλλία 6080 48 40 60 

Ιταλία 8465 31 50 50 

Ολλανδία 1227 48 25 100 

Δανία 348 5 5 - 

Ενωμένο 
Βασίλειο 

7620 26 15 30 

Ελλάδα 950 12 - 50 

Πίνακας 3. Μόλυνση πόσιμου νερού λόγω των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

έτος 1995. 

 

Τα ζιζανιοκτόνα είναι αρκετά σταθερά στο χώμα και προσροφώνται από τα 

κολλοειδή και τις οργανικές ουσίες βάσει της δυνατότητάς τους να ανταλλάξουν κατιόντα. 

Τα περισσότερα από αυτά τα ζιζανιοκτόνα παραμένουν στην επιφάνεια του χώματος. Στις 

αμμώδεις περιοχές, ελλείψει οργανικών ουσιών, τα υδατοδιαλυτά ζιζανιοκτόνα μπορούν να 

διεισδύσουν βαθιά μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η υπέρμετρη χρήση των ζιζανιοκτόνων έχει σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι μπορούν να είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους 

ανθρώπους και τα ζώα, η άνευ διακρίσεως χρήση τους έχει σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Τα ζιζανιοκτόνα μπορούν να καταστρέψουν τη χλωρίδα και την πανίδα της 

περιοχής όπου γίνεται χρήση τους. Πολλά χόρτα, μικρά φυτά και δέντρα απορροφούν αυτές 

τις ουσίες οι οποίες με το χρόνο συσσωρεύονται και έτσι καταστρέφονται. Ένα μέρος των 
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ουσιών αυτών καταλήγει στο υπέδαφος και τα υπόγεια νερά, τα οποία ρυπαίνονται. Η 

παρουσία των φυτοφαρμάκων στο νερό λόγω της αλόγιστης χρήσης τους στη γεωργία, 

αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για των άνθρωπο. Οι κυριότερες επιπτώσεις που 

προκαλούνται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι: προβλήματα στο νευρικό και αναπνευστικό 

σύστημα, βλάβες στο συκώτι και τα νεφρά, προβλήματα στην αναπαραγωγή, διάφορες 

αλλεργίες, επιδράσεις στο αίμα, πρόκληση καρκίνου διαφόρων μορφών κ.ά. Κατά συνέπεια, 

είναι σημαντικό να υπάρξουν συστήματα διαθέσιμα για μια γρήγορη ανάλυση του εδάφους, 

των στερεών υποστρωμάτων και των υδάτινων συστημάτων προκειμένου να ελεγχθεί η 

παρουσία των αυξανόμενων ποσών ζιζανιοκτόνων. 

Ζιζανιοκτόνα, αναστολείς της φωτοσύνθεσης 

Τα ζιζανιοκτόνα μπορούν να ενεργήσουν ποικιλοτρόπως ελέγχοντας την ανάπτυξη 

των φυτών. Μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με το εάν σκοτώνουν όλο το φυτικό ιστό 

(μη εκλεκτικό) ή μόνο συγκεκριμένα είδη (εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα). Μέσα σε αυτές τις 

κατηγορίες η λήψη τους μπορεί να είναι μέσω του χώματος ή του φυλλώματος (φύλλα και 

μίσχοι). Επιπλέον, μπορούν να σκοτώσουν στην επαφή ή μπορούν να μεταφερθούν μέσω 

του ιστού των φυτών στα όργανα στόχους. Η δράση τους έγκειται στο ότι παρεμποδίζουν 

την αντίδραση Hill και ως εκ τούτου παρεμποδίζουν την φωτοσύνθεση των ζιζανίων και 

επομένως και την ανάπτυξή τους. Περίπου 30% των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται 

αναστέλλουν τις φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης, εμποδίζοντας την ηλεκτρονιακή 

ροή στο φωτοσυστήμα ΙΙ και επομένως εμποδίζουν την παραγωγή του ATP και NADPH 

(Oettmeier, 1999, 2001) (Hollis et al., 2000). Μερικά ζιζανιοκτόνα, όπως η ατραζίνη και το 

Diuron, εμποδίζουν τη ροή ηλεκτρονίων από την ημικινόνη QA- στην κινόνη QB, επειδή 

συναγωνίζονται με την πλαστοκινόνη για τη θέση δέσμευσης της κινόνης QB (Vermaas and 

Arntzen, 1983). Αυτή η παρεμπόδιση οφείλεται συγκεκριμένα στη σύνδεση των 

ζιζανιοκτόνων στη περιοχή δέσμευσης QB της πρωτεΐνης D1 (Oettmeier, 1999). Η υψηλή 

δεσμευτική συγγένεια αυτών των ζιζανιοκτόνων στη πρωτεΐνη D1 προσφέρει μια μοναδική 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το φωτοσύστημα ΙΙ ως βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης στον 

τομέα των βιοαισθητήρων για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων. 
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Β.1.2 Βιοαισθητήρες 

Βιοαισθητήρες είναι αναλυτικές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν ένα βιολογικό 

υλικό, ή ένα βιολογικά προερχόμενο υλικό, σε άμεση επαφή με ένα στοιχείο μετατροπής 

ενέργειας, τον μεταλλάκτη. Έχουν την ικανότητα να παρέχουν συγκεκριμένες ποσοτικές ή 

ημι-ποσοτικές αναλυτικές πληροφορίες (Diamond, 1998). Συνήθως παράγουν ένα ψηφιακό 

ηλεκτρονικό σήμα που συσχετίζεται με τη συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου καταλοίπου ή 

μιας ομάδας καταλοίπων.  

Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε βιομόριο ή μοριακό σύμπλοκο που έχει την 

ικανότητα αναγνώρισης ενός αναλύτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο βιολογικής 

αναγνώρισης. Η βιολογική αντίδραση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα με το 

δείγμα, δηλαδή στο ενζυμικό στρώμα όπου βρίσκεται ακινητοποιημένο το βιολογικό υλικό. Η 

αναγνώριση της προς ανάλυση ουσίας βασίζεται στην αλληλεπίδρασή της με το βιολογικό 

υλικό. H αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να προκαλέσει είτε αλλαγή φορτίου, αλλαγή θερμότητας 

ή αλλαγή στην μάζα, στο σημείο επαφής του μεταλλάκτη με το βιολογικό στοιχείο. Την 

αλλαγή αυτή ανιχνεύει στη συνέχεια ο μεταλλάκτης και την μετατρέπει, σε ψηφιακή τιμή που 

σχετίζεται με την συγκέντρωση ή την δραστικότητα του αναλύτη που με την σειρά του 

σχετίζεται με την ποσότητα του αναλύτη στο δείγμα που μελετάται (Pearson et al., 2000) 

(εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. Σχηματικό διάγραμμα ενός βιοαισθητήρα. 
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Οι βιοαισθητήρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον μεταλλάκτη που 

διαθέτουν ή σύμφωνα με το μέσο βιολογικής αναγνώρισής που περιέχουν. Έτσι, με βάση τον 

μεταλλάκτη οι βιοαισθητήρες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

α) Ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες με κυριότερες υποκατηγορίες τους αμπερομετρικούς, 

ποτενσιομετρικούς και αγωγιμετρικούς. 

β) Ηλεκτρομαγνητικοί βιοαισθητήρες με κυριότερες υποκατηγορίες τους οπτικούς, 

ακουστικούς και θερμικούς (Diamond, 1998). 

Το μέσο βιολογικής αναγνώρισης μπορεί να είναι: ένζυμα, αντισώματα, DNA, 

μικροοργανισμοί, οργανίδια, υποδοχείς, ιστοί ή κύτταρα (Daunert et al., 2000) (Kohler et al., 

2000) (D’Souza, 2001) (Hansen and Sørensen, 2001) (Keane et al., 2002). Η πιθανή χρήση, 

των βιολογικών συστατικών που αναφέρονται στον πίνακα 4, στους αισθητήρες, είναι κατά 

ένα μεγάλο μέρος ανεξερεύνητη λόγω των προβλημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

αστάθεια του συστατικού όταν απομονώνεται από τη βιολογική πηγή, έλλειψη υλικού, 

δυσκολία απομόνωσης του συστατικού στο απαραίτητο επίπεδο, έλλειψη της γνώσης της 

βιοχημείας του. 

Βιολογικό στοιχείο Μεταλλάκτης 

Αντισώματα, Υποδοχείς, 
Ένζυμα, Πρωτεϊνικά, Ιστούς, 
Σύμπλοκα, Μεμβράνες, 
Οργανίδια, Κύτταρα, 

Μονοκύτταρους οργανισμούς 

Οπτικός, Θερμικός, Φθορισμού, 
Απορρόφησης, Ηλεκτροχημικός, 
Αμπερομετρικός, Μηχανικός 

Ποτενσιομετρικός, Ακουστικός, 
Αγωγιμετρικός, Πιεζοηλεκτρικός 

Πίνακας 4. Βιολογικά στοιχεία και μεταλλάκτες που χρησιμοποιούνται συχνά στους 

βιοαισθητήρες. 

 

Η μικρογράφηση, το μειωμένο κόστος και η βελτιωμένη ικανότητα επεξεργασίας της 

σύγχρονης μικροηλεκτρονικής έχουν αυξήσει περαιτέρω τις αναλυτικές ικανότητες αυτών 

των συσκευών, διευρύνοντας έτσι τη σειρά εφαρμογών τους. Οι βιοαισθητήρες, ως 

ιδιαίτερες αναλυτικές συσκευές, είναι σε θέση να μετρήσουν επιλεκτικά τους αναλύτες, 

συχνά σε μια φυσική μήτρα, χωρίς καθαρισμό του δείγματος, παράγοντας ποσοτικά στοιχεία 

σε μικρό χρονικό διάστημα.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα των βιοαισθητήρων είναι: επιλεκτικότητα, διεξαγωγή 

μετρήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, διεξαγωγή μετρήσεων δειγμάτων που έχουν υποστεί 

ελάχιστη ή καθόλου επεξεργασία διαχωρισμού, διεξαγωγή μετρήσεων in situ. Παρουσιάζουν 
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βέβαια κάποια λειτουργικά προβλήματα όπως στην σταθερότητα και την ευαισθησία τους, 

αλλά και την δυνατότητα αναπαραγώγιμης κατασκευής τους. Η σταθερότητα αποθήκευσης 

ποικίλλει σύμφωνα με τις διάφορες παραμέτρους όπως την τεχνική ακινητοποίησης, τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση, το 

χρησιμοποιημένο βιολογικό υλικό και τις συνθήκες συντήρησης.  

Οι κυριότεροι παράμετροι που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των 

αισθητήρων είναι οι εξής: 

 Καμπύλη βαθμονόμησης: είναι η γραφική παράσταση της μετρούμενης αναλυτικής 

παραμέτρου συναρτήσει της συγκέντρωσης του αναλύτη. Από την καμπύλη βαθμονόμησης 

μπορούν να υπολογιστούν αρκετά χαρακτηριστικά ποιότητας όπως η ευαισθησία, το 

γραμμικό εύρος και το όριο ανίχνευσης. 

 Ευαισθησία: ο λόγος της μεταβολής της μετρούμενης αναλυτικής παραμέτρου διά της 

μεταβολής της συγκέντρωσης. 

 Γραμμικό εύρος: το εύρος των συγκεντρώσεων όπου η μεταβολή της μετρούμενης 

αναλυτικής παραμέτρου είναι ευθέως ανάλογη της μεταβολής της συγκέντρωσης.  

 Όριο ανίχνευσης: χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη συγκέντρωση ή ποσότητα του 

μετρούμενου συστατικού, που μπορεί να προσδιορισθεί με αξιοπιστία. Συνήθως 

υπολογίζεται ως η συγκέντρωση που δίνει σήμα τριπλάσιο του θορύβου (S/N≥3). 

 Επιλεκτικότητα: χαρακτηρίζει την ικανότητα του αισθητήρα να αποκρίνεται στον αναλύτη 

παρουσία άλλων ουσιών.  

 Αναπαραγωγιμότητα: ο όρος χρησιμοποιείται για την ποσοτική περιγραφή τόσο της 

επαναληπτικότητας μέτρησης, όσο και της επαναληπτικότητας της κατασκευής των 

αισθητήρων. Εκφράζεται από την επί τις εκατό σχετική τυπική απόκλιση (% RSD) μεταξύ 

των μετρήσεων ή των χαρακτηριστικών του αισθητήρα (απόκριση) σε συγκεκριμένη 

συγκέντρωση αναλύτη. 

 Χρόνος απόκρισης: ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη σταθερού σήματος μετά τον 

εμβαπτισμό του χημικού αισθητήρα στο δείγμα του αναλύτη. 

 Χρόνος ζωής: το χρονικό διάστημα στο οποίο ο αισθητήρας αποκρίνεται στον αναλύτη με 

ικανοποιητικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ορίζεται ως το χρονικό διάστημα στο οποίο η 

ευαισθησία του ηλεκτροδίου μειώνεται στο 50%. 
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Οι τομείς εφαρμογής για τους βιοαισθητήρες κυμαίνονται από το βιοϊατρικό και 

περιβαλλοντικό έλεγχο ως τη βιομηχανική ανάλυση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο έλεγχος δεν 

είναι συνεχής αλλά απαιτεί διάφορες μεμονωμένες μετρήσεις σε διαφορετικούς χρόνους, 

περιορίζοντας τον αριθμό δειγμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αισθητήρες πρέπει να 

κατασκευαστούν ανέξοδα έτσι ώστε να μπορούν να πετάγονται μετά από κάθε ανάλυση. Η 

ανάγκη για τέτοιες συσκευές έχει οδηγήσει στη χρήση της τεχνολογίας της μεταξοτυπίας για 

την κατασκευή ηλεκτροδίων με εφαρμογή στους βιοαισθητήρες (Hart and Wring, 1997).  

 

Β.1.2.1 Αμπερομετρικοί βιοαισθητήρες 

Η αμπερομετρία είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία μετράται η ηλεκτρονιακή 

ροή σε ένα αδρανές ηλεκτρόδιο, διατηρώντας ένα σταθερά εφαρμοσμένο δυναμικό για να 

κατευθύνει την ροή των ηλεκτρονίων προς ή από το οξειδοαναγωγικό μόριο που ελέγχεται. 

Το κύκλωμα που χρησιμοποιείται στην αμπερομετρία περιλαμβάνει συνήθως τρία 

ηλεκτρόδια: ένα ηλεκτρόδιο εργασίας όπου η επιθυμητή αντίδραση εμφανίζεται, ένα 

ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και 

του ηλεκτροδίου αναφοράς εφαρμόζεται σταθερό δυναμικό με τη βοήθεια ποτενσιοστάτη. Η 

τιμή του δυναμικού επιλέγεται έτσι ώστε ο αναλύτης να μπορεί να αντιδράσει στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας. Το ρεύμα που παράγεται από την οξείδωση ή την αναγωγή του 

αναλύτη διαρρέει το κύκλωμα μέσω του βοηθητικού ηλεκτροδίου. Το παραγόμενο ρεύμα 

(καταγραφόμενο σήμα) μπορεί να συσχετιστεί με τη συγκέντρωση του αναλύτη. Αυτό 

επιτυγχάνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μέτρησης και έτσι η ένταση του ρεύματος 

που λαμβάνεται είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση του αναλύτη. 

 

Β.1.2.2 Hλεκτρόδια μεταξοτυπίας 

Η ανάπτυξη των βιοαισθητήρων για αναλυτικές μετρήσεις παρουσιάζει διάφορες 

απαιτήσεις. Η ανάγκη για μαζική παραγωγή αισθητήρων, επομένως η παροχή ενός 

αισθητήρα εύκολου στην κατασκευή, ανέξοδου και αναπαραγώγιμου σε ουσιαστικές 

ποσότητες. Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες χαμηλού κόστους που παράγονται εύκολα και θα 

μπορούν να πεταχτούν μετά από κάθε χρήση είχαν προταθεί παλαιότερα. Ο τύπος αυτός 

αισθητήρων είναι βασισμένος στα ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας (Screen printed electrodes) 

(Cardosi and Turner, 1990) (Bergveld and Turner, 1993). Τα ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας έχουν 

βρει εφαρμογή στην παραγωγή των χημικών αισθητήρων και αμπερομετρικών 
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βιοαισθητήρων (Gilmartin and Hart, 1994) (Hampp et al., 1994) (White et al., 1994) 

(Schmidt et al., 1994) (Newman et al., 1995) (Wang et al., 1995) (Cagnini et al., 1995) (Hart 

et al., 1996). 

H μεταξοτυπία βασίζεται στην επιλεκτική επιστρωμάτωση επιφανειών με μια πάστα 

ή ένα μελάνι, που περιέχει το επιθυμητό υλικό, συνήθως άνθρακα. Ο υαλώδης άνθρακας, ο 

γραφίτης και η πάστα άνθρακα αποτελούν μερικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για 

την κατασκευή ηλεκτροδίων εργασίας. 

Επίσης, η μεταξοτυπία μπορεί να επιτευχθεί με μια πολυστρωματική διαμόρφωση 

ανόργανων (κυρίως κεραμικό οξείδιο αλουμινίου) ή πολυμερών υποστρωμάτων (PVC). 

Στην μεταξοτυπία χρησιμοποιούνται εκτυπωτές οι οποίοι πραγματοποιούν εναπόθεση 

μελανιού σε διάφορα στρώματα σε ένα επίπεδο υλικό στήριξης. Η εναπόθεση επιτυγχάνεται 

με το πέρασμα του μείγματος μέσω ενός καθαρού ανοικτού πλέγματος που τοποθετείται σε 

μια μάσκα αλουμινίου (screen) χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα σιλικόνης. Το σχεδιάγραμμα 

που σχηματίζεται στα ανοικτά πλέγματα της μάσκας αλουμινίου μεταφέρεται στο επίπεδο 

υλικό στήριξης παράγοντας απλά ή ακόμα και σύνθετα μικροκυκλώματα (Erlenkötter et al., 

2000).  

