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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται η σύνθεση νανοϋβριδίων 

φαρµάκων και βιοµορίων µε ανόργανα υλικά και η µελέτη των ιδιοτήτων τους.  

Πιο συγκεκριµένα συντίθενται υβρίδια µε: 1) silica τύπου MCM-41 και ενζύµου 

2-Υδροξυδιφαίνυλο 3-Μονοοξυγενάση (HpbA) και 2) του ανόργανου υλικού 

LDH (Στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια) µε το φυτοφάρµακο ατραζίνη.  Στην 

πρώτη περίπτωση, αρχικά πραγµατοποιείται αποµόνωση του ενζύµου HpbA 

και στη συνέχεια ακινητοποίησή του σε MCM-41.  Ακολουθεί χαρακτηρισµός 

του νανοϋβριδίου και µελέτη της δραστικότητας του ακινητοποιηµένου 

ενζύµου.  Για την περίπτωση του υβριδίου LDH-ατραζίνης διαπιστώθηκε η 

εισαγωγή της ατραζίνης στο LDH µε διάφορες φασµατοσκοπικές µεθόδους 

και µελετήθηκε η ελεγχόµενη απελευθέρωσή της σε αιθανόλη και σε νερό, 

καθώς επίσης και προσρόφηση ατραζίνης από υδατικό διάλυµα.  Τέλος, σε 

µια προσπάθεια συσχέτισης των δύο ανόργανων υλικών LDH και MCM-41, 

πραγµατοποιείται συγκριτική µελέτη προσρόφησης ατραζίνης από τα δύο 

ανόργανα αυτά υλικά. 

 

Λέξεις κλειδιά:  Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, 2-υδροξυδιφαίνυλο 3-

µονοοξυγενάση, Ακινητοποίηση, Στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια, Ατραζίνη, 

Απελευθέρωση, Υδρόφοβα φάρµακα, Ζιζανιοκτόνα. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this work was the synthesis and characterization of 

nanohybrids of drugs and biomolecules with inorganic species. The 

synthesized nanohybrids were: 1) MCM-41 silica with the enzyme 2-

Hydroxybiphenyl 3-Monooxygenase (HpbA), and 2) the inorganic material 

LDH (Layered Double Hydroxide) with the herbicide atrazine. In the first case, 

after the purification of the enzyme was accomplished, it was immobilized in 

MCM-41.  The immobilized enzyme was then characterized and its activity 

was studied.  In the case of the LDH-atrazine hybrid, the intercalation of 

atrazine was verified with various spectroscopic techniques. Subsequently, 

the controlled release of atrazine in ethanol and distilled water was  

investigated.  Finally, in order to compare the two inorganic materials, the 

capability of LDH and MCM-41 to adsorb atrazine was studied. 

 
 
 
 

Keywords : Silica, MCM-41, 2-hydroxybiphenyl 3-monooxygenase, 

Immobilization, Layer double hydroxides, LDH, Atrazine, Release, 

Hydrophobic drugs, Pesticides. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
A.S : Θειϊκό Αµµώνιο 

BISTRIS : 2-[δις(2-υδροξυαίθυλ)ίµινο]-2 υδροξυµεθυλ-1,3προπανεδιόλη 

BSA : Αλβουµίνη ορού βοδιού 

CTABr : Εξαδεκυλ-τριµεθυλ-αµµώνιο βρωµίδιο 

E-Coli : Βακτήριο Eschericia Coli  

EDTA : Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ 

HECAMEG : 6-o-(N-επτυλκαρβαµόυλο)-µεθυλο-α-D-γλυκοπυρανοζίτης 

HpbA : Ένζυµο 2- υδροξυδιφαίνυλο 3- µονοοξυγενάση 

IPTG : Ισοπροπυλ-θειο-γαλακτοπυρανοζίτης 

IR : Φασµατοσκοπία Υπερύθρου 

KDa : Kilodalton  

LB : Θρεπτικό υλικό Luria Bertani 

LDH : Στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια 

MB : Μοριακό βάρος 

MCM-41 : Τύπος silica µε εξαγωνική διάταξη 

NADH : Nικοτινάµιδο αδένινο δινουκλεοτίδιο 

NADPH : Nικοτινάµιδο αδένινο δινουκλεοτίδιο φωσφορικού εστέρα 

PMSF : Φαινυλο-µεθυλ-σουλφονυλο-φθορίδιο 

SDS : ∆ωδεκακυλοθεϊκό νάτριο 

ΤΕΜ : Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης 

TeOS : Τετρα-αιθυλ-ορθο πυριτικά 

TGA : Θερµοσταθµική Ανάλυση 

TRIS : Τρις (υδροξυµεθυλο)αµινοµεθάνιο 

XRD : Περίθλαση ακτίνων Χ 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ο συνδυασµός προηγµένων υλικών µε βιολογικά υλικά αποτελεί έναν 

ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της έρευνας.  Η παρασκευή των βιοϋλικών 

καθοδηγείται κυρίως από τις εφαρµογές τους στην ιατρική καθώς επίσης και 

σε άλλες επιστήµες.  Αυτά τα υλικά πρέπει να έχουν επιθυµητές µηχανικές 

ιδιότητες και να είναι βιοσυµβατά έτσι ώστε να είναι δυνατή η εµφύτευσή τους 

στο ανθρώπινο σώµα.1,2  Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας επίσης ήταν ένας 

ακόµη παράγοντας που οδήγησε στην έρευνα τέτοιων υλικών.  Σ’ αυτήν την 

περίπτωση ερευνάται περισσότερο η ακινητοποίηση βιολογικών ειδών, όπως 

για παράδειγµα, ένζυµα ή ακόµη και ολόκληρα κύτταρα σε στερεά 

υποστρώµατα.  Η παρασκευή λοιπόν νέων υλικών που είναι υβρίδια 

οργανικών και ανόργανων υλικών ανοίγει πολλές προοπτικές σε διάφορους 

τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας.  Αυτό συµβαίνει επειδή αυτά τα 

υλικά έχουν βελτιωµένες ιδιότητες σε σχέση µε τα αντίστοιχα υλικά πριν τη 

σύνθεση των υβριδίων.  Έτσι τα υλικά αυτά βρίσκουν πολλές εξειδικευµένες 

εφαρµογές, µερικές από τις οποίες είναι η βιοκατάλυση,3 οι βιοαισθητήρες,4,5 

η ελεγχόµενη απελευθέρωση,6 η επιλεκτική οπτική διαπερατότητα,7 οι 

φωτοχηµικές αντιδράσεις8 και πολλά άλλα. 

 Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται η σύνθεση δύο τέτοιων 

υβριδίων.  Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιείται η σύνθεση των ανόργανων 

υλικών LDH (Layered Double Hydroxides) και MCM-41, ενώ τα οργανικά 

υλικά µε τα οποία συνδυάζονται για τον σχηµατισµό υβριδίων είναι το 

ζιζανιοκτόνο ατραζίνη και το ένζυµο 2- υδροξυδιφαίνυλο – 3 – µονοοξυγενάση 

(HpbA).  Ακολουθεί µελέτη των ιδιοτήτων των υβριδίων που συντέθηκαν.  

Έτσι για το υβρίδιο LDH- ατραζίνη µελετάται η ελεγχόµενη απελευθέρωση της 

ατραζίνης, ενώ για το MCM-41 – HpbA µελετάται η δραστικότητα του 

ακινητοποιηµένου ενζύµου στη βιοκατάλυση. 
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ΜΕΡΟΣ A΄  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ HpbA ΣΕ MCM-41 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΜΕΣΟΠΟΡΩ∆ΗΣ SILICA MCM-41 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Τα  πορώδη υλικά λόγω της µεγάλης επιφανειακής περιοχής και του 

µεγάλου όγκου των πόρων, χρησιµοποιούνται σαν προσροφητές, καταλύτες 

και υποστηρικτές καταλυτών (catalyst supports).  Με βάση το µέγεθος των 

πόρων, τα πορώδη υλικά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες9 σύµφωνα µε τη 

IUPAC. 

1. Τα µικροπορώδη που το µέγεθος των πόρων τους είναι µικρότερο 

από 2 nm. 

2. Τα µακροπορώδη που το µέγεθος των πόρων τους υπερβαίνει τα 

50nm. 

3. Τα µεσοπορώδη µε ενδιάµεσο µέγεθος πόρων από 2 έως 50 nm. 

 

Τα πιο γνωστά µικροπορώδη υλικά είναι οι ζεόλιθοι µε µέγεθος πόρων 

από 0.2 έως 1 nm, οι οποίοι παρέχουν άριστες καταλυτικές ιδιότητες λόγω του 

αλουµινοπυριτικού δικτύου.  Όµως οι εφαρµογές τους περιορίζονται από το 

µικρό σχετικά µέγεθος των πόρων.  Αυτός είναι και ο λόγος που αναπτύχθηκε 

µεγάλο ενδιαφέρον για τα µεσοπορώδη υλικά. 

 Το 1992,10 οι ερευνητές της Mobil αποκάλυψαν την πρώτη υψηλά 

διατεταγµένη οικογένεια µεσοπορώδων µοριακών κόσκινων (highly ordered 

molecular sieves), τα M41S µε µέγεθος πόρων που ποικίλουν από 2 έως 10 

nm.  Για την σύνθεση αυτών των υλικών αρχικά χρησιµοποιήθηκαν κατιονικά 

επιφανειοδραστικά µόρια µε µακριές αλυσίδες, σαν περίγραµµα (template) ή 

σαν παράγοντες που προκαλούν το σχηµατισµό των πόρων.11  Ανάλογα µε 

τα υλικά που χρησιµοποιούνται καθώς επίσης και τις συνθήκες της 

αντίδρασης σύνθεσης, έχουν παρασκευαστεί διάφορα µεσοπορώδη silicate 
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oxides µε διατεταγµένη δοµή.  Έτσι έχουν συντεθεί µεσοπορώδη υλικά µε 

εξαγωνική διάταξη όπως το MCM-41,12, , , , , , , , , , ,13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (µέγεθος 

πόρων από 18-100 Ǻ) το οποίο και έχει µελετηθεί περισσότερο από όλα τα 

µέλη της οικογένειας, µε κυβική διάταξη όπως το MCM-4813,14,15,16,17,18,19,20 και 

µε πλακοειδή (lamellar) διάταξη όπως το MCM-5020,21,22 το οποίο δεν και 

πολύ σταθερό. 

Ο λόγος για τον οποίο το MCM-41 είναι το υλικό που µελετήθηκε πιο πολύ 

από όλα είναι ότι τα άλλα µέλη της οικογένειας είναι είτε θερµικά ασταθή, είτε 

είναι δύσκολο να αποκτηθούν. 

 

1.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ MCM-41 
 

 Αρκετοί είναι οι µηχανισµοί που προτάθηκαν για την σύνθεση του 

MCM-41 και γενικότερα των µελών της οικογένειας αυτής, όµως δύο µόνο 

από αυτούς υποστηρίζονται µέχρι και σήµερα, ο µηχανισµός Liquid Crystal 

Templating (LCT) και ο µηχανισµός µετάβασης από πλακοειδή (lamellar) σε 

εξαγωνική διάταξη.17, ,24 25

(α) Μηχανισµός LCT:  

Σύµφωνα µε τον µηχανισµό αυτό η όλη διαδικασία σύνθεσης µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µέσω δύο πιθανών οδών όπως φαίνεται και στο σχήµα που 

ακολουθεί: 

 

 
 

ΣΧΗΜΑ 1 Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού LCT
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 Στην πρώτη διαδροµή η διεπιφάνεια υγρών κρυστάλλων (LC) 

σχηµατίζεται πριν την προσθήκη πυριτικών (silicate), ενώ στη δεύτερη 

διαδροµή η προσθήκη των πυριτικών στο µίγµα της αντίδρασης µπορεί να 

επηρεάσει τη διάταξη των ραβδοειδών µικκυλίων προς την επιθυµητή φάση 

υγρών κρυστάλλων, όπως για παράδειγµα την εξαγωνική που απαιτείται για 

την σύνθεση του MCM-41. 

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν τρεις φάσεις 

υγρών κρυστάλλων,26,27  η εξαγωνική, η κυβική και η πλακοειδής (lamellar).  

Οι τρεις αυτές φάσεις παρουσιάζονται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 
 

ΣΧΗΜΑ 2 Οι τρεις φάσεις των υγρών κρυστάλλων
 

 Περαιτέρω µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν για τη µελέτη του 

µηχανισµού µε XRD, 29Si NMR και TGA δεν ανιχνεύτηκε εξαγωνική 

διεπιφάνεια υγρών κρυστάλλων.28,29  Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα ότι ο 

σχηµατισµός του MCM-41 πραγµατοποιείται µέσω της δεύτερης διαδροµής, 

όπου τα τυχαία διατεταγµένα ραβδοειδή µικκύλια αλληλεπιδρούν µε τα 

πυριτικά µε κουλοµπικές αλληλεπιδράσεις ώστε να παράγουν δύο ή τρεις 

µονοστιβάδες από συµπυκνωµένα πυριτικά στην εξωτερική επιφάνεια των 

µικκυλίων.  Με τη σειρά τους αυτά τα τυχαία διατεταγµένα µικκύλια που 

περιέχουν και πυριτικά πακετάρονται αυθόρµητα σε µια υψηλής διάταξης 

µεσοπορώδη φάση, µε εξαγωνική διάταξη η οποία ευνοείται ενεργειακά και 

ακολουθεί περεταίρω συµπύκνωση των πυριτικών. 