Οι βιοαισθητήρες που χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας κατέχουν υψηλό 

μερίδιο αγοράς (π.χ. βιοαισθητήρας γλυκόζης). Τέτοιες συσκευές περιέχουν διάφορα υλικά, 

με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας της τύπωσης, την ικανοποιητική μηχανική 

σταθερότητα και προσκόλληση, και την δημιουργία ενός σταθερού μικροπεριβάλλοντος για 

το βιολογικό υλικό. Η πλειοψηφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με την τεχνική 

της μεταξοτυπίας περιλαμβάνει τις διαδικασίες κατασκευής, ιδιαίτερα τη συμβατότητα των 

υλικών. Υπάρχει επίσης πρόβλημα με την εξάτμιση των διαλυτών κατά τον σχηματισμό της 

κόλλας (Galan et al., 1995).  

 

B.1.2.3 Τεχνικές ακινητοποίησης 

Η ακινητοποίηση είναι ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των 

βιοαισθητήρων. Αυτό το βήμα έχει μελετηθεί εκτενώς, προκειμένου να επιτευχθεί η εύκολη 

λειτουργία, η γρήγορη μέτρηση και να μειωθεί το κόστος της ανάλυσης (Bickerstaff, 1997). 

Στην παραγωγή βιοαισθητήρων, το χρησιμοποιούμενο ένζυμο ή πρωτεΐνη είναι σχεδόν 

αμετάβλητα ακινητοποιημένο, παγιδευμένο ή διασυνδεμένο με κάποιο τρόπο ώστε να 

υπάρξει μια στενή σύνδεση ή επικοινωνία μεταξύ του ένζυμου και του μεταλλάκτη.  
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Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει η τεχνική 

ακινητοποίησης για μια πρακτική και αποδοτική αισθητήρια συσκευή:  

(Ι) το βιολογικό υλικό πρέπει να διατηρεί την ουσιαστική βιολογική δραστηριότητα όταν 

συνδέεται με την επιφάνεια του αισθητήρα, 

(II) το βιολογικό υλικό πρέπει να παραμείνει στενά συνδεμένο με την επιφάνεια του 

αισθητήρα διατηρώντας τη δομή και τη λειτουργία του ταυτόχρονα,  

(III) το ακινητοποιημένο βιολογικό υλικό πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

διάρκεια, 

(IV) το βιολογικό υλικό χρειάζεται να έχει υψηλή επιλεκτικότητα σε ένα ιδιαίτερο βιολογικό 

συστατικό,  

(V) η διαδικασία ακινητοποίησης πρέπει να παράγει μια ανθεκτική και επαναλαμβανόμενη 

σύνδεση του βιολογικού υλικού στον μεταλλάκτη χωρίς μείωση της ενεργότητας ή της 

επιλεκτικότητας προς τον αναλύτη. 

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές μέθοδοι ακινητοποίησης έχουν εξεταστεί για να 

βελτιώσουν τη σταθερότητα των μέσων βιολογικής αναγνώρισης και για να συντηρήσουν τη 

βιοδραστικότητά τους. Οι μέθοδοι ακινητοποίησης προσδιορίζονται είτε ως χημικές είτε ως 

φυσικές ανάλογα με το άν δημιουργούνται ή όχι ομοιοπολικοί δεσμοί. Η επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου ακινητοποίησης εξαρτάται είτε από το είδος του βιολογικού 

υλικού είτε του μεταλλάκτη. Το ακινητοποιημένο βιολογικό υλικό μπορεί να αναπαραχθεί 

και να επαναχρησιμοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές, που θα επιτρέπουν συνεχείς ή 

πολλαπλάσιες δοκιμές.  

Οι πιο χρησιμοποιημένες μέθοδοι ακινητοποίησης είναι: 

(Α) Προσρόφηση σε μια στερεή επιφάνεια. Οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ του υλικού 

στήριξης και του βιολογικού μορίου είναι μη-ομοιοπολικής φύσεως. 

(Β) Ομοιοπολική δέσμευση. Οι δεσμοί σχηματίζονται μεταξύ δραστικών ομάδων 

(καρβοξυλομάδες, αμινομάδες) της επιφάνειας του υλικού και αντίστοιχων δραστικών 

ομάδων καταλοίπων αμινοξέων. 

(Γ) Παγίδευση. Πραγματοποιείται μέσα σε μια μεμβράνη, ένα πολυμερές ή μια 

μικροκάψουλα. 

(Δ) Διαμοριακή σύνδεση. Η ακινητοποίηση ενζύμων μέσω διαμοριακής σύνδεσης συντελεί 

στην παρασκευή ενζυμικών στρωμάτων που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ενζύμου (εικόνα 

16) (πίνακας 5). 
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Εικόνα 16. Σχηματικό διάγραμμα των κύριων τεχνικών ακινητοποίησης (Bardeletti et al., 

1991). 
 

 
Προσρόφηση Παγίδευση 

Ομοιοπολική 
δέσμευση 

Διαμοριακή 
σύνδεση 

Υλικό 
μήτρας 

Ρητίνες 
ιονανταλλαγής, 

ενεργός άνθρακας, 
silica gel, οξείδιο 

αλουμινίου 

Alginate, 
Κολλαγόνο, 
ακρυλαμίδιο, 

πηκτή, 
silicon rubber

Αγαρόζη, 
κυτταρίνη, 

PVC, Ρητίνες 
Ιονανταλλαγής

Παράγοντες 
σύνδεσης: 

γλουταραλδεΰδη, 
bisisocyanate, 

bisdiazobenzidine 

Φύση του 
δεσμού 

Αντιστρέψιμη: 
αλλαγές pH ή ιονικής 
ισχύος μπορεί να 

αποσυνδέσει το ένζυμο

Φυσική 
παγίδευση 

Χημική 
δέσμευση 

Παγίδευση: 
χρησιμοποιούνται 

συχνά μαζί λειτουργικά 
αδρανείς πρωτεΐνες 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά των κύριων τεχνικών ακινητοποίησης. 
 

H χρησιμοποίηση ακινητοποιημένων φωτοσυνθετικών μεμβρανών έχει ήδη 

αναφερθεί. Σύμπλοκα PSII από σπανάκι έχουν ακινητοποιηθεί είτε με διαμοριακή σύνδεση 

είτε παρουσία BSA και GA (Carpentier and Lemieux, 1987), είτε σε PVA (Rouillon et al., 

2000). Σύμπλοκα PSII από το θερμόφιλο κυανοβακτήριο Synechocococcus elongatus έχουν 

ακινητοποιηθεί με διάφορες τεχνικές (ζελατίνη, αγαρόζη, άλας αλγινικού οξέος και 

διαμοριακή σύνδεση) (Koblizek et al., 2002). Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

φωτοσυνθετικές αντιδράσεις, ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών με 

γλουταραλδεΰδη παραμένουν ενεργές (Hallier and Park, 1969). 
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Β.1.2.4 Ακινητοποίηση με την τεχνική της διαμοριακής σύνδεσης 

Η τεχνική διαμοριακής σύνδεσης (cross-linking) περιλαμβάνει την ένωση των 

ενζύμων μεταξύ τους παράγοντας μια μεγάλη, τρισδιάστατη σύνθετη δομή, που 

επιτυγχάνεται με φυσική ή χημική μέθοδο. Η σύνδεση μεταξύ βιολογικών στοιχείων μέσο 

ενός πολυσύνθετου αντιδραστηρίου παρέχει ενισχυμένη σταθερότητα στα προσροφημένα 

ένζυμα ή στις πρωτεΐνες που είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένες επάνω στην επιφάνεια του 

αισθητήρα. Η γλουταραλδεΰδη που συνδέεται με τις αμινο-ομάδες λυσίνης των ενζύμων, 

είναι ο πιο κοινός παράγοντας σύνδεσης στους βιοαισθητήρες (εικόνα 17).  

 
Εικόνα 17. Σχηματική αναπαράσταση της διαμοριακής σύνδεσης ενός ενζύμου 

χρησιμοποιώντας γλουταραλδεΰδη. 

 
Ένα επιλεγμένο παράδειγμα περιλαμβάνει τη σύνδεση της BSA με ένα ένζυμο 

χρησιμοποιώντας την γλουταραλδεύδη, με σκοπό την παραγωγή ενός λεπτού στρώματος 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου (Luong et al., 1993). Υπάρχουν διάφορα διλειτουργικά 

αντιδραστήρια που επιτρέπουν την τροποποίηση λειτουργικών ομάδων όπως καρβοξυλικών, 

σουλφιδικών, φαινολικών και ιμιδαζολίου (Means and Peeney, 1971)(Ji, 1979). 

Η ακινητοποίηση με την μέθοδο της διαμοριακής σύνδεσης γλουταραλδεΰδης - BSA 

παρέχει καλή σταθερότητα (λειτουργίας και αποθήκευσης) στις θυλακοειδείς μεμβράνες σε 

σχέση με άλλες διαδικασίες ακινητοποίησης (Hardt and Kok, 1976) (Cocquempot et al., 

1981) (Thomasset et al., 1983) (Bickerstaff, 1997). H μέθοδος αυτή είναι ιδανική για την 

ακινητοποίηση φωτοσυνθετικού υλικού, διατηρώντας σε καλό επίπεδο την ενεργότητα των 

θυλακοειδών μεμβρανών παρέχοντας προστασία ενάντια στη γήρανση και τον ισχυρό 

φωτισμό (Park et al., 1966) (Cocquempot et al., 1981) (Loranger et al., 1994) (Carpentier et 

al., 1988). 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η γλουταραλδεΰδη ασκεί μια ανασταλτική 

δράση στο ποσοστό της μεταφοράς ηλεκτρονίων, όταν ένας μεταφορέας ηλεκτρονίων του 
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φωτοσυστήματος ΙΙ χρησιμοποιείται, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης της γλουταραλδεΰδης με 

την πλαστοκυανίνη, τον δευτεροταγή δότη του PSI (Hardt and Kok, 1977). Για να 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιπόφιλοι μεταφορείς 

ηλεκτρονίων. Οι περισσότεροι από τους λιπόφιλους μεταφορείς ανάγονται στην περιοχή 

QΒ, του PSII, ενώ οι υδρόφιλοι μεταφορείς αλληλεπιδρούν με την πλευρά δοτών του PSI 

(Hardt and Kok, 1976). Η μετουσίωση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί από την προσθήκη μιας 

πρωτεΐνης όπως η BSA (Cocquempot et al., 1981) (Carpentier and Lemieux, 1987). Το 

σπογγώδες υλικό που διαμορφώνεται είναι κατάλληλο για τη μετακίνηση και τη διάχυση 

των ηλεκτροενεργών ουσιών (Rouillon et al., 2000). Υπάρχουν όμως κάποια μειονεκτήματα 

που συνδέονται με αυτήν την μέθοδο: (Ι) είναι δύσκολο να ελεγχθεί η αντίδραση (II) το 

πρωτεϊνικό/ενζυμικό στρώμα που διαμορφώνεται είναι συνήθως ζελατινούχο και μη 

άκαμπτο (ΙΙΙ) η σύνδεση μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό πολλαπλών στρωμάτων του 

ενζύμου, με συνέπεια τη χαμηλή δραστικότητα των ακινητοποιημένων στρωμάτων (ΙV) 

μπορούν να εμφανιστούν εμπόδια στη μεταφορά των βιολογικών στοιχείων, οδηγώντας σε 

καθυστερημένες αλληλεπιδράσεις. 

 

Β.1.2.5 Φωτοσυνθετικοί βιοαισθητήρες 

Απομονωμένοι χλωροπλάστες και θυλακοειδείς μεμβράνες έχουν χρησιμοποιηθεί 

στους βιοαισθητήρες για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων (Purcell et al, 1990) (Piletskaya et al., 

1999) (Carpentier and Lemieux, 1987) (Rouillon et al., 2000). Μια σειρά βιοαισθητήρων 

βασισμένων σε PSII από άλγη και κυανοβακτηρίδια (ολόκληρων κυττάρων ή ιστών) έχουν 

αναπτυχθεί για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη φωτοσυνθετική μεταφορά 

ηλεκτρονίων (Rawson et al., 1989) (Jockers et al., 1993) (Loranger and Carpentier, 1994) 

(Marty et al., 1995) (Rouillon et al., 1995) (Merz et al., 1996) (Frense et al., 1998) (Koblizek 

et al., 1998, 2002) (εικόνα 18). 

Η μέτρηση της φωτοσυνθετικής δράσης του PSII, μπορεί να βασιστεί στην 

αμπερομετρική ανίχνευση της ανηγμένης μορφής ενός τεχνητού αποδέκτη ηλεκτρονίων σε 

μια ηλεκτροχημική κυψέλη. Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η ηλεκτροχημική μικρο-κυψέλη για 

τη μέτρηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε ολόκληρα κύτταρα κυανοβακτηριδίων 

(Rouillon et al., 1999) (Avramescu et al., 1999) ή μέρη φωτοσυνθετικών μεμβρανών 

(Carpentier and Lemieux, 1987) (Rouillon et al., 2000) ένας τεχνητός μεταφορέας 

ηλεκτρονίων πρέπει να είναι παρών στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα για τη μεταφορά φορτίου 

μεταξύ του φωτοσυνθετικού υλικού και του ηλεκτροδίου εργασίας. Ο μεταφορέας 
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ηλεκτρονίων πρέπει να βρίσκεται στην οξειδωμένη του μορφή στο διάλυμα μέτρησης. Υπό 

φωτισμό, ο τεχνητός αυτός μεταφορέας ηλεκτρονίων ανάγεται και επανοξειδώνεται έπειτα 

στην επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου εργασίας. Στα συστήματα αυτά, τα ζιζανιοκτόνα 

ανιχνεύονται μέσω της παρεμπόδισης της αντίδρασης Hill ή της παρεμπόδισης της 

φωτοαναγωγής ενός ηλεκτρονιοδέκτη, όπως του DCPIP, που μπορεί να συσχετιστεί με τη 

μολυσματική συγκέντρωση (Brewster and Lightfield 1993) (Brewster et al., 1995) (Koblizek 

et al., 1998). Μια άλλη προσέγγιση στην κατασκευή ενός σταθερού και ευαίσθητου 

βιοαισθητήρα για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνου είναι η χρησιμοποίηση μορίων PSII από 

θερμόφιλα είδη, π.χ. το κυανοβακτήριο Synechococcus elongatus. Στον πίνακα 6 

παρουσιάζονται οι τιμές των ορίων ανίχνευσης, διαφόρων βιοαισθητήρων ανίχνευσης 

ατραζίνης που χρησιμοποιούν φωτοσυνθετικό υλικό. 

 
Εικόνα 18. Σχηματική απεικόνιση βιοαισθητήρα που χρησιμοποιεί φωτοσυνθετικό υλικό. Η 

αλληλεπίδραση του ζιζανιοκτόνου με το φωτοσυνθετικό υλικό έχει ως αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση της φωτοσύνθεσης με συνέπεια μια αλλαγή των μετρήσιμων παραμέτρων όπως 

η έκλυση οξυγόνου, η μεταφορά ηλεκτρονίων ή ο φθορισμός. Αυτές οι παράμετροι 

απεικονίζουν το επίπεδο ζιζανιοκτόνου που ανιχνεύεται. 

 

Ακινητοποιημένο υλικό Ζιζανιοκτόνο LOD Αναφορά 

Θυλακοειδείς μεμβράνες Ατραζίνη 1μM Purcell et al, 1990 

Θυλακοειδείς μεμβράνες Ατραζίνη 1μM Piletskaya et al., 1999 

PSII από Rhodobacter sphaeroides Ατραζίνη 3μΜ Jockers et al., 1993 

PSII από Synechococcus elongatus Ατραζίνη 2nΜ Koblitzek et al., 2002 

Πίνακας 6. Οι τιμές των ορίων ανίχνευσης, διαφόρων βιοαισθητήρων που χρησιμοποιούν 

ακινητοποιημένο φωτοσυνθετικό υλικό, στο ζιζανιοκτόνο ατραζίνη. 
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Η πρακτική χρήση των βιοαισθητήρων για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων έχει 

περιοριστεί μέχρι τώρα από την αστάθεια, τη σύντομη ζωή τους, την απαίτηση για σύνθετο 

εξοπλισμό και τη χρονοβόρα φύση των δοκιμών (Schafer et al., 1994) (Koblizek et al., 1998) 

(Campanella et al., 2000). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα των βασισμένων σε PSII βιοαισθητήρων είναι η 

απλότητα της βιολογικής μετατροπής η οποία μπορεί να ελεγχθεί. Ένα άλλο πλεονέκτημα 

είναι η μεγάλη ευαισθησία και η επιλεκτικότητά τους προς κάποιες ομάδες ζιζανιοκτόνων 

(Giardi et al., 1988). Επίσης το φωτοσυνθετικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γρήγορη 

και αποτελεσματική διαγνωστική εξέταση για την ανίχνευση ρύπων όπως τα ζιζανιοκτόνα 

και τα βαριά μέταλλα στους διάφορους τύπους δειγματοληψιών ύδατος. Το κέντρο 

αντίδρασης απομονωμένο από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς έχει αποδειχθεί επίσης 

ότι δεσμεύει τα ζιζανιοκτόνα και θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση των ζιζανιοκτόνων ως τμήμα των αισθητήριων συσκευών (Alegria and Dutton 

1991). Ακόμη και απομονωμένη D1 πρωτεΐνη έχει ενσωματωθεί σε ηλεκτρόδιο εργασίας για 

το ποτενσιομετρικό έλεγχο της συγκεκριμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρωτεΐνης και 

ενός ζιζανιοκτόνου (Piletskaya et al., 1998). 

Η σύντομη διάρκεια ζωής των απομονωμένων θυλακοειδών μεμβρανών αποτελεί 

έναν περιοριστικό παράγοντα για τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Επομένως, διάφορες 

τεχνικές ακινητοποίησης έχουν σχεδιαστεί και έχουν ερευνηθεί για την ικανότητά τους ως 

προς την βελτίωση της σταθερότητας των βιολογικών λειτουργιών τους (Cocquempot et al., 

1981) (Thomasset et al., 1983). 

Χλωροπλάστες απομονωμένοι από φυτά έχουν ακινητοποιηθεί με την μέθοδο της 

διαμοριακής σύνδεσης με γλουταραλδεΰδη παρουσία BSA (Cocquempot et al., 1981). Η 

δράση της γλουταραλδεΰδης στη δομή και τη λειτουργία του χλωροπλάστη έχει μελετηθεί 

εκτενώς (Papageorgiou, 1980) (Thomasset et al., 1982). 

Η ακινητοποίηση του φωτοσυνθετικού υλικού με διαμοριακή σύνδεση, παρουσία 

BSA και γλουταραλδεΰδης, είναι ιδανική για την διατήρηση του υλικού για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε υδατικό διάλυμα. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στο ότι η γλουταραλδεΰδη 

δημιουργεί ένα δίκτυο ομοιοπολικών δεσμών με τις ελεύθερες αμινομάδες των 

φωτοσυνθετικών πρωτεϊνών και της BSA. Η BSA χρησιμοποιείται κυρίως για την 

προστασία του φωτοσυνθετικού υλικού από τους πολλούς δεσμούς έτσι ώστε να διατηρείται 

η βιολογική του λειτουργία. 
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Β.1.2.6 Κυτταρικοί βιοαισθητήρες 

Οι αισθητήρες που ενσωματώνουν ένα στρώμα, ή δίκτυο, άθικτων βιολογικών 

κυττάρων ως στοιχείο ανίχνευσης/μέτρησης είναι συνήθως γνωστοί ως κυτταρικοί 

βιοαισθητήρες. Τα πιθανά πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης κυττάρων στους αισθητήρες 

περιλαμβάνουν (α) την πολλαπλή χρησιμότητα (τα κύτταρα αποκρίνονται σε ένα ευρύ 

φάσμα των χημικών ουσιών), (β) την παρουσία in situ βιολογικών στοιχείων σημαντικών για 

την υποστήριξη πολλών συστατικών ή βιολογικών αντιδράσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και να προωθήσουν τη βέλτιστη ενζυμική 

δραστηριότητα (πολλά ένζυμα χάνουν τη δραστηριότητα όταν απομονώνονται in vitro), και 

(γ) το χαμηλό κόστος της προετοιμασίας, δηλαδή ανάπτυξης σε καλλιέργεια. 

Η ακινητοποίηση κυττάρων για την εφαρμογή τους σε βιοαισθητήρες μπορεί να 

εκτελεστεί με έναν σχετικά απλό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες αναφορές που χρησιμοποιούν 

άθικτα κύτταρα κυανοβακτηρίων για την ανίχνευση φυτοφαρμάκων (Rawson et al., 1987, 

1989). Μεταξύ των ακινητοποιημένων κυανοβακτηρίων είναι στελέχη του Synechococcus 

(Preuss and Hall, 1995) (Rouillon et al., 1999) και του Synechocystis (Shao et al., 2002) 

(Avramescu et al., 1999). Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση φυτοφαρμάκων 

και ακινητοποιημένα ευκαρυωτικά μικροφύκη όπως το Selenastrum capricornutu (Lukavsky 

and Marsalk, 1997) (Frense et al., 1998) το Scenedesmus subspicatus (Pandard et al., 1993) 

(Frense et al., 1998) και το Chlorella vulgaris (Pandard et al., 1993) (Lukavsky and Marsalk, 

1997) (Naessens et al., 2000) (Vedrine et al., 2003). Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τιμές των 

ορίων ανίχνευσης, διαφόρων βιοαισθητήρων που χρησιμοποιούν ακινητοποημένα κύτταρα, 

στα ζιζανιοκτόνα ατραζίνη και diuron. 

Ακινητοποιημένο υλικό Ζιζανιοκτόνο LOD Αναφορά 

Κύτταρα Synechocystis Ατραζίνη 34,2μΜ Shao et al., 2002 

Κύτταρα Chlorella vulgaris Ατραζίνη 5nM Naessens et al., 2000 

Κύτταρα Synechococcus Diuron 200μM Rouillon et al., 1999 

Κύτταρα Synechocystis Diuron 0,5μΜ Avramescu et al., 1999 

Πίνακας 7. Οι τιμές των ορίων ανίχνευσης, διαφόρων βιοαισθητήρων που χρησιμοποιούν 

ακινητοποιημένα κύτταρα, στα ζιζανιοκτόνα ατραζίνη και Diuron. 

 

Η ακινητοποίηση κυττάρων είναι γενικά μια εύκολη διαδικασία αν και υπάρχουν 

μερικά μειονεκτήματα εξαιτίας της μη-διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος στους 

ηλεκτρολύτες, και η πιθανότητα παρουσίας αντιδράσεων που θα μπορούν να καταναλώσουν 
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τα αντιδραστήρια και τα προϊόντα. Μερική ή συνολική ενζυμική υδρόλυση με λυσοζύμη του 

πεπτιδογλυκανικού πολυμερούς σώματος που διαμορφώνει το κυτταρικό τοίχωμα των 

κυττάρων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαπερατότητας των ιόντων. Αυτή η 

ενζυμική μέθοδος διάσπασης κυτταρικού τοιχώματος είναι χρήσιμη όπου είναι δυνατό να 

συντηρηθεί η φωτοσυνθετική δραστηριότητα (Papageorgiou, 1987). Έρευνες έχουν δείξει 

ότι ακινητοποιημένα κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii με την μέθοδο BSA-GA 

παραμένουν φωτοσυνθετικά ενεργά (Papageorgiou and Lagoyanni, 1986). 

Τα ευκαρυωτικά άλγη θεωρούνται δείκτες στο πεδίο του περιβαλλοντικού ελέγχου. Τα 

μονοκύτταρα άλγη εξαιτίας της ευκολίας της ανάπτυξής τους και της ευαισθησίας τους σε 

διάφορους ρύπους χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή βιοαισθητήρων ικανών να 

εξετάζουν σε πραγματικό χρόνο την παρουσία μολυσματικών εκπομπών στο νερό. 

 

Β.1.2.7 Το άλγος Chlamydomonas reinhardtii 

Τα Chlamydomonas reinhardtii είναι ευκαρυωτικά, μονοκύτταρα πράσινα άλγη που 

μπορούν να βρεθούν είτε στο χώμα είτε σε βιότοπους γλυκού νερού (Goodenough et al., 

1995) (εικόνα 19). 

 
Εικόνα 19. Το μονοκύτταρο πράσινο άλγος Chlamydomonas reinhardtii. 

 
Το άλγος αυτό ξοδεύει τον μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής του ως φυτικό 

κύτταρο και είναι ένας πρότυπος οργανισμός για τη μελέτη στο τομέα της φωτοσύνθεσης 

από τη δεκαετία του '50. Αυτά τα άλγη είναι γενετικά και φυσιολογικά καλά 

χαρακτηρισμένοι οργανισμοί μεταξύ των μονοκύτταρων ευκαρυωτικών αλγών. Είναι ένας 

ιδανικός οργανισμός για μελέτες μεταλλαξιγένεσης διότι το Chlamydomonas έχει έναν 

χλωροπλάστη ανά κύτταρο (Rochaix et al., 1998). Η επίδραση πολλών ζιζανιοκτόνων και 

άλλων ανασταλτικών παραγόντων σε αυτό έχει ήδη εξεταστεί (Harris, 1989). Επιπλέον, 

είναι διαθέσιμες πολλές μεταλλάξεις με συγκεκριμένες και χαρακτηρισμένες αλλαγές που 

οδηγούν, π.χ. αντίσταση ενάντια σε ζιζανιοκτόνα, αντιβιοτικά και άλλες τοξικές ουσίες 

(Winder and Spalding, 1988) (Erickson et al., 1989) (Xiong et al., 1997) (Johanningmeier et 

al., 2000). 
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Το άλγος Chlamydomonas reinhardtii είναι ένας εύκολα γενετικά τροποποιήσιμος 

οργανισμός και όσο αφορά την πρωτεΐνη D1 πολλές μεταλλάξεις έχουν ήδη επιλεχτεί για 

την ευαισθησία/ή ανοχή του στα ζιζανιοκτόνα (Johanningmeier et al., 2000). Οι μεταλλάξεις 

έχουν γίνει με τη χρησιμοποίηση τεχνικών όπως η κατευθυνόμενη και η τυχαία 

μεταλλαξιγένεση. Η τροποποίηση των αμινοξέων στην D1 μέσα στην περιοχή δέσμευσης 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες θέσεις (όπως π.χ. στη θέση S264) είναι γνωστό για το τι 

αποτελέσματα επιφέρουν. Κάποιες αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα ακραία ανθεκτικότητα 

στις τριαζίνες, ή ανθεκτικότητα στις φαινυλουρίες ή υπερευαισθησία σε ορισμένες φαινόλες. 

Για παράδειγμα η μετάλλαξη στη θέση 264 από σερίνη σε λυσίνη παρουσιάζει υψηλή 

ανθεκτικότητα στην ατραζίνη και θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή 

της στην τεχνολογία των βιοαισθητήρων. Στον πίνακα 8, παρουσιάζονται μερικές 

επιλεγμένες μεταλλάξεις της πρωτεΐνης D1 μαζί με τις τιμές R/S για διάφορα ζιζανιοκτόνα. 

Σε περίπτωση ανθεκτικότητας η τιμή IC50 του αναστολέα είναι μεγαλύτερη στο 

μεταλλαγμένο (resistant, R) σε σχέση με το ευάλωτο (susceptible, S) wild type και ο λόγος 

R/S είναι >1. Αντίθετα, στην περίπτωση υπερευαισθησίας η τιμή IC50 του αναστολέα είναι 

μικρότερη στο μεταλλαγμένο σε σχέση με το wild type και ο λόγος R/S είναι <1. 

Μετάλλαξη Οργανισμός Ζιζανιοκτόνο - τιμή R/S 

Val 219→Ile C. reinhardtii Atrazine 2, Ioxynil 50, Metribuzin 200 
Ala 251→Val C. reinhardtii Atrazine 25, Diuron 5-8, Metribuzin 1000 
Phe 255→Tyr C. reinhardtii Atrazine 15, Dinoseb 3, Diuron 0,6-0,8 
Ser 264→Gly Amaranthus retroflexus Atrazine 250-1100, Ioxynil 0,64-1,6 

Ser 264→Lys C. reinhardtii Atrazine 6244, Prometryn 7952, Bromoxynil 0,03

Ser 264→Ile C. reinhardtii Atrazine 50, Prometryn 13, Bromoxynil 0,6 

Πίνακας 8. Λίστα επιλεγμένων μεταλλάξεων της πρωτεΐνης D1 μαζί με τις τιμές R/S για 

διάφορα ζιζανιοκτόνα (Johanningmeier et al., 2006). 

 
Η ανάπτυξη σταθερότερων, πιο επιλεκτικών και πιο ευαίσθητων φωτοσυνθετικών 

βιοαισθητήρων εμφανίζεται εφικτή τώρα με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μεταλλαξιγένεσης 

και της in vivo έκφρασης τροποποιημένων συμπλόκων PSII. 

Η χρησιμοποίηση του άλγους Chlamydomonas reinhardtii ως βιολογικό στοιχείο 

βιοαισθητήρων έχει τα εξής πλεονεκτήματα: είναι λιγότερο ευαίσθητο στις αλλαγές της 

θερμοκρασίας και του pH, έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και είναι φτηνότερο αφού δεν 

υφίστανται τις διεργασίες απομόνωσης. Τα μειονεκτήματα είναι: μεγαλύτερος χρόνος 

απόκρισης και μεγαλύτερο χρόνος αποδιέγερσης. 
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Β.1.2.8 Μεταφορείς ηλεκτρονίων 

Για την δημιουργία μια ροής ηλεκτρονίων από το ενεργό κέντρο των ενζύμων στο 

ηλεκτρόδιο, που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ενζυμικής δράσης και κατ’ επέκταση 

την ανίχνευση του αναλύτη, χρησιμοποιούνται τεχνητοί συμπαράγοντες (μεταφορείς 

ηλεκτρονίων). 

Για να είναι δυνατή η χρήση μιας ένωσης ως μεταφορέας ηλεκτρονίων, στην κατασκευή 

ενός βιοαισθητήρα, πρέπει αυτή να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:  

δυναμικό οξειδοαναγωγής κοντά στο δυναμικό οξειδοαναγωγής του ενεργού κέντρου 

του ενζύμου ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η μεταφορά ηλεκτρονίων από το ενεργό 

κέντρο στον μεταφορέα ηλεκτρονίων, 

• 

• 

• 

• 

γρήγορη αντίδραση με το ενεργό κέντρο του ενζύμου για την ταχεία αναγέννηση του 

ενζύμου, 

αντιστρεπτή ηλεκτροχημική συμπεριφορά, ανεξάρτητη του pH, 

σταθερότητα τόσο στην οξειδωμένη όσο και στην ανηγμένη μορφή. 

Οι μεταφορείς ηλεκτρονίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε προστιθέμενοι στο δείγμα 

είτε ακινητοποιημένοι στο ενζυμικό στρώμα. 

Διάφοροι τύποι μεταφορέων ηλεκτρονίων του PSII μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ηλεκτροενεργοί μεσολαβητές για την βελτίωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Ο πιο 

χρησιμοποιημένος μεταφορέας ηλεκτρονίων είναι το σιδηρικυανιούχο άλας καλίου (Packer 

et al., 1968) (Cocquempot et al., 1981) (Fujimura et al., 1981) (Rawson et al., 1987, 1989) 

(Park et al., 1991) (Koblizek et al., 2002). Θερμοδυναμικά, το σιδηρικυανιούχο άλας καλίου 

έχει την ικανότητα να δεχτεί ηλεκτρόνια άμεσα από το PSII πράγμα που το κάνει 

αποτελεσματικό στα θυλακοειδή. Εντούτοις αποδείχτηκε ότι μέσα στις θυλακοειδείς 

μεμβράνες δρα περισσότερο ως μεταφορέας ηλεκτρονίων του PSI απ'ό,τι ως μεταφορέας του 

PSII (Izawa, 1980). Στους ευκαριωτικούς φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, οι 

φωτοσυνθετικές περιοχές μεταφοράς ηλεκτρονίων βρίσκονται στα θυλακοειδή μέσα στους 

χλωροπλάστες και πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές μπορούν να έχουν οι λιπόφιλοι 

μεταφορείς ηλεκτρονίων. Έτσι το σιδηρικυανιούχο άλας καλίου δεν είναι αποτελεσματικό 

για ολόκληρα κύτταρα ευκαρυωτικών μικροαλγών και των άθικτων χλωροπλαστών. Άλλοι 

μεταφορείς που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι οι: parabenzoquinone, duroquinone, και 2.6-

dimethylbenzoquinone (Pandard et al., 1993) (Rawson et al., 1987) (Koblizek et al., 2002).  

Με ολόκληρα κύτταρα ευκαρυωτικών αλγών, το σιδηρικυανιούχο άλας καλίου, το 

μεθυλικό viologen και η DCPIP δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φωτοσυνθετική 
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αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (Pandard et al., 1993). Το κυτταρικό τοίχωμα του 

βιολογικού υλικού ενεργεί ως εμπόδιο στην ανταλλαγή των ηλεκτρονίων μεταξύ του 

ηλεκτροδίου και των οξειδοαναγωγικών μεταφορέων ηλεκτρονίων του κυττάρου (Benneto 

et al., 1983). Υποκαταστάτες βενζοκινόνης όπως η παραβενζοκινόνη (Thomasset et al., 

1983) (Rouillon et al., 1995) ή 2,5-διχλωροβενζοκινόνη (Loranger and Carpentier, 1994) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της ενεργότητας του PSII. 

 

Β.1.2.9 Κυκλική βολταμετρία 

Η κυκλική βολταμετρία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως για τον 

χαρακτηρισμό των ηλεκτροχημικών συστημάτων. Εφαρμόζεται ένα αυξανόμενο λειτουργικό 

δυναμικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας κατά τη διάρκεια της σάρωσης και έπειτα αντιστρέφεται, 

επιστρέφοντας στο αρχικό λειτουργικό δυναμικό. Όταν η αντίδραση του ηλεκτροδίου είναι 

αντιστρέψιμη το κυκλικό βολταμμογράφημα παρουσιάζει ανοδικές και καθοδικές κορυφές 

όπως φαίνεται στην εικόνα 20. 

 
Εικόνα 20. Κυκλικό βολταμμογράφημα μίας αντιστρέψιμης αντίδρασης. 

 

Οι πιο σημαντικοί παράμετροι είναι το ανοδικό μέγιστο ρεύμα (ipa), το καθοδικό 

μέγιστο ρεύμα (ipc), το ανοδικό μέγιστο δυναμικό, (Epa) και το καθοδικό μέγιστο δυναμικό 

(Epc). Για μια συνολικά αντιστρέψιμη αντίδραση η διαφορά μεταξύ των τελευταίων δύο 

δυναμικών (ΔΕ) είναι 0,059/nV, όπου το n είναι ο αριθμός ηλεκτρονίων που μεταφέρονται. 

Αυτή η τιμή αυξάνεται, μερικές φορές σημαντικά, για τις σχεδόν-αντιστρέψιμες αντιδράσεις. 

Στην περίπτωση μιας συνολικά μη-αντιστρέψιμης αντίδρασης παρατηρείται μόνο η κορυφή 

στην ανοδική ανίχνευση. 
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Β.2 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Τα ζιζανιοκτόνα που εμποδίζουν τη φωτοσύνθεση μέσω της αναστολής της 

λειτουργίας του φωτοσυστήματος ΙΙ αντιπροσωπεύουν τα βασικά μέσα ελέγχου ζιζανίων. Η 

πρακτική αυτή οδηγεί συχνά στη μόλυνση του εδάφους με συνέπεια την ρύπανση των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η μόλυνση των υδάτων έχει υποκινήσει την έρευνα 

προς την ανάπτυξη ευαίσθητων μεθόδων και τεχνολογίας για την έγκαιρη ανίχνευση των 

φυτοφαρμάκων. 