 Ένα γενικό σχήµα που περιγράφει αυτό τον µηχανισµό φαίνεται 

παρακάτω 
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ΣΧΗΜΑ 3 Σχηµατική αναπαράσταση µηχανισµού LCT
 

(β) Μηχανισµός µετάβασης από πλακοειδή (lamellar) σε εξαγωνική διάταξη 

 O Stucky και οι συνεργάτες17,25, , , , , ,30 31 32 33 34 35 του ανέπτυξαν ένα 

µοντέλο που χρησιµοποιεί την συνεργική οργάνωση των ανόργανων και 

οργανικών µορίων σε διατάξεις τριών διαστάσεων.  ∆ιαίρεσαν την όλη 

διαδικασία σε τρία βήµατα. 

I. Πολυδοντικό δέσιµο των πυριτικών ολιγοµερών στα κατιοντικά 

επιφανειοδραστικά µόρια 

II. Προτιµητέος  πολυµερισµός των πυριτικών  στην διεπιφάνεια που 

δηµιουργείται από τα επιφανειοδραστικά µόρια και τα πυριτικά. 

III. Ταίριασµα της πυκνότητας του φορτίου κατά µήκος της διεπιφάνειας. 

Κατά τα αρχικά στάδια της αντίδρασης, η παρουσία πυριτικών 

ολιγοµερών που έχουν υψηλό φορτίο ευνοούν την µικρή τιµή Αο ( περιοχή της 

οµάδας κεφαλής των επιφανειοδραστικών µορίων), που µπορεί να επιτευχθεί 

µε πλακοειδή (lamellar) διαµόρφωση των επιφανειοδραστικών µορίων.  Όσο 

η αναδιάταξη και ο πολυµερισµός των πυριτικών προχωρά, η πυκνότητα των 

ανιονικών οµάδων σιλανόλης µειώνεται, έτσι η Αο αυξάνεται, ενώ ο αριθµός 

των αντισταθµιστικών κατιόντων µειώνεται.  Το πάχος του τοιχώµατος µπορεί 

να µειωθεί από την αρχική του τιµή χωρίς ενεργειακό κόστος, λόγω του ότι οι 

πιο σταθερές ιονισµένες οµάδες σιλανόλης έχουν κρατηθεί στην επιφάνεια 

των τοιχωµάτων, µειώνοντας έτσι τις απώστικές δυνάµεις διπόλου-διπόλου 
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µεταξύ των απέναντι επιφανειών των τοιχωµάτων.  Κατά τα πρώτα στάδια της 

σύνθεσης, το πυριτικό τοίχωµα είναι ακόµα συµπυκνωµένο σε µικρό βαθµό µε 

αποτέλεσµα η τιµή Αο να µπορεί να πλησιάσει την βέλτιστη τιµή υιοθετώντας 

εξαγωνική δοµή σύµφωνη µε τα κριτήρια που επιβάλουν το ταίριασµα της 

πυκνότητας φορτίου.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες το πάχος των 

τοιχωµάτων ταυτόχρονα µειώνεται για να κρατήσει την αναλογία των 

επιφανειοδραστικών µορίων προς τα πυριτικά, σταθερό.  Το πάχος των 

τοιχωµάτων έχει υπολογιστεί σε 10 µε 11 Ǻ για τη πλακοειδή διεπιφάνεια, ενώ 

το αντίστοιχο πάχος για την εξαγωνική διεπιφάνεια είναι 8 µε 9 Ǻ.  

Ο µηχανισµός αυτός παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 
 

ΣΧΗΜΑ 4 Σχηµατική αναπαράσταση µηχανισµού µετάβασης από πλακοειδή σε εξαγωνική 
διάταξη

 

Όπως φαίνεται και από το σχήµα ο πολυµερισµός των πυριτικών 

οδηγεί στην αύξηση της αλληλεπιδρούσας περιοχής, που επιτυγχάνεται µέσω 

αυλάκωσης των πλακοειδών (lamellar) φύλλων πυριτικών και 

επιφανειοδραστικών µορίων.  Όπως υπονοείται στο τελευταίο στάδιο, αυτή η 

αυλάκωση προχωράει µέχρι να συνδεθούν τα φύλλα στα άκρα των 

αυλακώσεων, οδηγώντας έτσι στο σχηµατισµό της εξαγωνικής διαµόρφωσης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν παρατηρηθεί φασµατοσκοπικά και οι δύο 

µηχανισµοί.  Περαιτέρω µελέτες έδειξαν ότι ο µηχανισµός που ακολουθείται 
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κάθε φορά εξαρτάται από το επιφανειοδραστικό µόριο που χρησιµοποιείται.  

Έτσι για επιφανειοδραστικά µόρια της µορφής (C16H33)-(CnH2n+1)(CH3)2N+, 

όταν το n =1,3,5,7 τότε παρατηρείται η εξαγωνική φάση, ενώ για όλες τις 

υπόλοιπες τιµές επικρατεί η πλακοειδής φάση.36

 Κατά την σύνθεση τώρα είναι δυνατόν να ελεγχθεί  το µέγεθος των 

πόρων.  Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για τον έλεγχο της διαµέτρου των πόρων. 

a) Με την αλλαγή του µήκους της αλυσίδας του επιφανειοδραστικού 

µορίου 

b) Την προσθήκη στο µέσο σύνθεσης οργανικού µορίου όπως για 

παράδειγµα 1,3,5-τριµέθυλοβενζόλιο (TMB) που διαλύεται στην 

υδρόφοβη περιοχή του µικκυλίου, αυξάνοντας έτσι το µεγεθός τους. 

c) Χρήση αλκανίων µε διαφορετικό µήκος αλυσίδας µαζί µε το 

επιφανειοδραστικό. 

d) Με πραγµατοποίηση του σταδίου της γήρανσης σε διάφορες 

θερµοκρασίες . 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η αλλαγή του µήκους της 

αλυσίδας του επιφανειοδραστικού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται το µεγέθους του πόρου και του d-

spacing που προκύπτει από το X-ray, ανάλογα µε το µήκος της ανθρακικής 

αλυσίδας του επιφανειοδραστικού µορίου που χρησιµοποιείται. 
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, όταν γίνεται χρήση 

επιφανειοδραστικών µε το ίδιο µήκος ανθρακικής αλυσίδας αλλά διαφορετικό 

αντισταθµιστικό ιόν και οµάδα κεφαλής, τότε το µέγεθος του πόρου παραµένει 

σχεδόν ίδιο.  Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το αντισταθµιστικό ιόν που είναι 

συνδεµένο στην διεπιφάνεια του µικκυλίου του επιφανειοδραστικού µορίου 

αντικαθίσταται από τα πολυανιονικά πυριτικά κατά την πορεία σύνθεσης.  Η 

οµάδα κεφαλής είναι σχετικά µικρή και το µέγεθος του πόρου εξαρτάται 

κυρίως από το µήκος της ανθρακικής αλυσίδας.  Όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα το πάχος των τοιχωµάτων είναι σχετικά ανεξάρτητο από το είδος του 

επιφανειοδραστικού µορίου. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι παρατηρείται αντίστροφη 

σχέση µεταξύ του µεγέθους του πόρου και κατ’ επέκταση του µήκους της 

αλυσίδας του επιφανειοδραστικού µορίου, και του πάχους των τοιχωµάτων. 

 

1.3 ∆ΟΜΗ 
 

 Ο σκελετός του MCM-41 βασίζεται σε ένα εκτεταµένο δίκτυο τριών 

διαστάσεων όπου ιόντα οξυγόνου κατέχουν τις πλευρές του τετραεδρικού 

κατιόντος Si4+.  Είναι δυνατόν κάποιες φορές τα κατιόντα Si4+, να 

αντικατασταθούν και από άλλα κατιόντα. 

 Το MCM-41 χαρακτηρίζεται από ευθύγραµµα, µη συνδεόµενα κανάλια 

πόρων, τα οποία κατευθύνονται σχεδόν όλα προς την ίδια πλευρά.  Η 

διάµετρος των πόρων ποικίλει από 1.6 έως 10 nm.  Με χρήση ηλεκτρονικής 

µικροσκοπίας διέλευσης TEM (transmission electron microscopy) έχει 

αποδειχθεί ότι οι πόροι διατάσσονται σε κανονικά εξάγωνα.  Αυτά τα εξάγωνα 

θεωρείται ότι χάνουν κάποιο µέρος της κανονικότητας τους για απόσταση 

µεταξύ πόρων (παράµετρος πλέγµατος) µεγαλύτερη από 4nm και η πολύ 

µικρή κατανοµή στο µέγεθος των πόρων διευρύνεται, καθώς η παράµετρος 

του πλέγµατος µεγαλώνει. 

 Για το σχήµα των πόρων έχουν προταθεί δύο µοντέλα, όπως φαίνεται 

και στο σχήµα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 5   Μοντέλα δοµής του MCM-41 A) κυλινδρικοί πόροι (Feuston et al 1994)  B) 
εξαγωνικοί πόροι (Behrens and Stucky 1993) 
 
 

 Στο µοντέλο Α που βασίζεται στο µηχανισµό LCT παρατηρούνται 

κυλινδρικοί πόροι µε σταθερά πλέγµατος a = 44.6Ǻ και πάχος τοιχώµατος 8.4 

Ǻ37.  Για το µοντέλο Β που βασίζεται στο µηχανισµό µετάβασης από 

πλακοειδή (lamellar) σε εξαγωνική διάταξη, το σχήµα του πόρου που 

παρατηρείται είναι εξαγωνικό, µε παρατηρούµενη απόσταση µεταξύ των 

πόρων 35 Ǻ.38  Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν παρατηρηθεί και τα δύο είδη 

πόρων µε τη βοήθεια ΤΕΜ. 

 Η δοµή των τοιχωµάτων των πόρων αποτελείται από ένα ακατάστατο 

δίκτυο µε γέφυρες σιλοξανίου και ελεύθερες οµάδες σιλανόλης που µπορούν 

να δράσουν σαν πυρήνες αντίδρασης (πυρηνόφιλα) απέναντι σε κατάλληλα 

χηµικά µόρια.  Ο αριθµός των οµάδων σιλανόλης στην επιφάνεια του MCM-41 

είναι σχετικά µικρός και οφείλεται στην υψηλού βαθµού συµπυκνωµένη 

επιφάνεια του MCM-41. 

 Η δοµή λοιπόν του MCM-41 είναι αυτή που παρουσιάζεται στο σχήµα 

που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 6   Μοντέλο δοµής του MCM-41 
 

1.4 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Έχουν υψηλή επιφανειακή περιοχή, µεγαλύτερη από 1000m2/g. 

 Το MCM-41 είναι σταθερό κατά την έκθεση σε θερµότητα.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι µπορεί να παραµένει σταθερό σε θερµοκρασίες 

µέχρι και 1100Κ (827οC). 

 ∆εν είναι υδροθερµικά σταθερά υλικά παρουσία απιονισµένου νερού, 

ενώ είναι σταθερά σε υδροθερµικές κατεργασίες παρουσία 

ατµού.39, , ,40 41 42  Έτσι ενώ παρουσία απιονισµένου νερού η δοµή του 

MCM-41 χαλάει γύρω στους 370Κ, στην περίπτωση των υδρατµών η 

δοµή είναι σταθερή ακόµη και στους 800Κ.  Η καταστροφή της δοµής 

οφείλεται πιθανότατα στην υδρόλυση των δεσµών Si-O-Si που 

βρίσκονται στο MCM-41.  Βγαίνει λοιπόν το συµπέρασµα ότι η 

υδρόλυση των µεσοπορώδη υλικών είναι θερµοδυναµικά πιο ευνοϊκή 

για το νερό στους 373Κ από ότι για τους ατµούς στους 873Κ. 

 Είναι πολύ ευαίσθητα υλικά στην υγρασία.  Έτσι σε MCM-41 που έχει 

αφεθεί σε περιβάλλον όπου υπήρχε 60% υγρασία, για τρεις µήνες, 

πραγµατοποιήθηκε XRD και βρέθηκε ότι οι χαρακτηριστικές κορυφές 

του MCM-41 είχαν χαθεί γεγονός που υποδηλώνει την πλήρη απώλεια 

της δοµής του. 

 Η απευθείας επαφή µε νερό ή µε ρυθµιστικό διάλυµα προκαλεί 

απώλεια της δοµής του µετά την πάροδο 12 ηµερών σε θερµοκρασία 

δωµατίου.  Είναι δυνατόν να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα 
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στην υγρασία και στο νερό γενικότερα µε πραγµατοποίηση επικάλυψης 

των πόρων µε υδρόφοβο στρώµα. 

 Έχει µικρή µηχανική αντοχή.  Η διατεταγµένη δοµή του MCM-41 

αλλάζει δραστικά µε την άσκηση εξωτερικής πίεσης 86MPa, ενώ 

καταστρέφεται ολοσχερώς µε την άσκηση 224MPa.  Η απώλεια της 

δοµής οφείλεται σε µηχανοχηµική υδρόλυση των δεσµών Si-O-Si.43 

 Το MCM-41 έχει και υδρόφοβες και υδρόφιλες ιδιότητες.44 

 Έχει ασθενείς προς µέτριας έντασης όξινες περιοχές που 

υποδηλώνονται µε φάσµα προσρόφησης πυριδίνης.45 

 Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε κατεργασία µε οξέα.  

 Έχει µικρή ανεκτικότητα στις βάσεις.  

 

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
 

 Η βασική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό του 

MCM-41 είναι η περίθλαση ακτίνων Χ.  Το διάγραµµα που λαµβάνεται 

συνήθως παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 
ΣΧΗΜΑ 7   X-Ray  MCM-41 

 

 Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούνται τέσσερις κορυφές, που 

οφείλονται σε  ανακλάσεις κατά Bragg, στην περιοχή από 2ο< 2θ< 9ο µε 
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δείκτες (100), (110), (200), (210).  Οι κορυφές αυτές παραπέµπουν σε Ρ6 

συµµετρία και εποµένως εξαγωνικό πλέγµα που είναι τυπικό για τα υλικά 

MCM-41.10,12,45,  , ,4846 47   

 Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα οι κορυφές είναι οξείες, γεγονός 

που υποδηλώνει καλή οργάνωση του υλικού.  Όπως έχει προαναφερθεί το 

µέγεθος των πόρων εξαρτάται από το µήκος της αλυσίδας του 

επιφανειοδραστικού µορίου, και γενικότερα από τον τρόπο παρασκευής του 

δείγµατος. 

Συνήθως µετά την αποµάκρυνση των επιφανειοδραστικών µορίων 

παρατηρείται µικρή αύξηση της έντασης της κορυφής (100).  Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι µετά τη αποµάκρυνση του επιφανειοδραστικού µορίου η δοµή 

του υλικού που λαµβάνεται είναι ακόµα πιο καλά οργανωµένη. 

Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό είναι και 

η ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης, TEM (Transmission Electron 

Microscopy).  Μια χαρακτηριστική εικόνα που λαµβάνεται είναι αυτά που 

παρουσιάζεται παρακάτω.12,48

 
 

ΣΧΗΜΑ 8   Εικόνα ΤΕΜ του MCM-41 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήµα εµφανίζονται κανονικές 

αµετάβλητες εξαγωνικές διατάξεις καναλιών που είναι χαρακτηριστικές για τα 

υλικά MCM-41. 

Άλλες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον χαρακτηρισµό των MCM-

41 υλικών είναι η φασµατοσκοπία υπερύθρου (IR),42,48 TGA (Thermo 

Gravimetric Analysis),  NMR (Nuclear Magnetic Resonance), Ισόθερµες 

προσρόφησης και εικόνες SEM (Scanning Electron Microscopy). 

 

1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 Τα MCM-41 υλικά έχουν πολλές εφαρµογές λόγω των 

χαρακτηριστικών που επιδεικνύουν, όπως για παράδειγµα µεγάλους σχετικά 

πόρους, µε µικρή κατανοµή στο µέγεθος τους, υψηλή θερµική σταθερότητα, 

ήπια οξύτητα, υδρόφοβες και υδρόφιλες ιδιότητες καθώς επίσης και µεγάλη 

BET επιφανειακή περιοχή και όγκο πόρων.  Αναλυτικά κάποιες από τις 

εφαρµογές τους είναι: 

 Τα MCM-41 και ειδικότερα τα Al-MCM-41 υλικά παρουσιάζουν 

ιδιότητες καταλυτικής διάσπασης υδρογονανθράκων µε µακριές 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες.49,50 Ιδιαίτερα αυξηµένη δραστικότητα 

παρουσιάζεται στην διάσπαση µεγάλων µορίων όπως το 1,3,5-

τριϊσοπρόπυλοβενζόλιο.  Έχουν αναφερθεί εφαρµογές όξινης, βασικής και 

οξειδοαναγωγικής κατάλυσης.  Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες 

εφαρµογές στην κάθε κατηγορία. 

 

Όξινη Κατάλυση: 

 Όξινες περιοχές στο MCM-41 παράγονται είτε από την αντικατάσταση 

του τετρασθενή Si από τρισθενή κατιόντα όπως Al και Β, είτε µε την 

προσθήκη όξινων ειδών όπως ετεροπολυοξέων ή ζεόλιθων ZSM-5 που 

περιέχουν αργίλιο.  Μερικά από τα παραδείγµατα όξινης κατάλυσης που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι οι αλκυλιώσεις Friedel–Crafts µε Al-MCM-

41,51, ,52 53 ο ολιγοµερισµός ολεφινών κ.ά. 
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Βασική Κατάλυση: 

 Το αρνητικό φορτίο που δηµιουργείται από την συναρµογή του άτοµου 

αργιλίου στο MCM-41, αντισταθµίζεται από Na+ και Cs+ µε αποτέλεσµα τα 

υλικά που προκύπτουν να παρουσιάζουν βασικές καταλυτικές ιδιότητες.  

Μερικά παραδείγµατα βασικής κατάλυσης είναι η συµπύκνωση Knoevenagel 

της βενζαλδεϋδης µε κυανοξικός αιθυλεστέρας54 καθώς επίσης και η 

αντίδραση συµπύκνωσης της βενζαλδεϋδης µε µαλονικός διαιθυλεστέρας. 

 

Οξειδοαναγωγική Κατάλυση 

 Μερικά παραδείγµατα οξειδοαναγωγικής κατάλυσης είναι οξείδωση 

παραφινών, ολεφινών και αλκοολών από Ti-MCM-41.  Η οξείδωση ογκωδών 

σουλφιδίων σε σουλφοξείδια και σουλφόνες µε τη βοήθεια Ti-MCM-41.55

 Τέλος µια ακόµη πολύ σηµαντική εφαρµογή του MCM-41 είναι η 

οξειδωτική κατάλυση.  Έχει αναφερθεί η εισαγωγή µεταλλικών συµπλόκων και 

µεταλλοπορφυρινών56 που χρησιµοποιούνται στην οξειδωτική κατάλυση. 

 

Μια άλλη σηµαντική εφαρµογή των υλικών MCM-41 είναι η δυνατότητα 

απορρόφησης βαρέων µετάλλων που αποτελούν ρυπαντές.  Λειτουργικές 

οµάδες όπως για παράδειγµα θειόλες είναι δυνατόν να προστεθούν ή να 

ενσωµατωθούν στα υλικά αυτά τροποποιώντας τα.  Έτσι µπορούν να 

απορροφήσουν βαρέα µέταλλα όπως Hg2+ και Cu2+, αποµακρύνοντας τα από 

το νερό.57, , ,58 59 60  

 Έχει αναφερθεί ότι το MCM-41 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταφορά και απελευθέρωση φαρµάκων61 καθώς επίσης και άλλων 

οργανικών µορίων.  Το φάρµακο εισάγεται στο πολυµερές MCM-41 και στη 

συνέχεια κάτω από κατάλληλες συνθήκες απελευθερώνεται. Η εισαγωγή του 

φαρµάκου-βιοµορίου µέσα στο υλικό µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς 

τρόπους από απλή ανάµιξη του µε το πορώδες υλικό µέχρι και τροποποίηση 

του πορώδους υλικού. 

 To MCM-41 λόγω του σχετικά µεγάλου µεγέθους πόρων του, 

διευκολύνει την εισαγωγή µεγαλύτερων µορίων, κάνοντας έτσι δυνατή και την 

εισαγωγή βιολογικών µορίων όπως ενζύµων.  Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ακινητοποίησης, µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις 

κατηγορίες. 
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I. Με χηµικούς δεσµούς, όπου δεσµοί σθένους σχηµατίζονται µε το 

ένζυµο.62 

II. Με φυσική προσρόφηση, όπου δεσµοί υδρογόνου, ηλεκτροστατικές και 

υδρόφοβες αλληλεπιδρασεις αναπτύσσονται µεταξύ του ενζύµου και 

της µήτρας.63 

III. Με φυσικό εγκλωβισµό.64  

Έχουν αναφερθεί οι ακινητοποιήσεις πολλών βιολογικών µορίων, όπως 

πρωτεάσες, θρυψίνη, παπαΐνη, που είναι σηµαντικοί βιοκαταλύτες, όπως 

επίσης και η αιµοπρωτεΐνη κυτόχρωµα c, που είναι σηµαντική για αντιδράσεις 

µεταφοράς φορτίου.  Έχει τέλος αναφερθεί και η ακινητοποίηση horseradish 

peroxidase (HRP). 

Η ακινητοποίηση ενζύµων σε υλικά όπως το MCM-41 είναι πολύ 

σηµαντική γιατί επιτυγχάνεται συνδυασµός της µηχανικής και χηµικής 

σταθερότητας των ανόργανων αυτών υλικών, µε την υψηλή εκλεκτικότητα και 

δραστικότητα των ενζύµων.  Ο συνδυασµός αυτός είναι πολύ χρήσιµος στην 

βιοκατάλυση και στους χηµικούς αισθητήρες. 

 Έχει βρεθεί επίσης ότι το MCM-41 και γενικά τα υλικά αυτής της 

οικογένειας, µπορούν να βρουν εφαρµογή και για διαχωρισµούς µε βάση το 

µέγεθος.  Πρωτεΐνες µε µοριακό µέγεθος παραπλήσιο στο µέγεθος των 

πόρων του MCM-41 προσροφούνται πιο αργά και σε µικρότερες ποσότητες 

από ότι πρωτεΐνες µε µοριακό µέγεθος µικρότερο από το µέγεθος των πόρων, 

ενώ πρωτεΐνες µε µοριακό µέγεθος µεγαλύτερο από το µέγεθος των πόρων 

δεν προσροφούνται καθόλου. 
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2 -Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 3 - ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ (HpbA) 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Γενικά η αερόβια αποικοδόµηση των αρωµατικών υδρογονανθράκων 

ξεκινά µε την ενσωµάτωση ενός ή δύο υδροξυλοµάδων στον αρωµατικό 

πυρήνα δίνοντας παράγωγα κατεχολών σαν κύρια ενδιάµεσα στην πορεία της 

αποικοδόµησης.  Αυτά τα αρχικά στάδια καταλύονται από διοξυγενάσες σε 

συνδυασµό µε αφυδρογονάσες, όταν αποικοδοµούνται µη ενεργοποιηµένες 

αρωµατικές δοµές.  Στην περίπτωση αποικοδόµησης φαινολικών 

παραγώγων, οι µονοοξυγενάσες δίνουν τα παράγωγα κατεχολών σε 

αντιδράσεις ενός βήµατος.  Αυτά τα ένζυµα επιδεικνύουν πλατύ φάσµα 

υποστρωµάτων στα οποία µπορούν να δράσουν, έτσι µεγάλος αριθµός από 

δοµικά παρόµοιους υδρογονάνθρακες αποικοδοµούνται µε τον ίδιο τρόπο. 

Το ένζυµο που µελετάται στην παρούσα εργασία είναι  η 2-

υδροξυδιφαίνυλο 3-µονοξυγενάση της οποίας το κύριο υπόστρωµα είναι το 2-

υδροξυδιφαινύλιο.  Η σηµασία της µελέτης αυτού του ενζύµου παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Το 2-υδροξυδιφαινύλιο χρησιµοποιείτο σαν µυκητοκτόνο από το 1937 

για τον έλεγχο ασθενειών που αναπτύσσονταν µετά την συγκοµιδή σε 

διάφορα φρούτα.65  Η επιµονή του στο περιβάλλον ήταν η αιτία που οδήγησε 

σε περαιτέρω µελέτες για την αποσαφήνιση του βακτηριακού µεταβολισµού 

του.  Μεγαλώνοντας στο 2-υδροξυδιφαινύλιο σαν την µόνη πηγή ενέργειας και 

άνθρακα,  το βακτήριο Pseudomonas Azelaica HBP1 που είναι ένα πολικό, 

µαστιγωτό, gram αρνητικό, ραβδοειδές βακτήριο, ακολουθεί µια διαδροµή  

διάσπασης  δεσµού σε θέση µέτα-, για την αποικοδόµηση του 2-

υδροξυδιφαινυλίου.66  Το βακτήριο αυτό παρουσιάζει ευρύ φάσµα 

υποστρωµάτων στα οποία δρα µε τον ίδιο τρόπο,  όπως για παράδειγµα στο 

2,2΄-διυδροξυδιφαινύλιο που είναι επίσης ένα υπόστρωµα ανάπτυξης.  Το 

πρώτο βήµα στην πορεία της αποικοδόµησης είναι όρθο υδροξυλίωση του 2-

υδροξυφαινυλίου και του 2,2΄-διυδροξυδιφαινυλίου, προς 2,3-

διυδροξυδιφαινύλιο και 2,2΄,3-τριύδροξυδιφαινύλιο αντίστοιχα.   
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Το στάδιο αυτό καταλύεται από την NADH εξαρτώµενη 2-υδροξυδιφαίνυλο 3-

µονοξυγενάση (HpbA).  Η αντίδραση αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα που 

ακολουθεί. 