Σύμφωνα με οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης η συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων στο 

πόσιμο νερό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,1 μg/l για το κάθε φυτοφάρμακο, και τα 0,5 μg/l για 

το σύνολο των φυτοφαρμάκων. Για τον έλεγχο τόσων χαμηλών συγκεντρώσεων 

ζιζανιοκτόνων απαιτούνται ευαίσθητες και αξιόπιστες μέθοδοι ανίχνευσης. Η 

χρωματογραφία (HPLC, GC/MS) και η ανοσο-ανίχνευση είναι αξιόπιστες μέθοδοι και 

συνηθίζονται να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της παρουσίας ζιζανιοκτόνων. Η 

απαίτηση ακριβού εξοπλισμού, οργανικών διαλυτών και της επίμοχθης προετοιμασίας των 

δειγμάτων αποτρέπει τη χρήση της χρωματογραφίας για τη γρήγορη διαλογή μεγάλου 

αριθμού δειγμάτων. 

Η αναστολή του φωτοσυστήματος ΙΙ από ένα μεγάλο αριθμό ζιζανιοκτόνων το 

καθιστά ως χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο (βιολογική ανάλυση) για την ανίχνευση τους. 

Η εφαρμογή των φωτοσυνθετικών μεμβρανών σαν τεστ φυτοτοξικότητας 

αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ωστόσο οι απομονωμένες θυλακοειδείς 

μεμβράνες έχουν μικρή ενεργό ζωή η οποία περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματική 

χρήση τους. Για αυτό το λόγο διάφορες διαδικασίες ακινητοποίησης έχουν αναπτυχθεί για 

την σταθεροποίηση της δομής και της λειτουργίας τους. Για την διατήρηση της ενεργότητας 

και την παροχή καλής προστασίας ενάντια στη αποικοδόμηση και τον ισχυρό φωτισμό, το 

φωτοσυνθετικό υλικό συχνά ακινητοποιείται σε μια μήτρα διαμοριακής σύνδεσης παρουσία 

αλβουμίνης (BSA) και γλουταραλδεΰδης. 

Ένας από τους τρόπους βιοαναγνώρισης βασίζεται στη σύνδεση διάφορων 

κατηγοριών ζιζανιοκτόνων στο φωτοσυνθετικό κέντρο αντίδρασης. Η βιοαναγνώριση αυτή 

βασίζεται στην καταλυτική φωτοαναγωγή μιας οξειδοαναγωγικής ουσίας από τα κέντρα 

αντίδρασης του PSII, των θυλακοειδών μεμβρανών. 
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Τα ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά μικροάλγη θεωρούνται ως δείκτες στο τομέα του 

περιβαλλοντικού ελέγχου. Λόγω της ευκολίας της ανάπτυξης και της ευαισθησίας τους σε 

διάφορους ρύπους, χρησιμοποιούνται συχνά στην οικοτοξικολογική διαλογή μολυσμένων 

γλυκών και θαλάσσιων υδάτων. Η επίδραση τοξικών προϊόντων στα μικροσκοπικά αυτά 

άλγη μπορούν να προσδιοριστούν αξιολογώντας διάφορους παραμέτρους σε δοκιμές 

τοξικότητας. Η ακινητοποίηση μικροαλγών μπορεί να αυξήσει τον χρόνο χρήσης τους σε 

βιοαισθητήρες. Με την χρήση μεταλλαγμένων κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii, τα 

οποία έχουν υποστεί μετάλλαξη στο σημείο πρόσδεσης των ζιζανιοκτόνων (περιοχή QB), 

υποθετικά θα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και ποιοτική ανάλυση. Θα είναι δυνατό να 

ληφθούν πληροφορίες για τον τύπο των ζιζανιοκτόνων τοποθετώντας τα αντίστοιχα 

μεταλλαγμένα κύτταρα τα οποία είναι ευαίσθητα στο συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο. 

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αμπερομετρικού βιοαισθητήρα που να χρησιμοποιεί 

είτε θυλακοειδείς μεμβράνες απομονωμένες από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, είτε 

μονοκύτταρα άλγη για το έλεγχο ζιζανιοκτόνων σε υδατικά διαλύματα. 

Προϋποθέσεις για την δημιουργία του βιοαισθητήρα είναι, το χαμηλό κόστος, η 

χρηστικότητα, η ικανότητα να ανιχνεύει φωτοσυνθετικά φυτοφάρμακα με υψηλή 

ευαισθησία. Κύρια εφαρμογή θα είναι η χρήση του στο προκαταρκτικό έλεγχο (διαλογή 

δειγμάτων για περαιτέρω ανάλυση).  

Θα πραγματοποιηθεί παρασκευή θυλακοειδών μεμβρανών στην ενεργή τους μορφή 

και ακινητοποίησή τους σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Θα γίνει μελέτη και δημιουργία ενός 

πρωτοκόλλου ακινητοποίησης με στόχο την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της ενεργότητας 

του φωτοσυνθετικού υλικού. Επίσης θα μελετηθεί και επιλογή του κατάλληλου μεταφορέα 

ηλεκτρονίων. Θα γίνει προκαταρκτική έρευνα για την λειτουργία, τον έλεγχο του χρόνου 

ζωής, θα μελετηθούν οι τιμές IC50 και LOD διαφόρων φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων, και 

θα πραγματοποιηθεί ανάλυση πραγματικών δειγμάτων ύδατος. 

Κύτταρα από 3 διαφορετικά στελέχη Chlamydomonas reinhardtii θα καλλιεργηθούν 

και θα απομονωθούν στην ενεργή τους μορφή και θα ακινητοποιηθούν σε ηλεκτρόδια 

μεταξοτυπίας. Θα πραγματοποιηθεί προκαταρκτική μελέτη της χρησιμοποίησης 

μεταλλαγμένων στελεχών με στόχο την αύξηση της ευαισθησίας έναντι σε συγκεκριμένα 

ζιζανιοκτόνα. 
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Β.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Β.3.1 Απομόνωση θυλακοειδών μεμβρανών 

100 gr φρέσκων φύλλων σπανακιού 

πλύθηκαν με απιονισμένο νερό και 

αλέστηκαν, σε μίξερ, με 200 ml 

ρυθμιστικού διαλύματος άλεσης 

(grinding buffer): 20 mM τρισίνη pH 7,8, 

300 mM σακχαρόζη, 5 mM MgCl2, 1 mM 

ΕDΤΑ, 0,2% BSA και 1mM PMSF. Το 

μείγμα διηθήθηκε από οκταπλό φύλλο 

γάζας και το διήθημα φυγοκεντρήθηκε 

στα 7500g για 20min. Το ίζημα 

(χλωροπλάστες) διαλυτοποιήθηκε στο 

διάλυμα επαναιώρησης (resuspending 

buffer): 20 mM τρισίνη pH 7,8, 70 mM 

σακχαρόζη και 5 mM MgCl2) και στη 

συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στα 7500g για 

20min. Tο ίζημα που καταβυθίστηκε 

(θυλακοειδή), διαλυτοποιήθηκε ξανά στο 

διάλυμα επαναιώρησης (Berthold et al., 

1981) (εικόνα 21). Όλα τα βήματα 

πραγματοποιήθηκαν στο σκοτάδι και σε 

θερμοκρασία 4οC. 

 

Εικόνα 21. Διαδικασία απομόνωσης θυλακοειδών 

μεμβρανών από φύλλα σπανακιού. 

 

Τα παρασκευάσματα των θυλακοειδών μεμβρανών, πριν από κάθε βιοχημική 

επεξεργασία, ήταν αποθηκευμένα σε θερμοκρασία -80οC. Οι φυγοκεντρήσεις έγιναν με 

φυγόκεντρο Heraeus SEPATECH, τύπου Suprafuge 22, χρησιμοποιώντας κεφαλές HFA 

2194 ή HFA 14290, ή με φυγόκεντρο SIGMA, τύπου 3Κ20, με κεφαλή Nr: 12258. 
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Β.3.2 Καλλιέργεια κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii 

Κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii καλλιεργήθηκαν σε υγρό θρεπτικό ΤΑΡ (Tris-

acetate-phosphate), υπο ανάδευση σε θερμοκρασία 25°C, κάτω από λευκές λάμπες 

φθορισμού (ένταση φωτισμού 100 µE m-2 s-1) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Harris 

(Harris, 1989) (πίνακας 9). Όταν χρειαζόταν καλλιέργεια σε στερεό θρεπτικό γινόταν 

προσθήκη 1,5 % agar (Gorman and Levine, 1965). Πριν από την ακινητοποίηση τα κύτταρα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 1300g για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 4οC και το ίζημα των κυττάρων 

επαναιωρήθηκε σε διάλυμα 10mM Φωσφορικού νατρίου pH=6,0. 

Τα στελέχη Chlamydomonas reinhardtii που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  

1) Το intronless (IL), είναι συγκρίσιμο με το wild type, το οποίο δεν περιέχει ιντρόνια 

στο γονίδιο psbA που είναι υπεύθυνο για την πρωτεΐνη D1.  

2) Το στέλεχος S264K το οποίο είναι μια ανθεκτική μετάλλαξη ατραζίνης όπου η σερίνη 

(S), στη θέση 264 της πρωτεΐνης D1, έχει αλλάξει με μια λυσίνη (K).  

3) Το στέλεχος S268C, το οποίο στη θέση 268 της πρωτεΐνης D1 έχει μια κυστεΐνη (C) 

στην θέση μιας σερίνης (S), αποδίδοντας υπερευαισθησία στην ατραζίνη. 

 

TAP Media: 1L Stock Solutions: 

1M Tris base pH=7,0 20ml Solution A Hutner's Trace Metals 

Phosphate Buffer 1ml Ένωση: Για 500ml Ένωση: Για 1L 

Hutner's Trace Metals 1ml NH4Cl 20g BO3H3 11,4g 

Solution A 10ml MgSO4·7H2O 5g ZnSO4·7H2O 22,0g 

Acetic acid 1ml CaCl2·2H2O 2,5g MnCl2·4H2O 5,06g 

 FeSO4·7H2O 4,99g 

Phosphate Buffer CoCl2·6H2O 1,61g 

Ένωση: Για 100ml CuSO4·5H2O 1,57g 

K2HPO4 10,8g 
Mo7O24(NH4)6

4H2O 
1,1g 

 

 

KH2PO4 5,6g 

 

EDTA 50gr 

Πίνακας 9. Συνταγή υγρού θρεπτικού Tris-acetate-phosphate (ΤΑΡ). 
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Β.3.3 Προσδιορισμός συγκέντρωσης της χλωροφύλλης 

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης των θυλακοειδών μεμβρανών 

έγινε φασματοσκοπικά θέτοντας υπόψη τις μεθόδους του Porra και του Arnon (Porra, 1989) 

(Arnon, 1949). Για τον προσδιορισμό της ολικής χλωροφύλλης κάθε δείγματος, 

προστέθηκαν 12,5μl δείγματος σε 5ml υδατικού διαλύματος 80% v/v ακετόνης, για να 

εκχυλίσουν οι χλωροφύλλες από τις πρωτεΐνες. Το αιώρημα φυγοκεντρήθηκε στα 10000g 

για 2 λεπτά για να ιζηματοποιηθούν οι πρωτεΐνες. Η απορρόφηση του διαλύματος 

χλωροφύλλης προσδιορίστηκε σε δύο μήκη κύματος, στα 645nm και 663nm. Για τον 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης, οι συντελεστές απορρόφησης, που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν 20,2 και 8,02 για τα 645nm και 663nm αντίστοιχα, και η σχέση που 

δίνει τη συγκέντρωση χλωροφύλλης σε mg/ml είναι {[(Α645*20,2)+(Α663*8,02)]/5}*2. Για 

τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των χλωροφυλλών α και β (μg/ml), 

χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις:  

• [Chl α] = 12,25*Α663,6 − 2,55*Α646,6 

• [Chl β] = 20,31*Α646,6 − 2,55*Α663,6 

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης των κυττάρων 

Chlamydomonas reinhardtii έγινε παίρνοντας 100μl δείγματος στο οποίο προστέθηκαν 

900μl ακετόνης. Έπειτα από ανάδευση το δείγμα φυγοκεντρήθηκε στα 10000g για 2 λεπτά. 

Η απορρόφηση του διαλύματος χλωροφύλλης προσδιορίστηκε στα 652nm και η σχέση που 

δίνει τη συγκέντρωση χλωροφύλλης (mg/ml), είναι: (A652*10)/34. Για τις φασματοσκοπικές 

μετρήσεις UV-ορατού χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο SLM-AMINCO DW2000. 

 

Β.3.4 Μέτρηση της ενεργότητας των φωτοσυνθετικών μεμβρανών 

Οι απομονωμένες φωτοσυνθετικές μεμβράνες είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες σε πολλούς εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, pH, φωτισμό). Για τον 

λόγο αυτό μελετάται άμεσα η ενεργότητά τους. Οι πιο σημαντικοί μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της ενεργότητας είναι η φασματοφωτομετρική ανάλυση, 

ο προσδιορισμός έκλυσης οξυγόνου και ο προσδιορισμός φθορισμού χλωροφύλλης. 
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Β.3.5 Προσδιορισμός έκλυσης οξυγόνου 

Η μέτρηση της έκλυσης οξυγόνου που χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρόδιο οξυγόνου τύπου 

Clark είναι μια τυποποιημένη διαδικασία στον τομέα της έρευνας της φωτοσύνθεσης. Η 

μέτρηση είναι απλή και το ηλεκτρόδιο οξυγόνου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μέθοδο για την 

αξιολόγηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. 

Η ταχύτητα έκλυσης οξυγόνου των θυλακοειδών μεμβρανών μετρήθηκε 

πολαρογραφικά με ηλεκτρόδιο τύπου Clark της εταιρείας YSI. Το ηλεκτρόδιο αποτελείται 

από κάθοδο λευκόχρυσου και άνοδο αργύρου με διαφορά δυναμικού 0,8V. Το ηλεκτρόδιο 

καλύπτεται από μια λεπτή μεμβράνη, εκλεκτικά διαπερατή σε μικρά μόρια και ιόντα. Όταν 

εφαρμοστεί κατάλληλη τάση, το οξυγόνο που παράγεται από την οξείδωση του Η2Ο, 

αντιδρά στην κάθοδο, παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα, αυτό είναι ανάλογο του 

ποσού του οξυγόνου, που διέρχεται από τη μεμβράνη. Αυτό που μετράται στην 

πραγματικότητα είναι η πίεση του παραγόμενου οξυγόνου. Το οξυγόνο, που παράγεται, 

καταναλώνεται γρήγορα στην κάθοδο, γι’αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι η πίεση του οξυγόνου 

μέσα στη μεμβράνη είναι μηδέν. Έτσι, η ταχύτητα διάχυσης του οξυγόνου μέσα στη 

μεμβράνη είναι ανάλογη με την απόλυτη πίεση του οξυγόνου, έξω από τη μεμβράνη. Η 

σχέση μεταξύ της εξωτερικής πίεσης του οξυγόνου και του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 

γραμμική. Η ρύθμιση του ηλεκτροδίου έγινε στους 25οC με διάλυμα SMN (0,4mM 

σακχαρόζης, 15mM NaCl και 25mM MES, pH=6,0), το οποίο ήταν κορεσμένο σε οξυγόνο. 

Η κυψελίδα, που χρησιμοποιήθηκε ήταν γυάλινη με πρόσθετο γυάλινο περίβλημα, που 

επιτρέπει τη διέλευση Η2Ο, προκειμένου να διατηρείται η θερμοκρασία στους 25οC. Το φως 

παραγόταν από 2 λάμπες βολφραμίου ισχύος 250W και εστιαζόταν στο δείγμα, έτσι ώστε να 

δημιουργούνται συνθήκες φωτοκορεσμού. Το φως πριν φθάσει στην κυψελίδα, διέρχεται 

πρώτα από μια γυάλινη φιάλη μήκους 5cm, που περιείχε διάλυμα 0,2%w/v θειϊκού χαλκού 

(CuSO4). To διάλυμα αυτό απορροφώντας τα μεγάλα μήκη κύματος, προστάτευε το δείγμα 

από γρήγορη θέρμανση. Στη συνέχεια, το φως διερχόταν από ένα κόκκινο πλαστικό φίλτρο, 

για την απορρόφηση των μικρών μήκων κύματος. Έτσι, το φως, που διερχόταν στην 

κυψελίδα με το δείγμα, κυμαινόταν σε ένα εύρος μηκών κύματος 500-700nm. Για τις 

μετρήσεις έκλυσης οξυγόνου, 3ml διαλύματος SMN, 50μΜ χλωροφύλλης του εξεταζόμενου 

δείγματος και 290μΜ DCBQ ως ηλεκτρονιοδέκτης τοποθετούνταν στην κυψελίδα. Η 

ταχύτητα έκλυσης οξυγόνου προσδιορίστηκε με μέτρηση της κλίσης της καμπύλης 

παραγωγής οξυγόνου, που καταγράφηκε σε καταγραφικό χαρτί και εκφράζεται σε μmoles 

O2/[(mg Chl) hr]. 
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Β.3.6 Προσδιορισμός φθορισμού χλωροφύλλης 

Η επαγωγή φθορισμού της χλωροφύλλης είναι άλλη μια διαδεδομένη μέθοδος για 

την αξιολόγηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (Lazar, 1999). Η μέθοδος αυτή είναι 

μη καταστρεπτική, ιδιαίτερα ευαίσθητη, γρήγορη και εύκολη. Όταν τα μόρια χλωροφύλλης 

στο φωτοσύστημα ΙΙ απορροφούν το φως, εκείνο το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 

φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης ή μπορεί να απελευθερωθεί ως ενέργεια φθορισμού 

ή θερμότητας. Ο in vivo φθορισμός αυξάνεται όταν μειώνεται η φωτοσύνθεση ή όταν 

εμποδίζεται.  

Οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό του φθορισμού των φωτοσυνθετικών μεμβρανών 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το Plant Efficiency Analyzer (PEA-Hansatech) 

(εικόνα 22) στα 650nm μετά από 10 λεπτά επώασης στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα WinPEA32. Υπό 

φωτισμό το επίπεδο φθορισμού γρήγορα αυξάνει και έπειτα σιγά σιγά ελαττώνεται. Ο λόγος 

του φθορισμού Fv/Fm είναι ανάλογος του κβαντικού επιπέδου της φωτοχημείας της 

φωτοσύνθεσης. Η μείωση του λόγου Fv/Fm είναι ενδεικτική του αποτελέσματος κάποιων 

περιβαλλοντολογικών εξωτερικών παραγόντων, και αυτή η αλλαγή δείχνει ένα χάσιμο της 

φωτοχημικής απόδοσης (Genty et al., 1989). Η ευνοϊκότερη τιμή του λόγου Fv/Fm για τα 

περισσότερα είδη φυτών είναι 0,80 ± 0,05 (Bjorkman and Demming, 1987). Τιμές 

χαμηλότερες από αυτή δείχνουν ότι το φυτό (ή άλγος) είναι εκτεθειμένο σε κάποιο είδος 

στρες. 

 
Εικόνα 22. Το Plant Efficiency Analyzer (Hansatech) που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό του φθορισμού χλωροφύλλης. 

 

Β.3.7 Ακινητοποίηση του φωτοσυνθετικού υλικού 

Απομονωμένες μεμβράνες θυλακοειδών (2,5μg χλωροφύλλης) ακινητοποιήθηκαν 

στην επιφάνεια γραφίτη του ηλεκτροδίου εργασίας. Η ακινητοποίηση βασίστηκε στις 

δημοσιεύσεις (Laberge et al., 2000) και (Euzet et al., 2005) με μερικές τροποποιήσεις, το 

πρωτόκολλο ακινητοποίηση αναγράφεται στον πίνακα 10. 
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   10,5μl 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

+13,5μl BSA 20,% w/v σε διάλυμα 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

+13,5μl GA 1,5% w/v σε διάλυμα 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

 2 λεπτά αναμονής σε θερμοκρασία δωματίου 

+12,5μl Θυλακοειδείς μεμβράνες (2,5mg/ml χλωροφύλλης)  

 Πραγματοποιείται ανάδευση για 5-7sec 

Πίνακας 10. Πρωτόκολλο ακινητοποίησης θυλακοειδών μεμβρανών σε ηλεκτρόδια 

μεταξοτυπίας. 

 

Kύτταρα Chlamydomonas reinhardtii (5,0μg χλωροφύλλης) ακινητοποιήθηκαν στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που αναγράφεται στον πίνακα 11. 

 

  18,92μl 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

+27,75μl BSA 20,% w/v σε διάλυμα 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

+13,33μl GA 1,5% w/v σε διάλυμα 10mM φωσφορικού νατρίου pH=6,0 

 2 λεπτά αναμονής σε θερμοκρασία δωματίου 

+40μl Κύτταρα Chlamydomonas (2,5mg/ml χλωροφύλλης)  

 Πραγματοποιείται ανάδευση για 5-7sec 

Πίνακας 11. Πρωτόκολλο ακινητοποίησης κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii σε 

ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. 

 

5 μl από το παραπάνω μείγματα τοποθετούνται πάνω στο ηλεκτρόδιο και 

συντηρούνται μέχρι την χρησιμοποίησή τους στους –80oC στο σκοτάδι. Και στις δυο 

περιπτώσεις ακινητοποιήσεως, κυττάρων και θυλακοειδών μεμβρανών, το ηλεκτρόδιο με το 

ακινητοποιημένο υλικό παραμένει στους –80oC για τουλάχιστον 16 ώρες πριν από την 

χρησιμοποίησή τους. 

 

Β.3.8 Κυκλική βολταμετρία 

Η ανάλυση του μεταφορέα ηλεκτρονίων πραγματοποιήθηκε με ρυθμό ανίχνευσης 

50mV/s, σε ένα διάλυμα φωσφορικού νατρίου 40mM που περιείχε 0,1M χλωριούχου καλίου 

και 10μλ θυλακοειδών μεμβρανών. Το διάλυμα ήταν υπό συνεχή ανάδευση και η 

συγκέντρωση του μεταφορέα ηλεκτρονίων 7,5μΜ. Οι μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας 
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εκτελέστηκαν με ένα μηχάνημα Autolab Electrochemical Analyser (μ-autolab) (Windsor 

Scientific Ltd, UK) χρησιμοποιώντας το ηλεκτροχημικό λογισμικό GPES 4 (Ecochemie, 

Utrecht, Netherlands). Το δυναμικό ανιχνεύθηκε μεταξύ –0,8 έως 0,8V και όλες οι μετρήσεις 

αναπαρήχθησαν τουλάχιστον τρεις φορές σε θερμοκρασία 25°C. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Cranfield (UK) (Giannoudi PhD thesis, 2005). 

 

Β.3.9 Περιγραφή του βιοαισθητήρα 

Αλλαγές της έντασης του ρεύματος στο ηλεκτρόδιο του γραφίτη καταγράφονταν είτε 

από το ποτενσιοστάτη τριών-ηλεκτροδίων Metrohm (641 VA Detector) μέσω του 

καταγραφικού Kipp - Zonen BD-40, είτε από το ποτενσιοστάτη Palmsens 

(www.palmsens.com) μέσω φορητού υπολογιστή. Για την ροή των διαλυμάτων 

χρησιμοποιήθηκε η περισταλτική αντλία Watson-Marlow 101U/R. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν η συσκευή BioAmp (www.biosensor.it) με 3 μαύρες κυψελίδες ροής, και 

τα ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας τα οποία κατασκευάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Cranfield 

(UK)(εικόνα 23). 

 
Ηλεκτρόδιο Cranfield, UK 

 
Ποτενσιοστάτης Metrohm (641VA Detector) Ποτενσιοστάτης Palmsens 

 
Περισταλτική αντλία Watson-Marlow 101U/R Καταγραφικό Kipp & Zonen BD-40

Εικόνα 23. Αντικείμενα από τα οποία αποτελείται ο βιοαισθητήρας. 
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Η συσκευή Βioamp που φέρει 3 μαύρες κυψελίδες ροής έχει την μορφή 

παραλληλεπίπεδου με διαστάσεις 20x15x13cm και βάρος 1Kg. Η κυψελίδα είναι από 

Perspex έχει διαστάσεις 2,5x2,5x1,8cm και μπορεί να φιλοξενήσει ένα ηλεκτρόδιο 

μεταξοτυπίας σε μια υποδοχή όπου το ηλεκτρόδιο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Ο 

όγκος της κυψελίδας ροής (50μl) ρυθμίζεται από ένα δακτύλιο στεγανοποίησης πάχους 

0,5mm. Το υδροδυναμικό σχέδιο της κυψελίδας ροής αντισταθμίζει την αστάθεια της ροής 

που προκαλείται από την αντλία. Κάθε κυψελίδα έχει τρεις γραμμές ροής, δυο εισόδου και 

μια εξόδου, επίσης έχει και μια δίοδο φωτοεκπομπής (LED, Light Emmited Diode) που 

εκπέμπει μια ακτινοβολία, εντάσεως 150 μmoles photons m-2 s-1 και μήκος κύματος 650nm, 

αναγκαία για την διέγερση του φωτοσυνθετικού υλικού (εικόνα 24). Το φως οδηγείται 

κατευθείαν προς το ακινητοποιημένο φωτοσυνθετικό υλικό στο κέντρο του ηλεκτροδίου 

εργασίας. Η διάρκεια και η συχνότητα φωτοεκπομπής μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε 

το μηχάνημα να κάνει αυτόματα τις μετρήσεις. 

 

Συσκευή BioAmp με κυψελίδες 
 

Κυψελίδα 

Εικόνα 24. Η συσκευή BioAmp με κυψελίδες από Perspex. 

 

Β.3.10 Κατασκευή των ηλεκτροδίων μεταξοτυπίας 

Ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας τυπώθηκαν σε ένα φύλλο πολυεστέρα Melinex, (Cadillac 

Plastic, Swindon UK) πάχους 250μm και διαστάσεων 229mm x 305mm. Τα διάφορα 

στρώματα μελανιού συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού ηλεκτροδίου, του ηλεκτροδίου 

αναφοράς, του ηλεκτροδίου εργασίας, και τελικά του στρώματος μόνωσης τυπώνονται το 

ένα μετά το άλλο. Το πρώτο στρώμα που τυπώνεται είναι το μελάνι άνθρακα όπου 

χρησιμεύει ως επιφάνεια εργασίας και επίσης ως αγώγιμο υλικό και απαιτεί ξήρανση στους 

60οC. Δεύτερο στρώμα είναι του Ag/AgCl όπου χρησιμεύει ως ηλεκτρόδιο αναφοράς και 

απαιτεί παρόμοια θερμοκρασία ξήρανσης όπως του στρώματος άνθρακα. Για την 

απομόνωση όλων των μερών, ένα μελάνι μόνωσης τυπώνεται πάνω από όλα τα στρώματα 
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αφήνοντας ακάλυπτα τα αγώγιμα υλικά των ηλεκτροδίων εργασίας, αναφοράς και 

βοηθητικού (εικόνα 25).  

 
Εικόνα 25. Τα βήματα κατασκευής των ηλεκτροδίων μεταξοτυπίας. (1) μελάνι άνθρακα στο 

επίπεδο υλικό στήριξης, (2) Ag/AgCl ηλεκτροδίου αναφοράς στον άνθρακα, (3) μελάνι 

μόνωσης.  

 

Η διάμετρος του γραφίτη του ηλεκτροδίου εργασίας είναι 5mm. Για την παραγωγή 

των ηλεκτροδίων μεταξοτυπίας χρησιμοποιήθηκε μια μηχανή εκτύπωσης DEK 248 (εικόνα 

26). 

 

Εικόνα 26. Η μηχανή μεταξοτυπίας DEK 248 (Cranfield University, UK). 

 

Β.3.11 Set-up 

Ο βιοαισθητήρας προετοιμάστηκε ακινητοποιώντας θυλακοειδείς μεμβράνες (2,5μg 

Chl) ή κύτταρα Chlamydomonas (5,0μg Chl) στην επιφάνεια του γραφίτη στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας. Στο ηλεκτρόδιο εφαρμόζεται ένα δυναμικό +0,2V, όταν χρησιμοποιείται DCPIP 

(6μM) ή +0,62V όταν χρησιμοποιείται DQ (200μM) σαν μεταφορέας ηλεκτρονίων στο 

ρυθμιστικό διάλυμα μέτρησης. To ρυθμιστικό διάλυμα μέτρησης για τις ακινητοποιημένες 

θυλακοειδείς μεμβράνες αποτελούνταν από: 20mM τρισίνης pH=7,8, 70mM σακχαρόζης, 

 124



5mM MgCl2, και 50mM NaCl. To ρυθμιστικό διάλυμα μέτρησης για τα ακινητοποιημένα 

κύτταρα Chlamydomonas αποτελούνταν από: 20mM τρισίνης pH=7,8, 70mM σακχαρόζης, 

5mM MgCl2 και 100mM NaCl. 

Η ροή του διαλύματος μέτρησης ήταν (0,2ml/min) και η θερμοκρασία διατηρούταν 

σταθερή στους 25,0 ± 0,1 οC. Οι αλλαγές της έντασης ρεύματος στο ηλεκτρόδιο γραφίτη 

καταγράφηκαν μέσω ενός ποτενσιοστάτη Metrohm, σε ένα καταγραφικό Kipp & Zonen BD-

40, είτε μέσω ενός ποτενσιοστάτη palmsens σε έναν υπολογιστή χειρός. 

Πριν από τον πρώτο φωτεινό παλμό το ηλεκτρόδιο παραμένει για 10 λεπτά κάτω από 

ένα σταθερό δυναμικό για την σταθεροποίηση του και τον καθαρισμό από ουσίες που 

οξειδώνονται στο συγκεκριμένο δυναμικό. Σχηματικά ο βιοαισθητήρας φαίνεται στην 

εικόνα 27. 

 
Εικόνα 27. Σχηματική αναπαράσταση του βιοαισθητήρα (Touloupakis et al., 2005). 

 

 
Εικόνα 28. Η συνδεσμολογία των οργάνων από τα οποία αποτελείται ο βιοαισθητήρας. 
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Β.3.12 Ανάλυση υδατικών δειγμάτων 

Δείγματα νερού από τον ποταμό Πάδο συλλέχθηκαν τον Απρίλιο του 2004 στο 

Pontelagoscuro (Φεράρα, Ιταλία). Ένα πλαστικό μπουκάλι χρησιμοποιήθηκε για την 

συλλογή 20 λίτρων από την κύρια πορεία του ποταμού κάτω από την επιφάνεια του. Το 

δείγμα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο και αποθηκεύτηκε στους 4°C. Έπειτα φιλτραρίστηκε 

μέσω ενός προ-φίλτρου (Glasfaser Rundfilter, 142mm, Schleicher&Schuell, Γερμανία) και 

ενός 0,45µm φίλτρου (κυτταρίνη νιτρικών αλάτων, 142mm, Sartorius AG, Γερμανία). Το 

φιλτραρισμένο νερό αποθηκεύτηκε στους 4οC σε γυάλινο μπουκάλι μέχρι την ανάλυση των 

οργανικών στοιχείων. Το φιλτραρισμένο νερό ποταμού πέρασε μέσω μιας εμπορικής 

κεφαλής 200mg Lichrolut EN (VWR, Germany). Οι οργανικές ενώσεις εκλούσθηκαν 

χρησιμοποιώντας 5ml ακετονιτριλίου/μεθανόλης (1:1 v/v). Το εκχύλισμα, μετά από την 

συγκέντρωση του κάτω από ροή Ν2 σε μια συσκευή Turbovap ΙΙ (Zymark, ΗΠΑ), 

ανακτήθηκε με οξικοαιθυλεστέρα σε έναν τελικό όγκο 1ml (Guzzella and Pozzoni 2000). Το 

αποκτηθέν εκχύλισμα ήταν 1000 φορές πιο συγκεντρωμένο σε σχέση με το περιβαλλοντικό 

δείγμα. Το δείγμα αραιώθηκε 3,3 φορές σε νερό Milli-Q Παρασκευάστηκε ένα δείγμα 

συγκεντρωμένο 300 φορές (300x) σε σχέση με το αρχικό περιβαλλοντικό δείγμα του νερού 

του Πάδου. Σαν πρότυπο δείγμα χρησιμοποιήθηκε το φιλτραρισμένο νερό ποταμού 

περασμένο από κεφαλή Lichrolut EΝ. 

 

Β.3.13 Προετοιμασία των ζιζανιοκτόνων 

Οι πρότυπες ενώσεις ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική 

ανάλυση αγοράστηκαν από την Ehrenstorfer GmbH (Γερμανία). Τα stock διαλύματα των 

ζιζανιοκτόνων (100mg/L) προετοιμάστηκαν με τη διάλυση 10mg ζιζανιοκτόνου σε 100ml 

μεθανόλης. Οι αραιώσεις προετοιμάστηκαν σε νερό MilliQ σε τελικό όγκο 10ml. 

• Αtrazine    1,16x10-5 M (2,5 mg/L) 
• Τerbuthylazine   1,09x10-5 M (2,5 mg/L) 
• Diuron    4,29x10-3 M (1,0 mg/ml) 
• Linuron   4,01x10-3 M (1,0 mg/ml) 
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Β.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Β.4.1 Απομόνωση θυλακοειδών μεμβρανών και χαρακτηρισμός τους 

Η απομόνωση των θυλακοειδών μεμβρανών από φρέσκα φύλλα σπανακιού 

(Spinacea oleracea) πραγματοποιήθηκε με χρήση υδατικών διαλυμάτων σε συνδυασμό με 

τη μέθοδο της φυγοκέντρησης. Οι χλωροπλάστες υποβλήθηκαν σε οσμωτικό κλονισμό, για 

την απελευθέρωση των φωτοσυνθετικών μεμβρανών, τοποθετώντας τους σε ένα υποτονικό 

μέσο. Οι γυμνοί χλωροπλάστες επιστράφηκαν έπειτα σε ένα ισοτονικό μέσο. Αυτή η 

διαδικασία σπάει τους χλωροπλάστες απελευθερώνoντας το stroma με τα θυλακοειδή. Η 

απόδοση της απομόνωσης των θυλακοειδών μεμβρανών ανέρχεται σε 21mg χλωροφύλλης 

ανά 100gr φύλλων. Ο χαρακτηρισμός τους έγινε φασματοσκοπικά, με τη μέθοδο της 

πολαρογραφικής μέτρησης Ο2 και με τη μέθοδο του φθορισμού χλωροφύλλης. 

 

Β.4.1.1 Φασματοφωτομετρικός χαρακτηρισμός 

Ο λόγος των χλωροφυλλών α/β είναι ένας δείκτης για τον καθορισμό της απόδοσης 

του φωτοσυνθετικού συστήματος (Kathiresan and Kannan, 1985). Έχει αναφερθεί ότι στα 

φύλλα σπανακιού, όταν υπάρχει περιβαλλοντική πίεση, ο λόγος α/β αυξάνεται (Delfine et 

al., 1999). Η υψηλή τιμή του λόγου α/β δείχνει ότι η αναλογία μεταξύ των PSII και PSI 

αλλάζει στα φύλλα τα οποία έχουν υποστεί κάποιο είδος στρες (Anderson, 1986). 

Τέσσερα δείγματα από κάθε απομόνωση αναλύθηκαν. Τα ποσά χλωροφύλλης α, β 

και ο λόγος τους καθορίστηκαν φασματοφωτομετρικά, με την ανάγνωση της απορρόφησης 

στα μήκη κύματος 663,6 και 646,6 (εικόνα 29). Ο λόγος α/β που υπολογίσθηκε ήταν 

2,651 ± 0,158. Η τιμή του λόγου α/β είναι όμοια με αυτή που δίνουν οι Black και Mayne 

(2,828 ± 0,277) για τις απομονωμένες από σπανάκι ενεργές θυλακοειδείς μεμβράνες (Black 

and Mayne, 1970). 
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Εικόνα 29. Φάσμα απορρόφησης στο ορατό των απομονωμένων θυλακοειδών μεμβρανών. 