 

OH

R

OH

R

OH

HpbA
NADH + H

+
+ O2 + H2ONAD

+
+ +

 

 

 

 
ΣΧΗΜΑ9   Η αντίδραση που καταλύεται από την HpbA 

 

 

Στη συνέχεια το 2,3-διυδροξυδιφαινύλιο και 2,2΄,3-τριύδροξυδιφαινύλιο 

υφίστανται περαιτέρω αποικοδόµηση σε βενζοϊκό και σαλυκιλικό οξύ µέσω 

διάσπασης σε θέση µέτα- ενδιάµεσων προϊόντων. 

 Στα ποντίκια, το 2-υδροξυδιφαινύλιο επιδεικνύει τοξικότητα στο νεφρικό 

σύστηµα και προκαλεί όγκους στην ουροδόχο κύστη.67  Η µικροκυτταρική 

µονοοξυγενάση υδροξυλιώνει το 2-υδροξυδιφαινύλιο στη θέση 5 δίνοντας 2,5-

διυδροξυδιφαινύλιο γνωστό και ως φαινυλυδροκινόνη68.  Παρόλο που ακριβής 

µηχανισµός της τοξικής και καρκινογόνου δράσης του 2-υδροξυδιφαινυλίου 

δεν είναι σαφής, θεωρείται ότι τα ενεργά οξυγονωµένα προϊόντα του 2,5-

διυδροξυδιφαινυλίου,  έχουν αυτές τις επιδράσεις.69

 Η µικροβιακή αποικοδόµηση του 2-υδροξυφαινυλίου και του 2,2΄-

διυδροξυδιφαινύλιο έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον των ερευνητών που 

ασχολούνται µε την αποθείωση του κάρβουνου και του πετρελαίου.  Το 

ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στο γεγονός, όπως αναφέρθηκε ότι το 2-

υδροξυφαινύλιο και το 2,2΄-διυδροξυδιφαινύλιο είναι τα τελικά προϊόντα κατά 

την βακτηριακή αποθείωση του διβένζολοθειοφαίνιο, που είναι το κύριο 

θειούχο συστατικό των φυσικών καυσίµων.70,71,72

 

1.2 ∆ΟΜΗ ΕΝΖΥΜΟΥ HpbA 
 

 Η 2-υδροξυδιφαίνυλο 3- µονοοξυγενάση είναι µέλος της οµάδας των 

φλαβοπρωτεϊνών που ονοµάζονται αρωµατικές υδροξυλάσες και είναι ένα 

οµοτετραµερές.  Το ένζυµο αυτό έχει µοριακό βάρος 256κDa, και αποτελείται 
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από τέσσερις υποµονάδες73 η καθεµία από τις οποίες έχει µοριακό βάρος 60 

kDa.  Η πλειοψηφία των φλαβοπρωτεϊνών αποτελούνται από υποµονάδες µε 

σχετική µοριακή µάζα 60 µε 70 kDa74, και είναι µονοµερή ή διµερή, µε 

εξαίρεση την melilotate υδροξυλάση75 και την 2,4-διχλωροφαινόλο 6- 

υδροξυλάση76 που είναι τετραµερή.  Κάθε υποµονάδα περιέχει ένα µόριο 

συµπαράγοντα FAD που βρίσκεται µη οµοιοπολικά συνδεδεµένο Η 

τρισδιάστατη δοµή του ενζύµου δεν είναι διαθέσιµη.  Από την οικογένεια των 

υδροξυλασών υπάρχούν οι δοµές µόνο δύο ενζύµων, τα οποία όµως είναι 

διµερή και παρουσιάζουν µικρή οµολογία µε την HpbA. 

 Η ανάλυση της αµινοτελικής αλληλουχίας αµινοξέων της 2-

υδροξυδιφαίνυλο 3- µονοοξυγενάσης έδειξε ότι το ένζυµο περιέχει την 

αλληλουχία GXGXXG που είναι χαρακτηριστικό αποτύπωµα για την βαβ- 

αναδίπλωσή της.77

 Το ένζυµο παρουσιάζει 54,2% οµολογία  (72 αµινοξέα) µε την φαίνολο 

2- υδροξυλάση από Pseudomonas EST178, 56,8% οµολογία (74 αµινοξέα) µε 

την 2,4-διχλωροφαινολο 6-υδροξυλάση από Ralstonia eutropha,TfdB79.  

Παρουσιάζει τέλος 31.2% οµολογία (61 αµινοξέα) µε την 4-υδροξυβενζοϊκή 3- 

υδροξυλάση.80,81

 

1.3 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ 
 

Όπως έχει προαναφερθεί η 2-υδροξυδιφαίνυλο 3 – µονοοξυγενάση 

καταλύει την προσθήκη σε θέση 3 µιας υδροξυλοοµάδας  Η γενική αντίδραση 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

OH

R

OH

R

OH

HpbA
NADH + H

+
+ O2 + H2ONAD

+
+ +

ΣΧΗΜΑ10   Η αντίδραση που καταλύεται από την HpbA 
 

Το NADH εξαρτώµενο ένζυµο έχει ένα σχετικά ευρύ φάσµα 

υποστρωµάτων στα οποία µπορεί να δράσει.  Η δοµικές απαιτήσεις που έχει 

το ένζυµο για το υπόστρωµα φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 11   Γενική δοµή υποστρωµάτων 

 

 Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα για να είναι κάποια 

ένωση, υπόστρωµα, θα πρέπει να είναι φαινόλη που έχει υδρόφοβη πλευρική 

αλυσίδα δίπλα στην υδροξυλοµάδα. 

 Το ένζυµο παρουσιάζοντας κάποια εκλεκτικότητα δεν εµφανίζει 

δραστικότητα µε ενώσεις που δεν έχουν τις απαραίτητες δοµικές απαιτήσεις. 

 

1.4 ΑΠΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
 

 Το ένζυµο είναι δυνατόν να υποστεί απενεργοποίηση µε την προσθήκη 

κάποιων ουσιών.  Πιο συγκεκριµένα απενεργοποιείται µε προσθήκη p- 

υδροξυυδραργυρικού βενζοϊκού (pHMB) που είναι αποτελεσµατικός 

παρεµποδιστής των κυστεϊνικών οµάδων.  Η απενεργοποίηση είναι µια 

αντιστρεπτή αντίδραση και η δραστικότητα του ενζύµου ανακτάται µε 

προσθήκη διθειοθρεϊτόλης.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη 2-

υδροξυδιφαινυλίου προστατεύει εν µέρει το ένζυµο από την απενεργοποίηση, 

ενώ η παρουσία 2,3-διύδροξυδιφαινυλίου δεν προστατεύει καθόλου το ένζυµο 

από την απενεργοποίηση από το pHMB.  Επειδή η παρουσία 2-

υδροξυδιφαινυλίου δεν προστατεύει τελείως το ένζυµο από την 

απενεργοποίηση δεν είναι πολύ πιθανό να καλύπτει ένα κατάλοιπο κυστεΐνης 

βασικό για την κατάλυση 

 Το µέγεθος της αναστολής από βαρέα µέταλλα και ιόντα χλωρίου 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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 Με προσθήκη αλάτων των βαρέων µετάλλων όπως CuSO4, AgNO3, 

HgCl2 η ενεργότητα του ενζύµου αναστέλλεται αµέσως, ενώ παρουσία ιόντων 

χλωρίου υφίσταται εν µέρει αναστολή.  Η αναστολή που προκαλείται από τα 

ιόντα χλωρίου είναι µη συναγωνιστική 

 

1.5 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ HpbA 
 

 Έχει ισοηλεκτρικό σηµείο  pΙ=6.3. 

 Περισσότερο από το 80% της δραστικότητας του διατηρείται σε 

pH=7.2-7.8, µε µέγιστη δραστικότητα σε pH=7.5.  Για pH 

µεγαλύτερο από 7.8 η δραστικότητα του ενζύµου µειώνεται 

απότοµα.  

 ∆ιατηρεί δραστικότητα µεγαλύτερη από το 70% της αρχικής, σε 

θερµοκρασία από 27-40οC, ενώ η δραστικότητα του χάνεται 

τελείως σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 50οC. 

 Παρουσιάζει µικρή ανεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες.  Η 

µεγαλύτερη δραστικότητα του ενζύµου σε οργανικό διαλύτη 

παρατηρείται σε 50% δεκανόλης.  Η δραστικότητα της HpbA 

φαίνεται να µειώνεται σε µη πολικούς οργανικούς διαλύτες.82 

 Είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσει εξίσου καλά ως δότη 

ηλεκτρονίων και το NADH και το NADPH. 

 Σαν µονάδα ενεργότητας (U) του ενζύµου έχει οριστεί  η 

ποσότητα του ενζύµου που παράγει 1µmol προϊόντος ανά 

λεπτό.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ 2 -Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 3 - 
ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ (HpbA) 

 

Υγρή καλλιέργεια E-coli JM109 
 Τα E-coli JM109 χρησιµοποιήθηκαν για την υπερέκφραση του ενζύµου.  

Τα κύτταρα αυτά ελήφθησαν σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της 

Στουτγγάρδης και τον διδάκτορα Andreas Schmid. 

Σε αποστειρωµένη κωνική φιάλη που περιέχει 40ml θρεπτικό υλικό LB 

(Luria Bertani) προστίθενται 80 µl από διάλυµα αµπικιλλίνης 50mg/ml ώστε η 

τελική συγκέντρωση να είναι 100µg/ml.  Έπειτα προστίθενται 1.6 ml 

προηγούµενης καλλιέργειας.  Η ποσότητα πρέπει να είναι το 251  του 

συνολικού όγκου της καλλιέργειας.  Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση 

overnight στους 37 οC. 

Την επόµενη µέρα σε  αποστειρωµένη κωνική φιάλη που περιέχει 1lt 

θρεπτικό υλικό LB (10gr/lt  πεπτόνη, 5gr/lt yeast extract, 5gr/lt NaCl) 

προστίθεται 2ml από διάλυµα αµπικιλλίνης 50mg/ml ώστε η τελική 

συγκέντρωση να είναι 100µg/ml καθώς επίσης και τα 40ml της προηγούµενης 

καλλιέργειας.  Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση στους 37 οC για τρεις 

ώρες.  Στη συνέχεια µετράται η απορρόφηση στα 600nm  η οποία πρέπει να 

είναι από 0.6-0.8.  Στο υπόλοιπο της υγρής καλλιέργειας προστίθεται 1 ml 

IPTG 0.1M ώστε η τελική συγκέντρωση στο διάλυµα να είναι 0.1mM.  Το 

διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση στους  30 οC για 16 ώρες.  Μετά την πάροδο 

των 16 ωρών το διάλυµα φυγοκεντρείται στα 8000g για 15 λεπτά σε 

θερµοκρασία 4 οC  ώστε να γίνει η συλλογή των κυττάρων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όγκος της κωνικής που περιέχει το θρεπτικό 

υλικό κάθε φορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές µεγαλύτερος από τον 

όγκο του θρεπτικού υλικού που περιέχει.  Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να 

υπάρχει αρκετό οξυγόνο για την ανάπτυξη των βακτηρίων. 
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∆ιάρρηξη κυττάρων 
 Για το σπάσιµο των κυττάρων απαιτείται η χρήση του παρακάτω 

διαλύµατος. 

 50mM Tris –HCl  pH=8 

 1mM EDTA 

 0.1M NaCl 

 0.1mM PMSF 

 1mg/ml Λυσοζύµη 

 Το PMSF είναι αναστολέας πρωτεασών έτσι ώστε να µην κόβεται η 

πρωτεΐνη.  Η λυσοζύµη χρησιµοποιείται για την διάσπαση του κυτταρικού 

τοιχώµατος.  Για κάθε γραµµάριο κυττάρου που έχει συλλεχθεί απαιτούνται 3 

ml του παραπάνω διαλύµατος.  Καθ’ όλη τη διάρκεια  του σπασίµατος των 

κυττάρων το διάλυµα βρίσκεται σε πάγο. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται για το σπάσιµο των κυττάρων 

περιγράφεται παρακάτω. 

 

1. Πραγµατοποιείται επαναιώρηση των κυττάρων στο παραπάνω 

διάλυµα. 

2. Το διάλυµα οµογενοποιείται. 

3. Το οµογενοποιηµένο διάλυµα επωάζεται για 20 λεπτά 

4. Στο διάλυµα εφαρµόζονται υπέρηχοι.  6 φορές από 1 λεπτό. 

5. Πραγµατοποιείται φυγοκέντρηση στα 8000g για 15 λεπτά σε 

θερµοκρασία  4 οC . 

6. Το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης στη συνέχεια υποβάλλεται σε 

υπερφυγοκέντρηση για 1 ώρα στα 35000g στους 6 οC. 

7. Το υπερκείµενο της υπερφυγοκέντρησης συλλέγεται και φυλάσσεται 

στην κατάψυξη µέχρι τη χρήση. 
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Αποµόνωση ενζύµου 
Για την αποµόνωση του ενζύµου απαιτούνται δύο καταβυθίσεις µε 

θειικό αµµώνιο 50% w/v και µία διαβάθµιση σακχαρόζης. 

1η καταβύθιση 

Στο υπερκείµενο της υπερφυγοκέντρησης από τη διάρρηξη των 

κυττάρων προστίθεται κατάλληλη ποσότητα από θειικό αµµώνιο 50% w/v 

ώστε η συγκέντρωση του θειικού αµµωνίου στο διάλυµα να είναι 10% w/v.  Το 

διάλυµα επωάζεται για 30 λεπτά και έπειτα ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 

10000g για 15 λεπτά στους 6 οC.  Λαµβάνεται δείγµα από το υπερκείµενο 

καθώς επίσης και από το ίζηµα, για την πραγµατοποίηση ηλεκτροφόρηση 

SDS-PAGE. 

Στο υπερκείµενο της φυγοκέντρησης προστίθεται εκ νέου ποσότητα 

θειικού αµµωνίου 50% w/v ώστε η συγκέντρωση του θειϊκού αµµωνίου στο 

διάλυµα να είναι 20% w/v. Το διάλυµα επωάζεται για 30 λεπτά και έπειτα 

ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 10000g για 15 λεπτά στους 6 οC. Λαµβάνεται 

δείγµα από το υπερκείµενο και το ίζηµα. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για ακόµη µία φορά µόνο 

που τώρα η τελική συγκέντρωση του θειικού αµµωνίου στο διάλυµα είναι 30% 

w/v.  Και πάλι λαµβάνεται δείγµα από το υπερκείµενο και το ίζηµα. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ιζήµατα επαναιωρούνται 

σε ρυθµιστικό διάλυµα  20mM Tris-HCl  5mM NaCl pH=7.5 

2η καταβύθιση 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την  1η καταβύθιση ακολουθείται 

και κατά την δεύτερη καταβύθιση.  Μόνο που αυτή τη φορά το δείγµα στο 

οποίο πραγµατοποιείται καταβύθιση δεν είναι το υπερκείµενο της 

φυγοκέντρησης από το σπάσιµο των κυττάρων, αλλά είναι το ίζηµα 30% w/v 

από την 1η καταβύθιση.   

Και στη 2η καταβύθιση λαµβάνονται δείγµατα από το ίζηµα και το 

υπερκείµενο στο 10%, το 20% και το 30% w/v. 
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∆ιαβάθµιση σακχαρόζης 

Αρχικά παρασκευάζονται διαλύµατα 10% και 30% w/v σακχαρόζης σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 20mM Tris–HCl 5 mM NaCl pH=7.5.  Συνέχεια γεµίζονται 

6 σωληνάκια φυγοκέντρου µε 4ml διαλύµατος 30% σακχαρόζης και 4ml 

διαλύµατος 10% w/v σακχαρόζης.  Τα δύο διαλύµατα είναι διαβαθµισµένα 

µέσα στα σωληνάκια από το πυκνότερο, που βρίσκεται στον πάτο του 

σωλήνα, στο αραιότερο που βρίσκεται στην κορυφή του σωλήνα.  Στη 

συνέχεια προστίθεται το επαναιωρηµένο ίζηµα 30% w/v θειικού αµµωνίου στο 

σωληνάκι.  Η ποσότητα του δείγµατος που προστίθεται στους σωλήνες της 

υπερφυγοκέντρου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1ml σε κάθε σωλήνα.  Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι το δείγµα πριν την προσθήκη του στο 

σωλήνα υπόκειται σε διήθηση µε φίλτρο 0.2µm για την αποµάκρυνση 

µεγάλων σωµατιδίων που θα διαταράξουν τον καλό διαχωρισµό των 

πρωτεϊνών που βρίσκονται στο δείγµα.  Στη συνέχεια αφού ισοζυγιστούν οι 

σωλήνες πραγµατοποιείται η υπερφυγοκέντρηση στα 35000g για 17 ώρες 

στους  6 οC. 

 

2 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 
 

∆ιαλύονται 2 mgr NADH σε 14 ml ρυθµιστικό διάλυµα, 20mM Na2ΗPO4 

10 mM NaCl pH=7.5, ώστε η τελική συγκέντρωση του NADH  να είναι 0.2 mM.  

Έπειτα σε µια κυψελίδα quartz  στην οποία πραγµατοποιείται ανάδευση 

προστίθενται τα δείγµατα και µετράται η µείωση της απορρόφησης του NADH 

συναρτήση του χρόνου.  Τα διαλύµατα που µετρούνται είναι τα παρακάτω: 

Ι. ∆ραστικότητα τυφλού : 1.98 ml ρυθµιστικό διάλυµα (µε το NADH) + 

20µl φαινυλοφαιλόλης (υπόστρωµα) από stock διάλυµα  10mM. 

ΙΙ. ∆ραστικότητα ενζύµου : 1.93 ml ρυθµιστικό διάλυµα (µε το NADH) + 

20µl φαινυλοφαιλόλης (υπόστρωµα) από stock διάλυµα  50mM. + 50µl 

ενζύµου. 

 Ο τελικός όγκος στο διάλυµα της αντίδρασης είναι 2ml. 
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3 ΣΥΝΘΕΣΗ  ΜΕΣΟΠΟΡΩ∆ΟΥΣ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 
 

Για την σύνθεση 1g µεσοπορώδους silica MCM-41 ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: 

Σε 5.316ml διαλύµατος ΝΗ3 25% προστίθενται 8.35ml Η2Ο και µετά 

πραγµατοποιείται προσθήκη 0.21g CTABr (cetyltrimethyl ammonium 

bromide).  Το διάλυµα αφήνεται υπό ήπια ανάδευση για 30 λεπτά.  Ακολουθεί 

η προσθήκη 1.07ml Teos (tetraethyl ortho silicate).  Το διάλυµα αφήνεται εκ 

νέου υπό ήπια ανάδευση για 30 λεπτά.  Αφού παρέλθουν τα 30 λεπτά το 

διάλυµα θερµαίνεται σε ελαιόλουτρο σταθερά στους 80 οC για 4 ηµέρες.  Μετά 

την πάροδο των 4 ηµερών το διάλυµα διηθείται υπό κενό. Στο ίζηµα 

πραγµατοποιούνται εκπλύσεις µε Η2Ο πάνω στον ηθµό. 

 

4 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ  SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

 

Σε 0.5 gr MCM-41 γίνεται προσθήκη 88.27ml MeOH (d=0.793g/ml) και 

10gr HCl 37% .  Το διάλυµα θερµαίνεται σε συνθήκες reflux για 48 ώρες.  

Μετά την πάροδο των 48 ωρών το διάλυµα διηθείται υπό κενό.  Ενώ στο 

ίζηµα πραγµατοποιούνται εκπλύσεις µε MeOH. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για ακόµη µια φορά µε τις 

αντίστοιχες ποσότητες MeOH και HCl ανάλογα µε την ποσότητα του MCM-41 

που έχει προκύψει κατά την 1η κατεργασία του. 

 

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41  
 

Ο χαρακτηρισµός του ιζήµατος silica-ενζύµου πραγµατοποιήθηκε µε τη 

βοήθεια περίθλασης ακτίνων Χ 

Πραγµατοποιείται επίσης TGA (thermogravimetric Analysis) για την 

διαπίστωση της αποµάκρυνσης των επιφανειοδραστικών µορίων.  Ποσότητα 
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του υλικού ζυγίζεται και πραγµατοποιείται σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας 

από τους 20οC έως τους 400οC.  Ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας είναι 

10οC/min 

 

6 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 2 -Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 3 - 
ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΣΕ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 

 

Αρχικά στο διάλυµα που περιέχεται το ένζυµο (ρυθµιστικό διάλυµα 

20mM Tris–HCl 5 mM NaCl pH=7.5) προστίθεται 20mM bis-Tris pH=6.1.  Το 

pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 6.1.  Στη συνέχεια γίνεται προσθήκη 0.2gr 

silica που έχει υποστεί δύο κατεργασίες για την αποµάκρυνση του 

επιφανειοδραστικού µορίου (surfactant).  Το διάλυµα αφήνεται υπό ήπια 

ανάδευση σε πάγο για µια νύχτα.  Στις ίδιες συνθήκες αφήνεται και διάλυµα 

ενζύµου στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη της silica για τη χρησιµοποίηση 

του ως τυφλό.  Μετά την πάροδο µιας νύχτας το διάλυµα διηθείται µε φίλτρο 

0.2µm και πραγµατοποιείται έκπλυση του ιζήµατος µε ρυθµιστικό διάλυµα 20 

mM bis-Tris  pH=6.1.  Το ίζηµα ξηραίνεται και φυλάσσεται στο ψυγείο. 

 

7 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 2-Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 
3 - ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΣΕ SILICA TΥΠΟΥ MCM-41 

 

Για να διαπιστωθεί η εισαγωγή του ενζύµου στη silica 

πραγµατοποιείται  ηλεκτροφόρηση SDS-page.  Τα δείγµατα  που εισάγονται 

στην πηκτή πολυακριλαµιδίου είναι i) δείγµα ενζύµου πριν την προσθήκη 

silica (πριν την αντίδραση) ii) δείγµα υπερκείµενου αντίδρασης silica-ενζύµου 

(µετά το τέλος της αντίδρασης)  iii) δείγµα από διάλυµα έκπλυσης του 

ιζήµατος MCM-41 - HpbA. 

Μετά από την ανάπτυξη του gel παρατηρούνται οι σχετικές εντάσεις 

της µπάντας του ενζύµου στα τρία δείγµατα. 
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Η διαπίστωση της εισαγωγής του ενζύµου στη silica  πραγµατοπιείται 

επίσης και µε φασµατοσκοπίας υπεριώδους.  Λαµβάνεται φάσµα του 

διαλύµατος ενζύµου πριν την αντίδραση µε τη silica, καθώς επίσης και στο 

υπερκείµενο µετά το τέλος της αντίδρασης.  Η περιοχή στην οποία λαµβάνεται 

το φάσµα είναι από 200 έως 600 nm. 

 

8 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΕΝΖΥΜΟΥ 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του ακινητοποιηµένου ενζύµου 

πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο Bradford.83  H Bradford πραγµατοποιείται, (Ι) 

σε διάλυµα ενζύµου πριν την προσθήκη silica, (ΙΙ) στο υπερκείµενο της 

αντίδρασης silica-ενζύµου, (ΙΙΙ) καθώς επίσης και στο διάλυµα της έκπλυσης 

του ιζήµατος.  

 

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ MCM-41 –ΕΝΖΥΜΟΥ 

 

Ο χαρακτηρισµός του ιζήµατος silica-ενζύµου πραγµατοποιήθηκε µε τη 

βοήθεια περίθλασης ακτίνων Χ, καθώς επίσης και µε ηλεκτρονική 

µικροσκοπία διέλευσης ΤΕΜ. 

 

10 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 

 

Αρχικά διαλύονται 0.02gr silica–ενζύµου σε 2ml ρυθµιστικού 

διαλύµατος 20mM Na2PO4 10 mM NaCl pH=7.5. Στη συνέχεια διαλύονται 2 

mgr NADH σε 14 ml ρυθµιστικό διάλυµα, 20mM Na2PO4 10 mM NaCl pH=7.5, 

ώστε η τελική συγκέντρωση του NADH  να είναι 0.2 mM.  Έπειτα σε µια 

κυψελίδα quartz  στην οποία πραγµατοποιείται ανάδευση προστίθενται τα 

δείγµατα και µετράται η µείωση της απορρόφησης του NADH συναρτήσει του 

χρόνου.  Τα διαλύµατα που µετρούνται είναι τα παρακάτω: 
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Ι. ∆ραστικότητα τυφλού : 1.90 ml ρυθµιστικό διάλυµα (µε το NADH) + 100µl 

φαινυλφαιλόλης (υπόστρωµα) από stock διάλυµα  10mM. 

ΙΙ.  ∆ραστικότητα silica-ενζύµου : 1.7 ml ρυθµιστικό διάλυµα (µε το NADH) + 

100µl φαινυλφαιλόλης (υπόστρωµα) από stock διάλυµα  50mM + 200µl silica-

ενζύµου.. 

Ο τελικός όγκος στο διάλυµα της αντίδρασης είναι 2ml. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ENZYMOY 2-Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 3-

ΜΟΝΟΞΥΓΕΝΑΣΗ (HpbA) 

 

Αρχικά επειδή το διάλυµα που λαµβάνεται από τη διάρρηξη των  

κυττάρων περιέχει πολλές πρωτεΐνες πραγµατοποιείται αποµόνωση του προς 

µελέτη ενζύµου.  Γι’ αυτό το λόγο πραγµατοποιούνται οι καταβυθίσεις.  Για τις 

καταβυθίσεις όπως προαναφέρθηκε χρησιµοποιήθηκε θειικό αµµώνιο (A.S).  