 

Β.4.1.2 Προσδιορισμός έκλυσης οξυγόνου 

Η ταχύτητα έκλυσης οξυγόνου των απομονωμένων θυλακοειδών μεμβρανών ήταν 

900 ± 85 μmoles O2 / mg Chl hr (παρουσία 300μM DCBQ). Η τιμή αυτή αναδεικνύεται 

ιδανική για τις απομονωμένες ενεργές θυλακοειδείς μεμβράνες (Hardt and Bessel, 1978). 
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Β.4.1.3 Προσδιορισμός φθορισμού χλωροφύλλης 

Ο λόγος Fv/Fm των απομονωμένων θυλακοειδών μεμβρανών (μέσος όρος τεσσάρων 

δειγμάτων) ήταν 7,5 ± 0,3 (εικόνα 30Α). O λόγος Fv/Fm των καλλιεργημένων κυττάρων 

Chlamydomonas reinhardtii ήταν 6,5 ± 0,3 (εικόνα 30Β). Οι τιμές αυτές, και στις δυο 

περιπτώσεις, δείχνουν ότι τα βιολογικά υλικά, μεμβράνες και κύτταρα, βρίσκονται στην 

ενεργή τους μορφή. 

Α  

Β  

Εικόνα 30. Γραφική παράσταση γρήγορης επαγωγής φθορισμού χλωροφύλλης, συναρτήσει 

του χρόνου, των προσαρμοσμένων στο σκοτάδι: (Α) θυλακοειδών μεμβρανών και (Β) 

κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii. 
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Β.4.2 Συνθήκες ακινητοποίησης 

Η ακινητοποίηση εξασφαλίζει την σύζευξη του φωτοσυνθετικού υλικού με τον 

μεταλλάκτη. Η μέθοδος ακινητοποίησης πρέπει να τηρεί διάφορα κριτήρια όπως να 

συντηρεί τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, να βελτιώσει τη σταθερότητα αυτής της 

δραστηριότητας και να συντηρήσει συνολικά τη μορφολογική δομή. Η σταθερότητα της 

βιολογικής ενεργότητας επηρεάζεται από τις επιβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, όπως της 

θερμοκρασίας, της ιοντικής ισχύος, του pH, του φωτός, απαραίτητες για την μέτρηση της 

φωτοσυνθετικής ενεργότητας. 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν δύο μορφές σταθερότητας: α) η ενεργότητα του 

φωτοσυνθετικού υλικού μετά την ακινητοποίηση, και β) η σταθερότητα της ενεργότητας του 

φωτοσυνθετικού υλικού που επηρεάζεται από τον χρόνο αποθήκευσης. Αξιολογήθηκαν οι 

ιδανικές λειτουργικές συνθήκες για την ενεργότητα του ακινητοποιημένου φωτοσυνθετικού 

υλικού και της σταθερότητας αποθήκευσής του. Για την μέτρηση της ενεργότητας στις 

διάφορες συνθήκες επιλέχθηκε ο φθορισμός που έχει αποδειχθεί ότι είναι μια γρήγορη, μη 

καταστρεπτική και αξιόπιστη μέθοδος. 

Αρχικά έγινε έρευνα του ρυθμιστικού ακινητοποίησης. Ήταν σημαντικό να βρεθεί 

ένα ρυθμιστικό που να μην καταστρέφει το ακινητοποιημένο υλικό και τη ενεργότητά του, 

κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μέτρησης. 

Ως ρυθμιστικό ακινητοποίησης επιλέχτηκε το φωσφορικό νάτριο διότι είχε ήδη 

δοκιμαστεί με επιτυχία σε παλαιότερες εργασίες (Purcell et al., 1990) (Carpentier, 1997). 

Έπειτα δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές pH και συγκεντρώσεις και pH του ρυθμιστικού κατά 

την ακινητοποίηση. Μετά από κάθε ακινητοποίηση, σε μορφή παστίλιας, μετρήθηκε ο λόγος 

φθορισμού Fv/Fm ο οποίος αντικατοπτρίζει την ενεργότητα του φωτοσυνθετικού υλικού. 

Από τις διάφορες δοκιμές φαίνεται ότι ο λόγος Fv/Fm ήταν μέγιστος όταν το pH του 

διαλύματος ακινητοποίησης ήταν 6,0 και η συγκέντρωση του ρυθμιστικού 0,01Μ (εικόνα 

31). 
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Εικόνα 31. Γραφικές παραστάσεις όπου παρουσιάζονται ο λόγος Fv/Fm των 

ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών: Α) σε σχέση με την συγκέντρωση του 

ρυθμιστικού διαλύματος ακινητοποίησης και Β) σε σχέση με το pH του ρυθμιστικού 

διαλύματος ακινητοποίησης. 
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Β.4.3 Επιλογή του κατάλληλου μεταφορέα ηλεκτρονίων 

Για την μεταφορά των ηλεκτρονίων από τη φωτοσυνθετική αλυσίδα στο ηλεκτρόδιο 

χρησιμοποιήθηκαν μεταφορείς ηλεκτρονίων (mediators). Στα φυτικά κύτταρα, η 

φερρεδοξίνη, το NADP και τέλος το 3-φωσφογλυκερικό οξύ δέχονται τα ηλεκτρόνια που 

παράγονται από τη φωτοσύνθεση. Αυτοί οι παράγοντες χάνονται συνήθως κατά τη διάρκεια 

της απομόνωσης των θυλακοειδών μεμβρανών, θα μπορούσαν όμως να αντικατασταθούν 

από τεχνητούς μεταφορείς ηλεκτρονίων όπως την DCPIP ή την DQ. Η DQ χρησιμοποιείται 

ευρέως για το χαμηλό ανταγωνισμό της με τα ζιζανιοκτόνα. Δυστυχώς το γεγονός ότι η DQ 

έχει υψηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό (+620mV) (Koblizek et al., 2002) και μικρή 

διαλυτότητα σε υδατικά διαλύματα δεν την κάνει ελκυστική για τη χρήση με τα βιολογικά 

συστήματα όπως τις θυλακοειδείς μεμβράνες ή τα φωτοσυνθετικά κύτταρα. Επιπλέον, η DQ 

έχει εξεταστεί παλαιότερα και φαίνεται να είναι ανασταλτικός παράγοντας του 

φωτοσυστήματος ΙΙ (Garstka, 2004). 

Η DCPIP χρησιμοποιείται συνήθως στην αντίδραση Hill παρουσία υποστρωμάτων ή 

αναστολέων, διότι είναι εύκολο να ελεγχθεί φασματοφωτομετρικά η αναγωγή της. Η DCPIP 

λαμβάνει τα ηλεκτρόνια από την περιοχή δέσμευσης των ζιζανιοκτόνων στην πρωτεΐνη D1, 

μέσω της πλαστοκινόνης QB. Δεδομένου ότι η ροή ηλεκτρονίων μέσω του PSII επηρεάζεται 

από την ανασταλτική παρουσία των ζιζανιοκτόνων, η αναγωγή της DCPIP θα είναι ανάλογη 

προς την συγκέντρωση αυτών και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευσή τους. 

Η DCPIP εξετάστηκε με την μέθοδο της κυκλικής βολταμετρίας (CV). Η CV 

επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό του δυναμικού στο οποίο ο αναλύτης υποβάλλεται σε 

αναγωγή ή σε οξείδωση. Ο χρόνος απόκρισης της DCPIP άρχισε σε 100 δευτερόλεπτα και η 

ηλεκτρο-αναγωγή της άρχισε στα +200mV παρουσία θυλακοειδών μεμβρανών υπό φωτισμό 

(εικόνα 32). Για τις αμπερομετρικές μετρήσεις με το ακινητοποιημένο υλικό στην επιφάνεια 

των ηλεκτροδίων επιλέχτηκε το βέλτιστο δυναμικό της DCPIP (+200mV). 
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Εικόνα 32. Κυκλικό βολταμμογράφημα του μεταφορέα DCPIP με και χωρίς θυλακοειδείς 

μεμβράνες στο διάλυμα. Με θυλακοειδείς μεμβράνες (μπλε), δίχως (κόκκινο) (Giannoudi 

PhD thesis, 2005). 

 

Β.4.4 Επιλογή χρόνου επώασης 

Η επιλογή χρόνου επώασης του βιολογικού υλικού παρουσία ζιζανιοκτόνου είναι 

ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου μέτρησης με αυξημένη 

ευαισθησία. Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την απόκτηση της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ 

του πηκτώματος με το βιολογικό υλικό και του ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει το 

ζιζανιοκτόνο. Η διάχυση του ζιζανιοκτόνου στο πήκτωμα είναι μια αργή διαδικασία και θα 

μπορούσε να ασκήσει σημαντική πρακτική επίδραση στην ευαισθησία και στο όριο 

ανίχνευσης. 

Η επώαση του βιοαισθητήρα με το διάλυμα ζιζανιοκτόνου πραγματοποιήθηκε υπό 

ροή και στο σκοτάδι. Οι μετρήσεις έγιναν παρουσία του ζιζανιοκτόνου isoproturon γνωστής 

συγκέντρωσης (10-6Μ) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου έγινε διότι είναι μια από της πιο συχνά ανιχνεύσιμες ουσίες 

στα επιφανειακά και υπόγεια νερά στην ΕΕ με συγκέντρωση πάνω από το όριο του πόσιμου 

νερού (0,1μg/L). Η συγκέντρωση, 10-6Μ, επιλέχτηκε συμφωνώντας με άλλες μελέτες ως την 

συγκέντρωση που επιφέρει αναστολή περίπου 50% στην ενεργότητα του φωτοσυνθετικού 

υλικού (Maly et al., 2005).  
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Η απόκριση του βιοαισθητήρα μετρήθηκε πριν και μετά από κάθε στάδιο επώασης 

και υπολογίστηκε το ποσοστό ενεργότητας του φωτοσυνθετικού υλικού μετά από κάθε 

στάδιο επώασης. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά την προσθήκη του ζιζανιοκτόνου υπάρχει 

συνεχής αύξηση της αναστολής στα 10 πρώτα λεπτά της επώασης, ενώ μετά τα 10 λεπτά η 

αναστολή μειώνεται (εικόνα 33). Ο χρόνος επώασης που επιλέχθηκε για την καλή 

λειτουργία του συστήματος ήταν 10 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 33. Μεταβολή του ποσοστού ενεργότητας του ακινητοποιημένου φωτοσυνθετικού 

υλικού παρουσία isoproturon συγκέντρωσης 10-6Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

Β.4.5 Επιλογή θερμοκρασίας και pH του διαλύματος μέτρησης 

H αλλαγή στην ευαισθησία του PSII προς κάποια ζιζανιοκτόνα συσχετίζεται με την 

αλλαγή, λόγω της θερμοκρασίας και του pH, των μεταβατικών διαμορφώσεων στη 

πρωτεΐνης D1 του κέντρου αντίδρασης, με αποτέλεσμα την αλλαγή της συγγένειας στη 

περιοχή δέσμευσης QB στο αντίστοιχο μόριο ζιζανιοκτόνου (Vasilev and Venediktov, 

1993). Για παράδειγμα η ανθεκτικότητα στην ατραζίνη και στο diuron είναι μέγιστη σε πιο 

όξινο pH (6,0-6,5). Σε θερμοκρασίες 20-25οC η διαμόρφωση της δεσμευτικής περιοχής QB 

στο κέντρο αντίδρασης του PSII είναι ιδανική για την παροχή αλληλεπίδρασης με τα μόρια 

ζιζανιοκτόνων (Lambrev and Goltsev, 1999, 2001). Το pH=7,8, όπου και έγιναν οι 

μετρήσεις, επιλέχθηκε διότι σε αυτή την τιμή το φωτοσυνθετικό υλικό έχει σταθερότερη 

ενεργότητα στο χρόνο (Thomasset et al., 1982). 
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Β.4.6 Μετρήσεις 

Οι μετρήσεις βασίζονται στην παραγωγή ηλεκτρονιακής ροής από το φωτισμένο 

φωτοσυνθετικό υλικό (θυλακοειδείς μεμβράνες ή άλγη), παρουσία ενός μεταφορέα 

ηλεκτρονίων στο ηλεκτρόδιο. Ο μεταφορέας είναι παρών στο διάλυμα μέτρησης στην 

οξειδωμένη του μορφή, στην δική μας περίπτωση η DCPIP. Υπό φωτισμό οι 

ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες ανάγουν τον τεχνητό αποδέκτη ηλεκτρονίων. Ο 

ανηγμένος μεταφορέας ηλεκτρονίων ξαναοξειδώνεται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

εργασίας (εικόνα 34). Η προκύπτουσα αύξηση του ρεύματος είναι ανάλογη προς τη 

ενεργότητα του φωτοσυνθετικού υλικού. 

 

Εικόνα 34. Η αναγωγή των τεχνητών μεταφορέων ηλεκτρονίων (mediators, M) στα 

θυλακοειδή και η επανοξείδωσή τους στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου με αποτέλεσμα την 

μεταφορά ηλεκτρονίων και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Τα αναγωγικά ισοδύναμα που παράγονται από την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων 

ανιχνεύονται αμπερομετρικά και μια μείωση του ηλεκτρικού σήματος που παράγεται από το 

φωτοσύστημα ΙΙ σε σχέση με ένα πρότυπο (control), δείχνει την παρουσία ανασταλτικών 

παραγόντων. Η διαδικασία μεταλλαγής των σημάτων ολοκληρώνεται με τον έλεγχο του 

δυναμικού του ηλεκτροδίου εργασίας σε μια σταθερή τιμή (σχετικά με το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς) και την παρακολούθηση του ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Το 

εφαρμοζόμενο δυναμικό χρησιμεύει ως κατευθυντήρια δύναμη για την αντίδραση 
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μεταφοράς ηλεκτρονίων των ηλεκτρο-ενεργών στοιχείων. Το παραγόμενο ρεύμα είναι ένα 

άμεσο μέτρο του ποσοστού της αντίδρασης μεταφοράς ηλεκτρονίων, απεικονίζοντας το 

ποσοστό της φωτοσυνθετικής δράσης. Παρουσία ζιζανιοκτόνου υπάρχει αναστολή της 

φωτοσύνθεσης με αποτέλεσμα την μείωση του παραγόμενου ρεύματος. Η μείωση του 

ρεύματος θεωρητικά είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση του ζιζανιοκτόνου. 

Το καταγράφημα στην εικόνα 35 δείχνει μια τυπική αμπερομετρική απόκριση του 

βιοαισθητήρα με ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες παρουσία DCPIP. Το σύστημα 

έχει καλή επιστροφή στο αρχικό σήμα υποβάθρου και γρήγορο χρόνο απόκρισης. 

 

 

Εικόνα 35. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης σε ροή, παρουσία DCPIP, 

ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας.  
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Β.4.7 Επιλογή θερμοκρασίας αποθήκευσης 

Η σταθερότητα του συστήματος εξαρτάται από τις συνθήκες αποθήκευσης 

(συντήρηση) στις οποίες έχουν υποβληθεί οι ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες.  

Τα ηλεκτρόδια με τις ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε 

διάφορες θερμοκρασίες συντήρησης, 4οC, –20οC και –80οC, προκειμένου να ελεγχθεί η 

σταθερότητα αποθήκευσης. Σε όλες τις θερμοκρασίες οι ακινητοποιημένες θυλακοειδείς 

μεμβράνες κρατήθηκαν στο σκοτάδι, δεδομένου ότι έρευνα έχει καταδείξει ότι επικρατεί 

μεγαλύτερη απενεργοποίηση στο φως από ότι στο σκοτάδι. (Loranger και Carpentier, 1994). 

Από τα καταγραφήματα της εικόνας 36 διακρίνεται ότι όλες οι ακινητοποιημένες 

μεμβράνες που αποθηκεύτηκαν στις διάφορες θερμοκρασίες παρήγαγαν σήματα με 

παρόμοιο εύρος. Οι μεμβράνες που αποθηκεύτηκαν στους 4οC παρήγαγαν ένα σήμα, 

εντάσεως περίπου 60nΑ, το οποίο μειώνονταν γρήγορα καθιστώντας αδύνατες τις μετρήσεις 

(εικόνα 36A). Οι μεμβράνες που αποθηκεύτηκαν στους –20οC παρήγαγαν ένα σήμα, 

εντάσεως 70-80nΑ, το οποίο ήταν σταθερότερο ωστόσο υπήρξε μια μείωση στο παραγόμενο 

ρεύμα δείχνοντας είτε την απώλεια υλικού από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου είτε τη 

γρήγορη απενεργοποίηση του (εικόνα 36Β). Η αποθήκευση στους –80οC ήταν η 

αποδοτικότερη δίνοντας ένα σταθερό σήμα εντάσεως περίπου 40nA, επιτρέποντας τη 

συνεχή μέτρηση για περίπου 6 ώρες (εικόνα 36Γ). 
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Εικόνα 36. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης παρουσία DCPIP. Έλεγχος 

σταθερότητας του ακινητοποιημένου φωτοσυνθετικού υλικού αποθηκευμένο σε διάφορες 

θερμοκρασίες σε συνάρτηση με τον χρόνο Α) 4οC, B) –20οC, Γ) –80οC.  
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Στην εικόνα 37 παρουσιάζεται η σύγκριση της σταθερότητας των διαφόρων 

θερμοκρασιών αποθήκευσης των ηλεκτροδίων σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 
Εικόνα 37. Έλεγχος σταθερότητας του ακινητοποιημένου φωτοσυνθετικού υλικού 

αποθηκευμένο σε διάφορες θερμοκρασίες σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 
Τα αποθηκευμένα στους –80οC ηλεκτρόδια, με το ακινητοποιημένο φωτοσυνθετικό 

υλικό, παρέμειναν ενεργά για περίπου 3 μήνες. 