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του διαλύµατος πρωτεϊνών σε θειικό 

αµµώνιο, οι πρωτεΐνες οδηγούνται σε κατακρήµνιση χωρίς όµως να 

απενεργοποιούνται.  Αυτό που αναγκάζει τις πρωτεΐνες να συσσωµατωθούν 

είναι η αποµάκρυνση µορίων νερού από την επιφάνεια των πρωτεϊνών που 

προκαλείται από το θειικό αµµώνιο.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι όσο πιο αραιό 

σε πρωτεΐνες είναι το διάλυµα τόσο πιο καλός είναι ο διαχωρισµός των 

πρωτεϊνών.  Γι’ αυτό το λόγο και πραγµατοποιούνται δύο καταβυθίσεις.  Κατά 

την πρώτη καταβύθιση πραγµατοποιείται κάποιος διαχωρισµός πρωτεϊνών, 

επειδή όµως το δείγµα είναι πυκνό απαιτείται και δεύτερη καταβύθιση για την 

επίτευξη καλύτερου διαχωρισµού.  Η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται σε 

πάγο, αφενός µεν για να διευκολυνθεί η καταβύθιση των πρωτεϊνών κα 

αφετέρου για την αποφυγή απενεργοποίησης των πρωτεϊνών. 

Έπειτα µε τα δείγµατα που ελήφθησαν από τις καταβυθίσεις 

πραγµατοποιείται ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE.  Τα αποτελέσµατα 

εµφανίζονται στο σχήµα που ακολουθεί. 
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                   1        2      3       4       5       6            8        9      10 

 

 

 

a

ΣΧΗΜΑ 12   Gel καταβυθίσεων 1.υπερκειµενο υπερφυγοκέντρησης 2. ίζηµα 10% 
καταβύθιση 3. ίζηµα 20% 1η καταβύθιση 4. ίζηµα 30% 1η καταβύθιση 5. ίζηµα 20% 
καταβύθιση 6.ίζηµα 30% 2η καταβύθιση 8.υπερκειµενο υπερφυγοκέντρησης 9.ίζηµα 30% 
καταβύθιση 10.ίζηµα 30% 2η καταβυθιση 
 

 
Στα δείγµατα 1 έως 6 η αραίωση που έχει γίνει είναι 1:2, ενώ στ

δείγµατα 8 έως 10 η αραίωση που έχει γίνει είναι 1:4.  Όπως φαίνεται και απ

το παραπάνω gel πράγµατι πραγµατοποιείται διαχωρισµός των πρωτεϊνών

Η ζώνη του ενζύµου που µας ενδιαφέρει εµφανίζεται στα 60kDa και είναι 

έντονη ζώνη που παρουσιάζεται µε το βέλος.  Όσο πιο έντονο είναι το χρώµ

της ζώνης, τόσο πιο πολύ πρωτεΐνη υπάρχει στο δείγµα.  Στο ίζηµα 30% w/

παρατηρείται µεγαλύτερη ένταση στο χρώµα, σε σχέση µε τα αντίστοιχα το

ιζήµατος 10% και 20% w/v της 1η καταβύθισης.  Γι’ αυτό και επιλέγεται τ

ίζηµα 30% w/v για να πραγµατοποιηθούν εκ νέου καταβυθίσεις.  Επίση

παρατηρείται µια σχετική µείωση των άλλων πρωτεϊνών που υπάρχουν στ

δείγµα γεγονός που υποδεικνύει την επίτευξη διαχωρισµού σε ένα βαθµό

Αντίστοιχα φαινόµενα εµφανίζονται και για τα ιζήµατα 20% w/v και 30% w/

της 2η καταβύθισης, όπου παρουσιάζουν σηµαντική µείωση έως κα

εξαφάνιση κάποιων πρωτεϊνών που εµφανίζονταν στο αρχικό διάλυµα.  

διαχωρισµός φαίνεται καλύτερα στα δείγµα 8 έως 10 όπου από το αρχικ
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διάλυµα που περιείχε πολλές πρωτεΐνες, λαµβάνεται το τελικό διάλυµα µε 

εµφανώς λιγότερες πρωτεΐνες. 

Όµως και πάλι το τελικό δείγµα περιέχει και επιπλέον πρωτεΐνες εκτός 

του ενζύµου.  Για το λόγο αυτό καταφεύγουµε στην πραγµατοποίηση 

διαβάθµισης σακχαρόζης.  Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία84 για περαιτέρω 

διαχωρισµό ήταν απαραίτητη η πραγµατοποίηση  στήλης ανιονανταλλαγής, 

έπειτα υδρόφοβης, εν συνεχεία µια δεύτερη κολώνα ανιονανταλλαγής και 

τέλος µιας στήλης µοριακού αποκλεισµού.  Η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα 

και επίσης η απόδοση της ήταν µόλις 4% της αρχικής ποσότητας του 

ενζύµου.  Εναλλακτικά πραγµατοποιήθηκε διαβάθµιση σακχαρόζης.  Στα  

δείγµατα που ελήφθησαν µε τη διαδικασία αυτή   πραγµατοποιήθηκε 

ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE.  Τα αποτελέσµατα  παρουσιάζονται στο σχήµα 

που ακολουθεί. 

 

 

Μικρής έντασης 
ζώνη 

 
ΣΧΗΜΑ 13   Gel διαβάθµισης σακχαρόζης 

 
Όπως φαίνεται και από το gel των δειγµάτων της διαβάθµισης 

σακχαρόζης πραγµατοποιείται επιτυχής διαχωρισµός των πρωτεϊνών, 

εµφανίζεται βέβαια µία ζώνη ακριβώς κάτω από την ζώνη του ενζύµου, η 

ένταση της όµως είναι πολύ µικρή σε σχέση µε την ένταση της ζώνης του 

προς µελέτη ενζύµου.  Εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι το ένζυµο έχει 

αποµονωθεί επιτυχώς. 
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2 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟY ΕΝΖΥΜΟY 
 

Πραγµατοποιείται µελέτη της δραστικότητας του ενζύµου που 

αποµονώθηκε.  Ως µονάδα δραστικότητας του ενζύµου ορίζεται η ποσότητα 

του ενζύµου που παράγει 1µmol προϊόντος το λεπτό.   Το ένζυµο, όπως έχει 

προαναφερθεί, είναι NADH-εξαρτώµενο, δηλαδή για την µετατροπή του 2-

υδροξυδιφαινυλίου σε 2,3 διύδροξυδιφαινυλίου, είναι απαραίτητη η παρουσία 

NADH ή NADPH που δρα ως δότης ηλεκτρονίων.  Το NADH απουσία του 

αρωµατικού υποστρώµατος οξειδώνεται από το ένζυµο.   Η ταχύτητα όµως 

της αντίδρασης αυτής είναι µικρότερη από αυτή που παρατηρείται µε το 

υπόστρωµα.  Έχει αναφερθεί ότι κατά την µελέτη της δραστικότητας του 

ενζύµου παρατηρούνται δύο ρυθµοί κατανάλωσης του NADH.  Ο δεύτερος 

ρυθµός που είναι και µικρότερος παρατηρείται όταν έχει καταναλωθεί όλο το 

υπόστρωµα.   
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 ΣΧΗΜΑ 14   Μελέτη δραστικότητας του δείγµατος µετά από τις καταβυθίσεις και τη 

διαβάθµιση σακχαρόζης 

.   
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Με βάση το παραπάνω φάσµα υπολογίζεται η δραστικότητα του 

ενζύµου η οποία είναι 0.092 U/mg πρωτεΐνης.  Η δραστικότητας αυτή 

αναφέρεται στο ένζυµο που έχει αποµονωθεί από τις δύο καταβυθίσεις και τη 

διαβάθµιση σακαχαρόζης 

Στο φάσµα παρατηρούνται οι δύο διαφορετικοί ρυθµοί κατανάλωσης 

του NADH.  Έτσι µετά την πάροδο 3 περίπου λεπτών όλο το υπόστρωµα έχει 

καταναλωθεί, ενώ συνεχίζει να µειώνεται η ποσότητα του NADH, αφού δρα 

και αυτό σαν υπόστρωµα για το ένζυµο.  Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται ο 

δεύτερος ρυθµός της κατανάλωσης του NADH ο οποίος είναι 0,016µmol/min.  

Έτσι η δραστικότητα του ενζύµου είναι 0.076 µmol/min.   

 

3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩ∆ΟΥΣ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 
 

Κατά την σύνθεση της silica, ως επιφανειοδραστικού µορίου 

χρησιµοποιείται το CTABr.  Με την προσθήκη του TeOS στο µίγµα της 

αντίδρασης πραγµατοποιούνται δύο αντιδράσεις: η υδρόλυση και η 

σύµπύκνωση. 

 

 Υδρόλυση:  Τα αλκοξείδια που αποτελούν τα πρόδροµα µόρια Si(OR)4 (εδώ 

το R είναι αιθυλοµάδα) υδρολύονται στο νερό.  Η αντίδραση υδρόλυσης είναι: 

 

Si(OEt)4 + 4H2O   Si(OH)⎯⎯⎯ →←
−+ OHH /

4 + 4EtOH 

 
Το στάδιο αυτό όπως φαίνεται είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί τόσο 

σε όξινες όσο και βασικές συνθήκες.  Έχει παρατηρηθεί ότι σε βασικές 

συνθήκες λαµβάνεται πιο συµπυκνωµένη και συµπαγής δοµή και αυτό γιατί 

σε βασικές συνθήκες ευνοείται τόσο η υδρόλυση όσο και η συµπύκνωση των 

πυριτικών85 (επόµενο στάδιο). 

 

Συµπύκνωση:  Κατά το στάδιο αυτό τα τετραεδρικά µόρια Si(OH)4 

αντιδρούν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα  να σχηµατίζονται δεσµοί Si-O-Si.  Εν 

συνεχεία τα µόρια αυτά αντιδρούν περαιτέρω µε µόρια Si(OH)4 σχηµατίζοντας 
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έτσι ένα εκτεταµένο δίκτυο δεσµών Si-O-Si.  Η αντίδραση που λαµβάνει χώρα 

στο στάδιο αυτό είναι: 

 

2Si(OH)4  [(OH)→ 3-Si-O-Si-(OH)3] + H2O 

 

Μετά το τέλος της αντίδρασης το µίγµα της αντίδρασης αφήνεται στους 

80oC για τέσσερις µέρες.  Κατά τη διάρκεια του σταδίου της γήρανσης 

επιτυγχάνεται η αύξηση της µηχανικής αντοχής του πολυµερούς και µειώνεται 

το πορώδες του αφού συνεχίζονται όλες οι αντιδράσεις των προηγούµενων 

σταδίων. 

 

4 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ  SILICA TΥΠOY MCM-41 ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

 

Βιβλιογραφικά δίνονται δύο τρόποι για την αποµάκρυνση των 

επιφανειοδραστικών µορίων.86  Η επιλογή της µιας εκ των δύο, έγινε µε βάση 

την ακινητοποίηση του ενζύµου.  Η αντίδραση ακινητοποίησης 

πραγµατοποιήθηκε µε το ίδιο διάλυµα ενζύµου, η µόνη διαφορά ήταν οι 

διαφορετικοί τρόποι αποµάκρυνσης του επιφανειοδραστικού µορίου από το 

MCM-41. Τα  αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε την ηλεκτροφόρηση 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα. 
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                1                2                   3                4 

 

 

 
ΣΧΗΜΑ 15  1.HpbA πριν την αντίδραση 2. µετά τη αντίδραση µε silica κατεργασία µε HCl 3. 
.HpbA πριν την αντιδραση 4. µετά τη αντιδραση µε silica κατεργασία µε NaCl 
 

Όπως φαίνεται και από το gel στην περίπτωση που η κατεργασία έγινε 

µε HCl (τρόπος που επιλέχθηκε) παρατηρείται µείωση της έντασης της 

µπάντας του ενζύµου γεγονός που υποδηλώνει την εισαγωγή του ενζύµου 

στη silica, ενώ κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στην περίπτωση που η κατεργασία 

της silica έγινε µε NaCl.  Στην δεύτερη περίπτωση δεν παρατηρείται καµία 

ελάττωση στην ένταση γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν επιτευχθεί η 

ακινητοποίηση του ενζύµου.  

 

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 
 

Για τον χαρακτηρισµό ελήφθησαν τα διαγράµµατα περίθλασης ακτίνων 

X τόσο της αρχικής silica πριν την κατεργασία για την αποµάκρυνση του 

επιφανειοδραστικού µορίου, όσο και της silica  µετά από την 2η κατεργασία µε 

HCl.  Τα διαγράµµατα παρουσιάζονται παρακάτω: 
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ΣΧΗΜΑ 16  XRD silica αρχική χωρίς  κατεργασία µε HCl 
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ΣΧΗΜΑ 17  Χ-Ray silica µετά τη δεύτερη κατεργασία µε HCl 
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Όπως φαίνεται από τα δύο διαγράµµατα δεν παρατηρείται καµία 

σηµαντική αλλαγή ούτε στις κορυφές ούτε και στα “counts” µετά την 

κατεργασία της silica.  Γεγονός που υποδεικνύει την σταθερότητα της δοµής 

της silica κατά την κατεργασία της για την αποµάκρυνση του 

επιφανειοδραστικού µορίου.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η πολύ 

µικρή µείωση στο “d-spacing” οφείλεται στην περαιτέρω συµπύκνωση των 

οµάδων σιλανόλης κατά την κατεργασία. 

Για την  διαπίστωση τώρα της επίτευξης της αποµάκρυνσης του 

επιφανειοδραστικού µορίου πραγµατοποιείται TGA (Thermo Gravimetric 

Analysis).  Τα διαγράµµατα που ελήφθησαν για το αρχικό MCM-41 και για το 

MCM-41 µετά και την δεύτερη κατεργασία παρουσιάζονται  παρακάτω. 
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ΣΧΗΜΑ 18   TGA   1.  αρχικό MCM-41   2.  MCM-41 µετά από τις 2 κατεργασίες για την 
αποµάκρυνση του επιφανειοδραστικού µορίου. 
 
 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα, για την αρχική silica 

παρατηρούνται δύο στάδια απώλειας βάρους, µε το δεύτερο στάδιο να είναι 

πιο έντονo, ενώ στη silica µετά και την 2η κατεργασία παρατηρείται µόνο ένα 

στάδιο.  Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο.  Πιο συγκεκριµένα στο αρχικό MCM-
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41 το πρώτο στάδιο που παρατηρείται σε θερµοκρασίες από 25- 150 οC, 

οφείλεται στο φυσικά απορροφηµένο νερό που υπάρχει στο MCM-41.  Το 

δεύτερο στάδιο απώλειας βάρους, που είναι και πιο έντονο οφείλεται στην 

καύση των οργανικών ειδών, δηλαδή των επιφανειοδραστικών µορίων.  Στο 

διάγραµµα για το MCM-41 µετά και από τη δεύτερη κατεργασία το δεύτερο 

στάδιο δεν υφίσταται, γεγονός που υποδηλώνει την αποµάκρυνση των 

επιφανειοδραστικών µορίων µε την κατεργασία.  Η συνολική απώλεια βάρους 

για το αρχικό MCM-41 φτάνει περίπου στο 43% όπως φαίνεται και από το 

διάγραµµα, ενώ για το κατεργασµένο MCM-41 η απώλεια βάρους είναι 

περίπου 15% και οφείλεται εξ ολοκλήρου στο νερό.  Τα ποσοστά αυτά 

βρίσκονται σε συµφωνία και µε την µείωση του βάρους που παρατηρείται 

πειραµατικά µετά και την δεύτερη κατεργασία και που αγγίζει το 30% του 

αρχικού βάρους της silica. 

 

6 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 2 -Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 3 - 
ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΣΕ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 

 

Η ακινητοποίηση του ενζύµου στη silica στηρίζεται σε ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις καθώς επίσης και σε δεσµούς υδρογόνου.  Γι’ αυτό και 

όπως θα αναφερθεί παρακάτω, το µεγαλύτερο µέρος του ενζύµου 

απορροφάται αµέσως σχεδόν από το MCM-41.  Οι ηλεκτροστατικές δυνάµεις 

αναπτύσσονται γιατί σε pH = 6.1  στο οποίο και γίνεται η αντίδραση το ένζυµο 

είναι φορτισµένο θετικά αφού το ισοηλεκτρικό του σηµείο είναι 6.3.  Σε αυτό το 

pH η silica, έχοντας ισοηλεκτρικό σηµείο γύρω στο 2 είναι φορτισµένη 

αρνητικά.87  Κατά συνέπεια η αρνητικά φορτισµένη silica έλκει ηλεκτροστατικά 

το θετικά φορτισµένο ένζυµο. 
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7 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 2-Υ∆ΡΟΞΥ∆ΙΦΑΙΝΥΛΟ 

3-ΜΟΝΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΣΕ SILICA ΤΥΠΟΥ MCM-41 

 

Τα αποτελέσµατα από την ηλεκτροφόρηση παρουσιάζονται στο σχήµα 

που ακολουθεί. 

          1                      2                    3                    4    

             

 

 
  
ΣΧΗΜΑ 19    ∆ιαπίστωση εισαγωγής HpbA στη silica  1.πριν την αντίδραση 2.αµέσως µετά 
την προσθήκη silica 3.µετά από µια µέρα 4. έκπλυση 
 
 

Όπως φαίνεται από το gel, πραγµατοποιείται µείωση της έντασης της 

µπάντας της πρωτεΐνης γεγονός που υποδηλώνει την ακινητοποίηση του 

ενζύµου στη silica.  Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος του ενζύµου 

εισάγεται στη silica αµέσως µετά την προσθήκη του MCM-41.  Αυτό ήταν 

αναµενόµενο αφού το ένζυµο εισάγεται στη silica µε ιονανταλλαγή.  Επιπλέον 

παρατηρείται ελάχιστη ποσότητα ενζύµου κατά την έκπλυση του ιζήµατος. 

Η 2-υδροξυδιφαίνυλο 3-µονοξυγενάση ανήκει στην κατηγορία των 

φλαβοπρωτεϊνών.  Ως τέτοιο ένζυµο παρουσιάζει µέγιστη απορρόφηση στο 
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UV-vis στα 382nm και στα 452nm ενώ παρουσιάζει ελάχιστο στα 410 nm.  

Είναι δυνατόν λοιπόν να παρακολουθήσει κανείς την πορεία της αντίδρασης 

ακινητοποίησης µε τη χρήση φασµατοσκοπίας Uv-vis.  Έτσι λαµβάνεται 

φάσµα στο διάλυµα του ενζύµου πριν την αντίδραση µε τη silica, καθώς 

επίσης και στο υπερκείµενο της αντίδρασης MCM-41 – HpbA µετά το τέλος 

της αντίδρασης.  Τα φάσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο σχήµα 

που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 20   Μελέτη αντίδρασης silica-HpbA  1. HpbA πριν την αντίδραση  2. Υπερκείµενο 
της αντίδρασης MCM-41 - HpbA 
 
 

Στα παραπάνω φάσµατα παρατηρείται ότι µετά την αντίδραση της 2-

υδροξυδιφαίνυλo 3-µονοξυγενάσης µε το MCM-41, οι χαρακτηριστηκές 

κορυφές του ενζύµου χάνονται.  Εποµένως και πάλι επιβεβαιώνεται η 

εισαγωγή του ενζύµου στη silica. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που 

πραγµατοποιηθεί η διαδικασία διαπίδυσης στο διάλυµα του ενζύµου  δεν 

επιτυγχάνεται η ακινητοποίηση του.  Αυτό επιβεβαιώνεται από το gel που 

παρουσιάζεται παρακάτω. 
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                  1                      2                     3                       

 

 
 

ΣΧΗΜΑ 21   1.πριν την αντίδραση µε silica  2. µετά την αντίδραση µε silica  3. έκπλυση του 
ιζήµατος 
 
 

Από το gel φαίνεται ότι δεν έχει επιτύχει η εισαγωγή του ενζύµου στη 

silica γιατί ενώ φαίνεται να µειώνεται η ένταση της µπάντας µετά την 

αντίδραση, είναι αρκετά έντονη, κατά την έκπλυση του ιζήµατος.  Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στη συσσωµάτωση της πρωτεΐνης κατά την διαδικασία 

διαπίδυσης µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εισαχθεί στη silica.  

 

8 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΕΝΖΥΜΟΥ  

 

Ο προσδιορισµός της ποσότητας του ενζύµου που ακινητοποιήθηκε 

έγινε µε τη µέθοδο Bradford.  Αρχικά γίνεται προσδιορισµός της πρότυπης 

καµπύλης.  H πρότυπη καµπύλη που προέκυψε παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 0,02001 0,01673
B 0,03476 0,00186
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0,99294 0,02456 7 <0.0001
------------------------------------------------------------

 
Η ακινητοποίηση της HpbA στην silica  πραγµατοποιήθηκε για δύο 

δείγµατα του ενζύµου, ένα πυκνό και ένα αραιό. 

Τα αποτελέσµατα για το αραιό δείγµα ήταν: 

 

ΑΡΑΙΟ ∆ΕΙΓΜΑ Ποσότητα ενζύµου σε mgr 

Ένζυµο πριν την αντίδραση 1.16 

Ένζυµο µετά την αντίδραση 0 

Εκπλύσεις 0 

 

Άρα ακινητοποιήθηκαν 1.16 mg HpbA σε 0.15 gr silica 

 Τα αποτελέσµατα για το πυκνό δείγµα ήταν: 

 

ΠΥΚΝΟ ∆ΕΙΓΜΑ Ποσότητα ενζύµου σε mgr 

Ένζυµο πριν την αντίδραση 53.34 

Ένζυµο µετά την αντίδραση 7.20 

Εκπλύσεις 1.36 

 

Άρα ακινητοποιήθηκαν 46.78 mg HpbA σε 0.25 gr silica 
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Στην περίπτωση του αραιού σε ένζυµο δείγµατος πραγµατοποιήθηκε 

100% ακινητοποίηση  ενώ στην περίπτωση του πυκνού δείγµατος 

πραγµατοποιήθηκε ήταν 85%.  Η περιεκτικότητα της silica σε ένζυµο για την 

περίπτωση του αραιού δείγµατος είναι 0,77% w/w ενώ για την περίπτωση του 

πυκνού δείγµατος είναι 18.72% w/w.  

 

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ MCM-41 –ΕΝΖΥΜΟΥ 
 

Για τον χαρακτηρισµό του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε περίθλαση 

ακτινών X.  Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα διαγράµµατα περίθλασης 

ακτινών Χ που ακολουθούν. 

Το διάγραµµα για την περίπτωση της αντίδρασης µε αραιό δείγµα . 
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ΣΧΗΜΑ 22   XRD Αντίδραση silica µε αραιό διάλυµα ενζύµου 

 
Το διάγραµµα για την περίπτωση της αντίδρασης µε πυκνό δείγµα . 
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ΣΧΗΜΑ 23  XRD Αντίδραση silica µε πυκνό διάλυµα ενζύµου 
 

Συγκρίνοντας  τα δύο διαγράµµατα βγαίνει το εξής συµπέρασµα :  Η 

αντίδραση silica µε αραιό διάλυµα HpbA έχει σαν αποτέλεσµα την 

ακινητοποίηση του ενζύµου χωρίς να διαταραχθεί η δοµή της silica.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη των ίδιων κορυφών στο αραιό δείγµα silica- 

HpbA και silica µετά την 2η κατεργασία (διάγραµµα 2) και µάλιστα οι κορυφές 

αυτές έχουν και σχεδόν τα ίδια ‘counts’. 

Στην περίπτωση τώρα της αντίδρασης της silica  µε το πυκνό διάλυµα 

ενζύµου τα πράγµατα είναι διαφορετικά.  Όπως φαίνεται και από το 

διάγραµµα η πρώτη κορυφή στις 2 µοίρες δεν εµφανίζεται, ενώ και η άλλη 

κορυφή που φαίνεται ελάχιστα, έχει πολύ λίγα ‘counts’ σε σύγκριση µε το 

διάγραµµα της silica µετά την 2η κατεργασία (διάγραµµα 2).  Αυτό µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η silica κατά την αντίδραση της µε πυκνό διάλυµα 

ενζύµου χάνει τη δοµή της.  Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στην 

παραµόρφωση της δοµής της silica εξαιτίας των τάσεων που δηµιουργούνται 

από τη µεγάλη ποσότητα του ενζύµου µέσα σε αυτή, είτε από κάποια 

αντίδραση που συµβαίνει µεταξύ silica και ενζύµου.  Είναι δυνατόν επίσης να 

µην έχει πραγµατοποιηθεί καλός πολυµερισµός της silica  και να παραµένουν 

ελεύθερες –OH οµάδες οι οποίες µετά να οδηγούν σε αντιδράσεις µεταξύ του 
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ενζύµου και της silica.  Ένας ακόµη πιθανός λόγος στον οποίο οφείλεται η 

διατάραξη της δοµής του MCM-41 όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα των 

ακτίνων X είναι και η συσσωµάτωση του ενζύµου που µπορεί να λαµβάνει 

χώρα σε πυκνό διάλυµα  µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να παρατηρηθεί 

περιοδική δοµή και εποµένως κορυφή στο διάγραµµα ακτίνων Χ. 

Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την ηλεκτρονική 

µικροσκοπία διέλευσης ΤΕΜ.  Οι εικόνες ΤΕΜ που ελήφθησαν για το αραιό 

δείγµα MCM-41 – HpbA παρουσιάζονται αµέσως πιο κάτω. 

 

 

 

 
 

 
ΣΧΗΜΑ 24  Φωτογραφία ΤΕΜ του αραιού δείγµατος MCM-41- HpbA.  Στη φωτογραφία 
παρατηρούνται κανονικές εξαγωνικές διατάξεις καναλιών που είναι χαρακτηριστικές για τα 
υλικά MCM-41 
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ΣΧΗΜΑ 25  Φωτογραφία ΤΕΜ του αραιού δείγµατος MCM-41- HpbA.  Στη φωτογραφία 
παρατηρούνται γραµµές που οφείλονται στα εξαγωνικά διατεταγµένα κανάλια. (Η 
φωτογραφία έχει ληφθεί κάθετα στους πόρους).   
 