 

Β.4.8 Χρόνος ζωής του βιοαισθητήρα υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας 

Η τεχνική ακινητοποίησης αρχικά αναλύθηκε για τον καθορισμό της ζωής του 

βιοαισθητήρα παρουσία των δυο διαφορετικών μεταφορέων ηλεκτρονίων. Οι χρόνοι ζωής 

των ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών του βιοαισθητήρα παρουσία DQ ή DCPIP 

διακρίνονται στον πίνακα 12.  

Η ένταση των σημάτων ήταν μεταξύ 20 και 40nA χρησιμοποιώντας την DQ (0,2mM) 

ως μεταφορέα ηλεκτρονίων (εικόνα 38Α), ενώ η ένταση των σημάτων ήταν μεταξύ 20 και 

70nA χρησιμοποιώντας την DCPIP (6μM) (εικόνα 38Β). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο χρόνος 

ζωής παρουσία DCPIP (23,2 ώρες) είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που δίνει η DQ 

(16,7 ώρες). 

Μεταφορέας ηλεκτρονίων Χρόνος ζωής (ώρες) 

DQ 16,7 ± 1,6 

DCPIP 23,2 ± 2,0 

Πίνακας 12. Χρόνοι ζωής συνεχούς λειτουργίας των ακινητοποιημένων θυλακοειδών 

μεμβρανών παρουσία DQ ή DCPIP. 
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Η επαναλαμβανόμενη χρήση του βιοαισθητήρα δεν είχε επιπτώσεις στη 

αναπαραγωγημότητα των μετρήσεων για τις πρώτες 10 ώρες. Η κλίση της πρωτεϊνικής 

αποικοδόμησης ήταν διφασική. Η πρώτη φάση 10 ωρών είναι πιο ευαίσθητη στο 

ζιζανιοκτόνο από τη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση το PSII είναι σταθερό αλλά λιγότερο 

ευαίσθητο στο ζιζανιοκτόνο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην ετερογένεια του PSII που 

αποτελείται από τους φωσφοριλιωμένους και μη φωσφοριλιωμένους πληθυσμούς που 

παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία στο ζιζανιοκτόνο καθώς επίσης και διαφορική 

σταθερότητα (Giardi et al., 1991, 1993). Επομένως, όλες οι αναλύσεις των ζιζανιοκτόνων 

εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια των πρώτων 10 ωρών. 

A  

Β  

Εικόνα 38. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης, παρουσία DQ (A) και DCPIP 

(B), θυλακοειδών μεμβρανών ακινητοποιημένων πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Η 

διάρκεια του φωτισμού ήταν 5 δευτερολέπτων με συχνότητα 10 λεπτών. 
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Β.4.9 Ανίχνευση των ζιζανιοκτόνων με ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες 

Η ανίχνευση ζιζανιοκτόνου είναι βασισμένη στην μείωση του σήματος του 

βιοαισθητήρα λόγω της αναστολής που προκαλείται παρουσία του ζιζανιοκτόνου (μείωση 

του ποσοστού μεταφοράς ηλεκτρονίων). 

Αρχικά, καταγράφεται η ενεργότητα του ακινητοποιημένου φωτοσυνθετικού υλικού 

ελλείψει του ζιζανιοκτόνου. Κατόπιν, το δείγμα που περιέχει το ζιζανιοκτόνο φορτώνεται 

στην κυψελίδα και η ενεργότητα καταγράφεται μετά από 10 λεπτά. Η αναλογία των 

σημάτων παρουσίας και έλλειψης του ζιζανιοκτόνου καταγράφηκε σε σχέση με την 

περιεκτικότητα του ζιζανιοκτόνου στο δείγμα. Κατόπιν, το ζιζανιοκτόνο μπορεί να ξεπλυθεί 

χρησιμοποιώντας το διάλυμα μέτρησης και ο βιοαισθητήρας να χρησιμοποιηθεί για μια νέα 

μέτρηση. 

Η διαδικασία μέτρησης για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνου περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1) 10 λεπτά σκοτεινής προσαρμογής χωρίς ζιζανιοκτόνο, 

2) φωτισμός των θυλακοειδών μεμβρανών (5 sec), 

3) επανάληψη των βημάτων 1 και 2, 

4) προσθήκη ζιζανιοκτόνου στο διάλυμα μέτρησης, 

5) 10 λεπτά σκοτεινής προσαρμογής, 

6) φωτισμός των θυλακοειδών μεμβρανών (5 sec). 

Η διάρκεια του φωτεινού παλμού, εντάσεως 150 μmol photons m-2s-1, 

προγραμματίστηκε να είναι 5 δευτερόλεπτων και να επαναλαμβάνεται κάθε 10 λεπτά. Οι 

φωτοεκπομπές επαναλήφθηκαν κάθε 10 λεπτά προκειμένου να επιτραπεί η πλήρης 

αποκατάσταση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε επίδραση φωτοαναστολής στο 

ακινητοποιημένο φωτοσυνθετικό υλικό. 

Για την αξιολόγηση της αναλυτικής ικανότητας του βιοαισθητήρα στην ανίχνευση 

ζιζανιοκτόνων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ζιζανιοκτόνα. Δυο από την κατηγορία των 

τριαζινών (atrazine και terbuthylazine) και δυο από την κατηγορία των φαινυλουρέων 

(diuron και linuron). 

Αρχικά, η ενεργότητα του βιοαισθητήρα καταγράφηκε δίχως ζιζανιοκτόνο, έπειτα 

2ml διαλύματος ζιζανιοκτόνου φορτώθηκαν και η ενεργότητα καταγράφηκε πάλι. Έπειτα 

καθορίστηκε η αναλογία μεταξύ αυτών των δύο μετρήσεων. Μετά από την μέτρηση, το 
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ζιζανιοκτόνο αφαιρέθηκε ξεπλένοντας το σύστημα για τουλάχιστον 30 λεπτά με τo διάλυμα 

μέτρησης. Κατόπιν ο βιοαισθητήρας ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί για μια νέα μέτρηση 

(εικόνα 39).  

Στην εικόνα 40 διακρίνονται τυπικές μετρήσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων 

θυλακοειδών μεμβρανών ακινητοποιημένων πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας, παρουσία 

ζιζανιοκτόνων (Diuron και Τerbuthylazine). 

 
Εικόνα 39. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης, παρουσία DCPIP, θυλακοειδών 

μεμβρανών ακινητοποιημένων με BSA-GA πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Έπειτα από 

πέντε μετρήσεις έγινε προσθήκη ζιζανιοκτόνου (Diuron 10-7M). Μετά την μέτρηση 

παρουσία ζιζανιοκτόνου η ενεργότητα του φωτοσυνθετικού υλικού ανακτήθηκε σε ποσοστό 

90% ξεπλένοντας το ηλεκτρόδιο με διάλυμα μέτρησης. 

 

Κάθε συγκέντρωση χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες μετρήσεις, 

υπολογίστηκαν το ΙC50 (συγκέντρωση του ζιζανιοκτόνου που προκαλεί αναστολή ίση με το 

50% της αρχικής ενεργότητας) και οι τιμές ορίου ανίχνευσης (LOD) (συγκέντρωση του 

ζιζανιοκτόνου που προκαλεί αναστολή ίση με το 20% της αρχικής ενεργότητας).  

Οι καμπύλες αναστολής των τεσσάρων ζιζανιοκτόνων παρουσιάζονται στις εικόνες 

41 και 42. 
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Α  

Β  
Εικόνα 40. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης θυλακοειδών μεμβρανών 

ακινητοποιημένα πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας παρουσία ζιζανιοκτόνων: Α) Diuron 10-

6Μ, Β) Τerbuthylazine 10-6Μ. Συνθήκες: σε ροή, παρουσία DCPIP. 

 

Α Β 

 
Εικόνα 41. Καμπύλες αναστολής του βιοαισθητήρα στα ζιζανιοκτόνα: (Α) Diuron και (Β) 

Terbuthylazine. Συνθήκες: σε ροή, παρουσία DQ. 
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Α) 

 

B) 

Γ) 

 

Δ) 

Εικόνα 42. Καμπύλες αναστολής του βιοαισθητήρα στα ζιζανιοκτόνα: (Α) Diuron, (Β) 

Terbuthylazine, (Γ) Αtrazine και (Δ) Linuron. Συνθήκες: σε ροή, παρουσία DCPIP. 

 

Oι τιμές ΙC50 για τα ζιζανιοκτόνα και τα όρια ανίχνευσής τους συνοψίζονται στους 

πίνακες 13 και 14. Συγκριτικά οι τιμές ορίου ανίχνευσης (LOD), παρουσία της DQ και της 

DCPIP, δεν διαφέρουν πολύ. Και στις δυο περιπτώσεις το όριο ανίχνευσης, ανάλογα με το 

ζιζανιοκτόνο, κειμένεται από 10-7Μ έως 10-9Μ. Το σύστημα, για την ανάλυση των 

ζιζανιοκτόνων, λειτουργεί καλά και στις δυο περιπτώσεις. 

 

 IC50 (Μ) RSD LOD (Μ) 

Diuron 1,53E-07 15,13% 1,35Ε-08 

Terbuthylazine 3,55E-07 6,66% 3,99E-08 

Πίνακας 13. Τιμές ΙC50 και των ορίων ανίχνευσης παρουσία DQ, των ζιζανιοκτόνων Diuron 

και Terbuthylazine. 
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 IC50 (Μ) RSD LOD (Μ) 

Atrazine 7,37E-07 7,65% 1,27E-08 

Diuron 2,56E-07 12,00% 3,14E-08 

Linuron 9,85E-07 11,11% 2,30E-07 

Terbuthylazine 9,76E-07 5,30% 2,24E-07 

Πίνακας 14. Τιμές ΙC50 και LOD παρουσία DCPIP, των ζιζανιοκτόνων Atrazine, Diuron, 

Linuron και Terbuthylazine. 

 
Β.4.10 Ανάλυση υδατικών δειγμάτων 

Ο βιοαισθητήρας με τις ακινητοποιημένες θυλακοειδείς μεμβράνες δοκιμάστηκε 

χρησιμοποιώντας δείγματα από νερό ποταμού για τον έλεγχο της παρουσίας ενώσεων που 

θα μπορούσαν να παρεμβάλλουν στις μετρήσεις πραγματικών δειγμάτων. Η ενεργότητα των 

ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών μετρήθηκε παρουσία δειγμάτων του ποταμού 

Πάδου (IT) που ελήφθησαν από τους ερευνητές του Water Research Institute (IRSA-CNR, 

Milano) τον Απρίλιο του 2004. Το δείγμα είχε αναλυθεί πρωτίστως χρησιμοποιώντας HPLC 

και GC/MS και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα ηλεκτροχημικά αποτελέσματα.  

Η συγκέντρωση της terbuthylazine στο δείγμα του ποταμού βρίσκεται κοντά στο 

ανώτατο επιτρεπτό όριο (0,1μg/L). Επίσης ανιχνεύθηκαν οι τριαζίνες: ατραζίνη, σιμαζίνη 

προμετρίνη και κάποια παράγωγά τους, όπως η deethylatrazine και η deethyterbuthylazine, 

τα επίπεδά τους ήταν όμως κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. 

H χρήση του δείγματος ποταμού, στο οποίο είχαν αφαιρεθεί τα ζιζανιοκτόνα, αντί 

του ρυθμιστικού διαλύματος μέτρησης, προκάλεσε μια ενεργοποίηση του φωτοσυνθετικού 

υλικού (Touloupakis et al., 2005). Σε όλα τα δοκιμασμένα δείγματα η ενεργοποίηση ήταν 

της τάξεως του 5-21% (εικόνα 43). Δεδομένου ότι η δραστηριότητα του PSII εξαρτάται από 

την παρουσία φορτισμένων ιόντων, με αποτέλεσμα την συνάθροιση μεμβρανών (Stys, 

1995), μελετήθηκε η πιθανότητα ότι η ενεργοποίηση αυτή να ήταν αποτέλεσμα της 

παρουσίας δισθενών ή μονοσθενών κατιόντων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

δείγματος επιβεβαίωσαν ότι η ενεργοποίηση συσχετιζόταν με την παρουσία υψηλών 

συγκεντρώσεων δισθενών κατιόντων. 

Δεδομένου ότι ο βιοαισθητήρας δεν είναι σχεδιασμένος για να δώσει πληροφορίες 

για μεμονωμένα ζιζανιοκτόνα αλλά για τη συνολική συγκέντρωσή τους, ο συσχετισμός των 

στοιχείων έγινε αναλόγως χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσό των ζιζανιοκτόνων. Οι 

συγκεντρώσεις των ζιζανιοκτόνων που ανιχνεύτηκαν με τις μεθόδους GC/MS και HPLC στα 

δείγματα του ποταμού αναφέρονται στον πίνακα 15. 
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Εικόνα 43 Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης θυλακοειδών μεμβρανών 

ακινητοποιημένα πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας παρουσία δείγματος του ποταμού 

Πάδου δίχως ζιζανιοκτόνα. 

 
Στοιχείο Συγκέντρωση (µg/L) 300x (µg/L) 

Deethylatrazine 0,026 7,8 
Deethyterbuthylazine 0,027 8,1 

Atrazine 0,027 8,1 
Terbuthylazine 0,106 31,8 

Oxadiazon 0,007 2,1 
Simazine 0,020 6,0 
Prometryn 0,005 1,5 
Alachlor 0,006 1,8 

Metolachlor 0,028 8,4 
Σύνολο 0,252 75,6 

Πίνακας 15. Ζιζανιοκτόνα που ανιχνεύτηκαν με τις μεθόδους GC/MS και HPLC, σε δείγμα 

του ποταμού Πάδου την άνοιξη του 2004. 

 
Το 300 φορές συγκεντρωμένο δείγμα του ποταμού χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση του με τον βιοαισθητήρα. Το συγκεντρωμένο αυτό δείγμα αραιώθηκε 10 φορές 

πριν από την μέτρηση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό διάλυμα μέτρησης. Η συνολική 

συγκέντρωση ζιζανιοκτόνων ήταν ίση με 3,6x10-8Μ. Το δείγμα φορτώθηκε μετά από 3 

φωτεινούς παλμούς και η μέτρηση του σήματος έγινε μετά από 10 λεπτά. Η αλλαγή στο 

σήμα (περίπου 30% αναστολής) είναι ισοδύναμη με την αλλαγή που παράγεται από 6,0x10-

8Μ ατραζίνης (εικόνα 44). Η ατραζίνη επιλέχθηκε ως το ζιζανιοκτόνο το οποίο αποδίδει μια 

"μέση" αναστολή. 
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Εικόνα 44. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης θυλακοειδών μεμβρανών 

ακινητοποιημένα πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας παρουσία του δείγματος 300x του 

ποταμού Πάδου 10 φορές αραιωμένο με διάλυμα μέτρησης. 

 
Στον πίνακα 16 διακρίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων του βιοαισθητήρα για 

τις αραιώσεις του 300 φορές συγκεντρωμένου δείγματος ποταμού (300x). 

Σύνολο ζιζανιοκτόνων στο δείγμα (Μ) Ποσοστό αναστολής (%) 

10-9 4,2 

10-8 33,0 

10-7 46,0 

Πίνακας 16. Αποτελέσματα ανάλυσης των αραιώσεων του 300 φορές συγκεντρωμένου 

δείγματος ποταμού (Touloupakis et al., 2005). 

 
Τα αποτελέσματα παρουσίασαν λογικό συσχετισμό μεταξύ των αναμενόμενων και 

μετρημένων τιμών. Είναι σαφές ότι ο πραγματικός προσδιορισμός της ποσότητας είναι 

αδύνατος λόγω έλλειψης πληροφοριών για την πραγματική παρουσία διαφορετικών τύπων 

ζιζανιοκτόνων που να είναι περισσότερο ή λιγότερο ενεργά από την ατραζίνη. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάλυση είναι δυνατή για το νερό του Πάδου συγκεντρωμένο 

τουλάχιστον δέκα φορές δεδομένου ότι η περιβαλλοντική nM συγκέντρωση είναι μέσα στα 

περιθώρια λάθους. Ο βιοαισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια γρήγορη διαλογή των 

περιβαλλοντικών δειγμάτων για την παρουσία ζιζανιοκτόνων που να εξεταστεί αργότερα σε 

εξειδικευμένα περιβαλλοντικά εργαστήρια. Για τις μετρήσεις των πραγματικών δειγμάτων 

ποταμού χρησιμοποιήθηκε ένα διάλυμα μέτρησης του οποίου τα συστατικά είχαν διαλυθεί 

σε καθαρό νερό ποταμού (δίχως ζιζανιοκτόνα). 
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Β.4.11 Κυτταρικός βιοαισθητήρας 

Κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii ακινητοποιήθηκαν με την μέθοδο της μοριακής 

διασύνδεσης σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Το σύστημα εξετάστηκε για την σταθερότητα και 

την αναλυτική ικανότητα στην ανίχνευση ζιζανιοκτόνων. Επίσης εξετάστηκε η απόκριση 

του συστήματος, χρησιμοποιώντας δυο μεταλλαγμένα στελέχη Chlamydomonas, σε δυο 

ζιζανιοκτόνα. 

 

Β.4.11.1 Δοκιμές μετρήσεων υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας με ακινητοποιημένα 

κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii 

Το πρώτο βήμα για τον χαρακτηρισμό του βιοαισθητήρα με τα ακινητοποιημένα 

άλγη ήταν να εξεταστεί η σταθερότητα και να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα της ανίχνευσης 

των φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων. Το πρωτόκολλο μέτρησης που ακολουθήθηκε ήταν 

ίδιο με αυτό των ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών με μοναδική διαφορά τον 

χρόνο φωτισμού ο οποίος ήταν 7,5 δευτερολέπτων. Η ένταση των σημάτων ήταν μεταξύ 10 

και 30nA. Το σύστημα έχει γρήγορο χρόνο απόκρισης και η επιστροφή στο αρχικό σήμα 

υποβάθρου είναι ελάχιστα πιο αργή σε σχέση με τις ακινητοποιημένες θυλακοειδείς 

μεμβράνες. Ο θόρυβος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις ακινητοποιημένες θυλακοειδείς 

μεμβράνες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο κύτταρο πιθανόν να 

υπάρχουν ενώσεις που επηρεάζουν το σύστημα. 

Τα ακινητοποιημένα στελέχη Chlamydomonas reinhardtii πάνω στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας κρατούνται σε ένα σταθερό φυσιολογικό επίπεδο υπό συνθήκες μέτρησης του 

βιοαισθητήρα παρουσιάζοντας χρόνο ζωής 42,0 ± 6,9 ώρες (εικόνα 45). Τα ακινητοποιημένα 

κύτταρα αλγών που συντηρούνται στους –80οC είναι σταθερά μέχρι και 60 ημέρες. 
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Εικόνα 45. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης των ακινητοποιημένων κυττάρων 

Chlamydomonas reinhardtii (στέλεχος ΙL) σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Η διάρκεια των 

φωτεινών παλμών τέθηκε στα 7,5 δευτερόλεπτα με συχνότητα 10 λεπτών. 

 
Β.4.11.2 Ανίχνευση ζιζανιοκτόνων με ακινητοποιημένα κύτταρα Chlamydomonas 

Για την αξιολόγηση της αναλυτικής ικανότητας του βιοαισθητήρα, με 

ακινητοποιημένα άλγη, στην ανίχνευση ζιζανιοκτόνων χρησιμοποιήθηκαν δύο ζιζανιοκτόνα 

το diuron και η ατραζίνη. Η διαδικασία ανίχνευσης των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν ίδια με αυτή των ακινητοποιημένων θυλακοειδών μεμβρανών. Δυο τυπικά 

καταγραφήματα της αμπερομετρικής απόκρισης παρουσία ζιζανιοκτόνου με 

ακινητοποιημένα κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii παρουσιάζονται στις εικόνες 46-47. 

Υπολογίστηκαν οι τιμές ΙC50 και LOD για τα δυο ζιζανιοκτόνα, diuron και ατραζίνη. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 17. Στην εικόνα 48 διακρίνονται οι καμπύλες 

αναστολής του βιοαισθητήρα στα ζιζανιοκτόνα που αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τα 

διάφορα στελέχη Chlamydomonas. Και τα τρία στελέχη IL, S264K και S268C δίνουν καλά 

όρια ανίχνευσης. Το στέλεχος S264K όπως ήταν αναμενόμενο εμφανίστηκε ανθεκτικό στην 

ατραζίνη. 

Στέλεχος Ζιζανιοκτόνο IC50 (M) RSD (%) LOD (M) 

IL Diuron 1,5E-06 15,0 1,39E-08 

S268C Diuron 2,0E-07 28,9 1,92E-08 

S264K Atrazine 1,7E-05 10,0 8,04E-09 

Πίνακας 17. Τιμές ΙC50 και LOD για την ατραζίνη και το Diuron χρησιμοποιώντας 

ακινητοποιημένα κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii. 

 149



 
Εικόνα 46. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης του συστήματος 

χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii (στέλεχος IL). 

Μετά την τρίτη φωτοεκπομπή έγινε προσθήκη του ζιζανιοκτόνου Diuron (10-6M). Συνθήκες: 

σε ροή, παρουσία DCPIP. 

 
Εικόνα 47. Καταγράφημα της αμπερομετρικής απόκρισης των κυττάρων Chlamydomonas 

reinhardtii (στέλεχος ΙL), ακινητοποιημένα πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. Δέκα λεπτά 

πριν από την τελευταία φωτοεκπομπή έγινε προσθήκη του ζιζανιοκτόνου Diuron (10-6M). 
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Β  
 

Γ  
Εικόνα 48. Καμπύλες αναστολής του βιοαισθητήρα, χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα 

κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii, στα ζιζανιοκτόνα: (Α) Diuron (στέλεχος S268C), (Β) 

Atrazine (στέλεχος S264K) και (Γ) Diuron (στέλεχος IL). 
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Β.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

 

Παγκοσμίως χιλιάδες τόνοι φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων χρησιμοποιούνται 

ετησίως. Αυτές οι ενώσεις απορροφώνται συνήθως μέσω των ριζών και μεταφέρονται έπειτα 

μέσω του ξυλήματος στα φύλλα, αν και μερικά απορροφώνται άμεσα από τα φύλλα. Αυτές 

οι χημικές ουσίες είναι αρκετά σταθερές στο χώμα και προσροφώνται από τα κολλοειδή και 

τις οργανικές ουσίες λόγω της δυνατότητάς τους να ανταλλάσσουν κατιόντα. Αν και τα 

περισσότερα από τα ζιζανιοκτόνα παραμένουν στην επιφάνεια του χώματος, στα αμμώδη 

χώματα, ή ελλείψει των οργανικών ουσιών, οι υδατοδιαλυτές ενώσεις μπορούν να 

διεισδύσουν βαθιά. Επομένως, οι ουσίες αυτές ή και τα παραπροϊόντα τους μπορούν με την 

βροχή ή με τη βοήθεια των καναλιών άρδευσης να φτάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα 

(Tomlin, 2000). Δεδομένου ότι τα ζιζανιοκτόνα μπορούν να είναι ιδιαίτερα τοξικά στους 

ανθρώπους και τα ζώα, η άνευ διακρίσεως χρήση τους έχει σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

Σε αυτή την εργασία αναπτύχθηκε ένας αμπερομετρικός βιοαισθητήρας για την 

ανίχνευση των κλασσικών φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων. Ο βιοαισθητήρας αποτελείται 

από κυψελίδες ικανές να φιλοξενήσουν ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας με ακινητοποιημένο 

φωτοσυνθετικό υλικό ως στοιχείο βιοαναγνώρισης. 

Αρχικά επιλέχθηκαν θυλακοειδείς μεμβράνες ως στοιχείο βιοαναγνώρισης. Η 

ακινητοποίηση τους έγινε με την μέθοδο της διαμοριακής σύνδεσης παρουσία BSA και 

γλουταραλδεΰδης. Ο σχηματισμός πηκτώματος με την τεχνική διαμοριακής σύνδεσης σε 

συνδυασμό με τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης παρείχε το καταλληλότερο σύστημα 

ακινητοποίησης από την άποψη της σταθερότητας, της φωτοχημικής δραστηριότητας και 

της δυνατότητας αναπαραγωγής της μέτρησης. Η διαδικασία ακινητοποίησης παρήγαγε μια 

αδιάλυτη μήτρα ανθεκτική για μεγάλες περιόδους επώασης σε υδατικό διάλυμα. Η 

διαδικασία αυτή επιτρέπει την διάχυση του αποδέκτη ηλεκτρονίων (μικρή απόσταση μεταξύ 

του φωτοσυνθετικού υλικού και της επιφάνειας του ηλεκτροδίου) και την άμεση έκθεση του 

βιολογικού υλικού στο ρυθμιστικό διάλυμα και έτσι στη γρήγορη διάχυση του ανασταλτικού 

παράγοντα στο ενεργό κέντρο. Το τελικό πρωτόκολλο ακινητοποίησης και οι συνθήκες 

αποθήκευσης σε συνδυασμό με τις συνθήκες μέτρησης έδωσαν στον βιοαισθητήρα υψηλό 

χρόνο ζωής και χαμηλά όρια ανίχνευσης της τάξεως των nΜ, για τα κλασσικά 

φωτοσυνθετικά ζιζανιοκτόνα, με μέτρια τυπική απόκλιση. 
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Η μέτρηση της ενεργότητας των φωτοσυνθετικών μεμβρανών βασίζεται στην 

αμπερομετρική ανίχνευση της ανηγμένης μορφής ενός συγκεκριμένου τεχνητού μεταφορέα 

ηλεκτρονίων σε μια κυψελίδα ροής. Η ενεργότητα μετρήθηκε ως ποσοστό της 

φωτοαναγωγής του μεταφορέα ηλεκτρονίων, η οποία καταγράφηκε ως αύξηση ηλεκτρικού 

ρεύματος σαν απάντηση στους φωτεινούς παλμούς στην κυψελίδα ροής. Υπό φωτισμό, ο 

μεταφορέας ηλεκτρονίων ανάγεται από το φωτοσυνθετικό υλικό και επανοξειδώνεται έπειτα 

στην επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου εργασίας κάτω από ένα σταθερό δυναμικό. Η ροή 

ηλεκτρονίων που παράγεται από το φωτισμό των θυλακοειδών μεμβρανών παρήγαγε ένα 

σήμα ικανοποιητικό για την ανίχνευση των ζιζανιοκτόνων. Η στενή σύζευξη του βιολογικού 

υλικού και του μεταλλάκτη (ηλεκτρόδιο) βελτίωσε το μετρούμενο σήμα και απαίτησε μικρή 

ποσότητα βιολογικού υλικού που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Η χρήση του συστήματος ροής 

καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποίηση του βιοαισθητήρα για περαιτέρω αναλύσεις μετά 

την απομάκρυνση του ανασταλτικού παράγοντα. 

Η χρήση της DCPIP ως μεταφορέα ηλεκτρονίων επέτρεψε τη μείωση του 

οξειδοαναγωγικού δυναμικού και την αποφυγή πιθανής παρέμβασης από περιβαλλοντικά 

στοιχεία, σε αντίθεση με την DQ, που έχει ψηλότερο οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Επίσης η 

διαλυτότητα της DCPIP στο νερό είναι αρκετά υψηλή γεγονός που επέτρεψε την αποφυγή 

της χρησιμοποίησης οργανικού διαλύτη ο οποίος αναστέλλει την ενεργότητα του βιολογικού 

στοιχείου αναγνώρισης. Η χρήση της DCPIP, σε σχέση με την DQ, είχε σαν συνέπεια την 

αύξηση των τιμών Ι50 και LOD για τα ζιζανιοκτόνα Diuron και Terbuthylazine. Σημαντικό 

όμως είναι το γεγονός ότι με την DCPIP έχουμε αύξηση του χρόνου ζωής του βιοαισθητήρα 

κατά 39%. 

Επίσης μελετήθηκε η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων μονοκύτταρων ευκαρυωτικών 

αλγών, όπως το Chlamydomonas reinhardtii, σαν στοιχείο αναγνώρισης. Η μεταφορά 

ηλεκτρονίων, μέσω της φωτοσυνθετικής αλυσίδας μέσα στο κύτταρο, οδηγεί στη αναγωγή 

μίας κινόνης που ενεργεί ως τελικός μεταφορέας ηλεκτρονίων. Η επανοξείδωση της κινόνης 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου του βιοαισθητήρα οδηγεί σε μια ροή ρεύματος, το μέγεθος 

της οποίας είναι ανάλογο προς το επίπεδο φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των 

μικροαλγών. 

Για πρώτη φορά αναπτύχθηκε ένας αμπερομετρικός βιοαισθητήρας που να 

χρησιμοποιεί ως βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης κύτταρα του φωτοσυνθετικού άλγους 

Chlamydomonas reinhardtii ακινητοποιημένα σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας. 
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Τρία στελέχη Chlamydomonas reinhardtii ακινητοποιήθηκαν με την μέθοδο 

διαμοριακής σύνδεσης παρουσία BSA και GA πάνω σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας και 

εξετάστηκαν για την σταθερότητα και την ανίχνευση κλασσικών φωτοσυνθετικών 

ζιζανιοκτόνων. 

Τα άλγη που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την μελέτη, αποδείχθηκαν ευαίσθητα στα 

ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν την φωτοσυνθετική δράση. Ο βαθμός αναστολή της 

φωτοσυνθετικής δράσης αφορά άμεσα τη συγκέντρωση ζιζανιοκτόνου. Η χρήση ενός 

μεταφορέα ηλεκτρονίων σε συνδυασμό με έναν αμπερομετρικό μεταλλάκτη επέτρεψε τον 

έλεγχο αυτής της αναστολής σε πραγματικό χρόνο. Η ποιότητα της απόκρισης με το άλγος 

Chlamydomonas reinhardtii επηρεάζεται από τη μέθοδο ακινητοποίησής του στο 

ηλεκτρόδιο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν όταν φρέσκα κύτταρα 

ακινητοποιήθηκαν σαν ένα λεπτό στρώμα πάνω στο ηλεκτρόδιο. Μια τέτοια διαμόρφωση 

εξασφάλισε μια στενή επαφή μεταξύ των κυττάρων και την επιφάνεια του ηλεκτροδίου και 

παρουσίασε ένα αμελητέο εμπόδιο διάχυσης στον αποδέκτη ηλεκτρονίων. 

Ο βιοαισθητήρας εξετάστηκε για την ανίχνευση ζιζανιοκτόνων σε υδατικό διάλυμα 

και σε φυσικές δειγματοληψίες ύδατος. Ο βιοαισθητήρας είναι σε θέση να αναλύσει την 

παρουσία της αναστολής της μεταφοράς ηλεκτρονίων λόγω της παρουσίας των διάφορων 

φωτοσυνθετικών ζιζανιοκτόνων σε επίπεδα συγκέντρωσης που είναι χρήσιμα για την 

περιβαλλοντική ανάλυση. 

Τα αποτελέσματα του βιοαισθητήρα στην ανάλυση των πραγματικών δειγμάτων 

έδειξαν ότι για την μέτρηση είναι απαραίτητο ένα δείγμα το οποίο πρέπει να έχει πρωτίστως 

συγκεντρωθεί τουλάχιστον δέκα φορές. Αυτό σημαίνει μια μείωση του όγκου των 

δειγματοληψιών ύδατος (χιλιόλιτρα αντί αρκετών λίτρων) και κέρδος σε χρόνο και 

οικονομία στους οργανικούς διαλύτες. 

Σε σύγκριση με άλλες αναλυτικές τεχνικές, όπως η χρωματογραφία και οι μέθοδοι 

ανοσοανίχνευσης, ο βιοαισθητήρας αυτός έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται για τη 

γρήγορη in situ ανίχνευση ζιζανιοκτόνων, η οποία επιπλέον θα μπορεί να επιτρέψει την 

αξιολόγηση της βιολογικής επίδρασής τους (φυτοτοξικότητα). Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σαν μια ευαίσθητη μέθοδο ανίχνευσης των φωτοσυνθετικών 

ζιζανιοκτόνων δίνοντας μια δυνατότητα προ-ανάλυσης περιβαλλοντικού ύδατος. Δέκα λεπτά 

επαφής με το δείγμα-ρύπο είναι αρκετά για το προσδιορισμό των δειγμάτων που θα 

χρειαστούν λεπτομερέστερη ανάλυση από τις τυποποιημένες τεχνικές ανάλυσης. Ο 
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βιοαισθητήρας μπορεί να γίνει φορητός και να χρησιμοποιείται για τη γρήγορη in situ 

ανίχνευση κάνοντας μια επιλογή των δειγμάτων που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση. 

Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με προηγούμενους παρόμοιους βιοαισθητήρες 

περιλαμβάνουν την απλότητα της προετοιμασίας των ηλεκτροδίων και των μετρήσεων. Η 

ακινητοποίηση είναι γρήγορη και επιτρέπει την προετοιμασία νέων βιοαισθητήρων όποτε 

απαιτούνται. Ο βιοαισθητήρας είναι ευπροσάρμοστος και εύχρηστος, ακόμη και για έναν 

άπειρο χειριστή. Επιπλέον, οι δαπάνες της κατασκευής και της χρήσης είναι χαμηλές. Οι 

μετρήσεις θα μπορούσαν να εκτελεστούν ταυτόχρονα και να είναι συγκεκριμένες για όλα τα 

ζιζανιοκτόνα τα οποία βρίσκονται παρόντα στο δείγμα. 

Το βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο που παρουσιάζεται αποδεικνύεται μια απλή, 

γρήγορη και αναλυτική διαδικασία, η οποία επιτρέπει την ανάλυση των ζιζανιοκτόνων που 

αναστέλλουν τη φωτοσύνθεση στις περιβαλλοντικές δειγματοληψίες ύδατος. 

Ο βιοαισθητήρας μπορεί να μελετηθεί έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αύξηση του 

χρόνου ζωής και των ορίων ανίχνευσης απέναντι στα φωτοσυνθετικά ζιζανιοκτόνα. 

Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα περισσότερες από μία μετρήσεις. Την δυνατότητα αυτή την προσφέρει η 

συσκευή Bioamp που μπορεί να φιλοξενήσει έως τρεις κυψελίδες με ηλεκτρόδια 

μεταξοτυπίας. 

Επίσης, με την χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων στελεχών Chlamydomonas 

reinhardtii ακινητοποιημένα σε ηλεκτρόδια μεταξοτυπίας, θα μπορεί να υπάρξει ποιοτική 

ανάλυση ζιζανιοκτόνων. Η ποιοτική ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί πραγματοποιώντας 

μετρήσεις χρησιμοποιώντας στελέχη είτε ανθεκτικά είτε υπερευαίσθητα σε κάποιο 

συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο. 
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	Κωνσταντίνος Τοκατλίδης 
	 ABSTRACT 
	 
	Οι πρωτεΐνες RIP (EC 3.2.2.22, rRNA N-glycosylase) έχουν θεωρηθεί σαν μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ενζύμων και βρίσκονται ενδεχομένως σε όλα τα φυτά και σε ορισμένα βακτήρια (Shigella και Escherichia coli). Υδρολύουν τον N-γλυκοζιτικό δεσμό στην αδενίνη στο σημείο A-4324 στο 28S rRNA ριβόσωμα αρουραίου (Endo and Tsurugi, 1988)(Barbieri et al., 1993). Έρευνες έδειξαν ότι απελευθερώνουν κατάλοιπα αδενίνης όχι μόνο από την θέση A-4324 του 28S rRNA αλλά και από την θέση A-2660 του rRNA από το Escherichia coli, (Endo and Tsurugi, 1988) (Stirpe et al., 1988). Επίσης, μερικές πρωτεΐνες RIP, εκτός από το rRNA, δρουν σε RNA και σε DNA (Barbieri et al., 1994, 1996, 1997, 2000). Οι πρωτεΐνες RIP πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και σε ζωικούς ιστούς (Barbieri et al., 2001). 
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