 
 Από τις παραπάνω φωτογραφίες ΤΕΜ του δείγµατος επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση της εξαγωνικής δοµής του MCM-41 µετά από την αντίδραση της 

silica µε αραιό διάλυµα ενζύµου.  Στην πρώτη φωτογραφία εµφανίζονται τα 

χαρακτηριστικά για το MCM-41 εξάγωνα.  Στην δεύτερη φωτογραφία όπου το 

υλικό φωτογραφίζεται κάθεται στους πόρους, οι γραµµές που εµφανίζονται 

οφείλονται στα κανάλια των πόρων. 

 Για το πυκνό δείγµα MCM-41 – HpbA οι φωτογραφίες ΤΕΜ που 

ελήφθησαν δεν εµφανίζουν τη χαρακτηριστική εξαγωνική δοµή του MCM-41, 

αλλά µια ακανόνιστη δοµή που είναι γνωστή και ως “wall-warm like”.  Έτσι 

επιβεβαιώνεται ότι στην αντίδραση της silica µε αραιό διάλυµα ενζύµου, η 

δοµή του MCM-41 διατηρείται, ενώ αντίθετα στην περίπτωση της αντίδρασης 

µε πυκνό διάλυµα ενζύµου η δοµή της silica µετατρέπεται σε ακανόνιστη. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι φωτογραφίες ΤΕΜ δεν 

είναι πολύ καθαρές, γιατί το MCM-41 δεν είναι σταθερό στις ακτίνες που 

χρησιµοποιούνται για τη λήψη της εικόνας.  Έτσι κατά τη διάρκεια της εικόνας 

παρατηρείται καταστροφή της δοµής του MCM-41.  
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10 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΥΜΟΥ 

 

Η µελέτη της δραστικότητας στο ακινητοποιηµένο ένζυµο 

πραγµατοποιείται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και για το ελεύθερο 

ένζυµο.  Για την αποφυγή προβληµάτων που θα οφείλονται στα σωµατίδια 

MCM-41-HpbA, 0.02gr silica-HpbA διαλύθηκαν σε 2ml ρυθµιστικού 

διαλύµατος της αντίδρασης.  Με παρόµοιους υπολογισµούς βρέθηκε ότι η 

δραστικότητα του ακινητοποιηµένου ενζύµου είναι 0,0067U/mg πρωτεΐνης ή 

0.0524U/gr ΜCM-41-HpbA για το αραιό δείγµα, και 0,008U/mg πρωτεΐνης ή 

0.2637U/gr ΜCM-41-HpbA για το πυκνό δείγµα.  Οι δραστικότητες αυτές 

αναφέρονται στο ακινητοποιηµένο ένζυµο που βρίσκεται στο ρυθµιστικό 

διάλυµα που παρασκευάστηκε για την πραγµατοποίηση της µελέτης της 

δραστικότητας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Η αποµόνωση του ενζύµου επιτυγχάνεται εξίσου καλά µε την 

πραγµατοποίηση δύο καταβυθίσεων και στη συνέχεια διαβάθµιση 

σακχαρόζης, παρακάµπτοντας, το χρονοβόρο διαχωρισµό µε στήλες 

χρωµατογραφίας.  

2. Το ένζυµο που αποµονώνεται είναι ενεργό 

3. Επιτυγχάνεται η παρασκευή MCM-41 µε “d-spacing” 41.2Ǻ.  Το υλικό 

αυτό παρουσιάζει υψηλή οργάνωση, που υποδηλώνεται από τις οξείες 

κορυφές που παρατηρούνται στα διαγράµµατα. 

4. Επιτυγχάνεται αποµάκρυνση του επιφανειοδραστικού µορίου µε την 

κατεργασία του MCM-41 µε HCl.  Η κατεργασία µε NaCl δεν ευνοεί την 

ακινητοποίηση του ενζύµου. 

5. Πραγµατοποιείται ακινητοποίηση της HpbA στο MCM-41.  Η 

ακινητοποίηση επιτυγχάνεται µε δυνάµεις Coulomb µεταξύ του 

αρνητικά φορτισµένου MCM-41 και του θετικά φορτισµένου ενζύµου. 

6. Το ακινητοποιηµένο ένζυµο παρουσιάζει δραστικότητα. 

7. Οι χαρακτηριστικές για το MCM-41 κορυφές στα διαγράµµατα XRD 

παρατηρούνται και µετά την ακινητοποίηση του ενζύµου στην 

περίπτωση του αραιού σε ένζυµο δείγµατος γεγονός που υποδηλώνει 

διατήρηση της δοµής.  Στο πυκνό δείγµα οι κορυφές αυτές χάνονται. 

8. Σαν µελλοντικές προοπτικές είναι η µελέτη της σταθερότητας του 

ακινητοποιηµένου ενζύµου σε διάφορες συνθήκες, καθώς επίσης και η 

µελέτη της αντίδρασης που καταλύει το ακινητοποιηµένο ένζυµο µε 

διάφορα υποστρώµατα. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄     ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ ΑΠΟ LDH 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΑ ∆ΙΠΛΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΑ (LDH) 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το LDH (Layered Double Hydroxides) είναι ανόργανο πολυµερές και 

αποτελείται από τα υδροξείδια δύο διαφορετικών µετάλλων. Είναι γνωστό και 

ως ανιονικός πηλός.  Ονοµάζεται έτσι γιατί  µεταξύ των φορτισµένων 

στρωµάτων, των υδροξειδίων των µετάλλων, περιέχονται εκτός των µορίων 

νερού και ανιόντα όπως CO3
=, NO3

-, Cl- κ.ά. για την εξισορρόπηση του 

θετικού φορτίου που υπάρχει στα στρώµατα.  Οι ανιονικοί πηλοί έχουν κοινές 

ιδιότητες µε τους άλλους πηλούς, όπως ότι σχηµατίζουν κρυστάλλους µε 

µέγεθος που κυµαίνεται από µερικά µικρόµετρα έως και λιγότερο από 1µm, 

καθώς επίσης ότι προσροφούν σηµαντικές ποσότητες νερού ανάλογα µε την 

υγρασία του περιβάλλοντα χώρου.  Οι ανιονικοί πηλοί σε αντίθεση µε τους 

κατιονικούς (ιλλήτης µοντµοριλλονίτης) δεν απαντώνται συχνά στη φύση.  

 Ο γενικός τύπος που περιγράφει τη χηµική σύσταση του LDH είναι: 

 

ΜΙΙ
xMIII

y(OH)2x+2y][An-]y/n
.zH2O 

 

Όπου ΜΙΙ και ΜΙΙΙ είναι ένα δισθενές και ένα τρισθενές µέταλλο αντίστοιχα και 

Αn- είναι το αντισταθµιστικό ανιόν.  Η παρασκευή του LDH  είναι εύκολη και µε 

χαµηλό κόστος.88, ,89  90

Κατά την σύνθεση του πηλού είναι δυνατόν να ελεγχθεί το είδος και η 

αναλογία του δισθενούς και τρισθενούς µετάλλου καθώς επίσης και το είδος 

του αντισταθµιστικού ανιόντιος.  Έτσι ως αντισταθµιστικό ανιόν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί CO3
=, NO3

-, Cl- ClO4
-, OH- ενώ έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά 

η σύνθεση LDH µε Mg-Al, Mg-Fe, Ni-Al, Zn-Al, Li-Al, κ.ά.88,90  Οι πιο 
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συνηθισµένες αναλογίες ΜΙΙ/ΜΙΙΙ είναι 4/1, 3/1 και 2/1.  Στο σηµείο αυτό αξίζει 

να αναφερθεί ότι ο λόγος του ΜΙΙ/ΜΙΙΙ καθορίζει και την χωρητικότητα της 

ανιονανταλλαγής και εποµένως και την ποσότητα των οργανικών ενώσεων 

που µπορούν να µεταφερθούν.  Επιπλέον ανάλογα και µε το αντισταθµιστικό 

ανιόν που θα χρησιµοποιηθεί αλλάζει και η απόσταση µεταξύ των στρωµάτων 

του πηλού. 

 

1.2 ∆ΟΜΗ LDH  
 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της δοµής του LDH είναι ο σχηµατισµός 

διαδοχικών στρωµάτων µεταλλικών υδροξειδίων που έχουν δοµή παρόµοια 

µε το ορυκτό Βρουσίτης  (Mg(OH)2 ) και πάχος 4.78 Ǻ.  Μεταξύ των 

στρωµάτων αυτών βρίσκονται ανιόντα καθώς επίσης και µόρια νερού όπως 

φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΧΗΜΑ 26.  Αναπαράσταση της δοµής των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων. 

 

Στο βρουσίτη κάθε άτοµο Mg συναρµόζεται οκταεδρικά µε 6 υδροξύλια, 

ενώ τα οκτάεδρα αυτά µε τη σειρά τους σχηµατίζουν διδιάστατα στρώµατα.  

Τα διδιάστατα αυτά στρώµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 26Α.  Όταν κάποια 
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από τα άτοµα Mg που είναι δισθενή αντικατασταθούν από άτοµα Αl που είναι 

τρισθενή δηµιουργείται πλεόνασµα θετικού φορτίου µε αποτέλεσµα τα 

στρώµατα να φορτίζονται θετικά, όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 26Β.  Το 

θετικό αυτό φορτίο που δηµιουργείται στα στρώµατα αντισταθµίζεται από τα 

ανιόντα του ενδιάµεσου στρώµατος. 

 Με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας έχει διαπιστωθεί ότι το 

LDH σχηµατίζει κρυστάλλους σε σχήµα εξαγωνικής πλάκας.89, ,91 92  Το 

µέγεθος των κρυστάλλων ποικίλει από 100nm και µικρότερα ανάλογα µε τη 

µέθοδο σύνθεσης που ακολουθείται.   

 

1.3 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ LDH  
 

Μερικές από τις πιο βασικές ιδιότητες του LDH  είναι η ιονανταλλαγή, η 

παραγωγή µεταλλικών οξειδίων µετά από φρύξη καθώς επίσης και η 

υδρόλυση σε όξινες συνθήκες.   

 Η παγίδευση-εισαγωγή των προς µελέτη ουσιών πραγµατοποιείται, 

κάτω από κατάλληλες συνθήκες, µε απλή αντικατάσταση των ανιόντων που 

βρίσκονται µεταξύ των στρωµάτων του LDH µε οργανικά ανιόντα, όπως είναι 

τα φάρµακα και τα βιοµόρια.  Η ικανότητα αυτή της ιονανταλλαγής βασίζεται 

στην συγγένεια που έχει το κάθε ανιόν για το LDH.  Τα δισθενή ανιόντα 

συγκρατούνται πιο ισχυρά στις κοιλότητες του LDH από τα µονοσθενή.  Η 

σειρά ισχύος συγκράτησης των ανιόντων στον πηλό είναι: 

 

CO3
= > SO4

= > OH- > F- > Cl- > Br- > NO3
- > I-

  

 Έτσι αν διάλυµα νιτρικού LDH αφεθεί να ισορροπήσει στην 

ατµόσφαιρα, τότε τα νιτρικά ανιόντα  θα αντικατασταθούν σταδιακά από 

ανθρακικά ανιόντα.  Αυτό συµβαίνει γιατί όπως φαίνεται και από τη σειρά 

ισχύος, τα δισθενή ανθρακικά ανιόντα συκρατούνται πολύ ισχυρά στο LDH σε 

σχέση µε τα νιτρικά.  Έτσι το διαλυµένο στο νερό CO2 δηλαδή τα CO3
=  

αντικαθιστούν τα NO3
-.  Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα ότι τα 

νιτρικά ανιόντα συγκρατούνται ασθενώς στον πηλό µε αποτέλεσµα να 

ανταλλάσσονται σχετικά εύκολα παρουσία άλλων ιόντων.  Αυτός είναι και ο 
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λόγος που ο πηλός που χρησιµοποιείται στα πειράµατα που 

πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο είναι LDH-NO3. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή των υδρόφοβων 

φαρµάκων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε απλή ιονανταλλαγή.  Στην 

περίπτωση λοιπόν των υδρόφοβων φαρµάκων καταφεύγουµε στη χρήση ενός 

αµφίφιλου µορίου το οποίο δηµιουργεί µικύλιο που εµπεριέχει  το υδρόφοβο 

µόριο.93  Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µια τεχνητή µεµβράνη που 

σταθεροποιεί το υδρόφοβο µόριο.  Ως αµφίφιλα µόρια χρησιµοποιούνται 

διάφορα καρβοξυλικά οξέα που είναι βιοσυµβατά, αφού εµπλέκονται σε 

γνωστές µεταβολικές διαδικασίες στον οργανισµό. 

 Με την πραγµατοποίηση φρύξης στον πηλό για τουλάχιστον 18 ώρες 

στους 500 οC, επιτυγχάνεται η δηµιουργία µικτών µεταλλικών οξειδίων µε 

µικρό µέγεθος κρυστάλλων και µεγάλο εµβαδόν επιφάνειας, αντοχή στις 

υψηλές θερµοκρασίες καθώς επίσης και αλκαλικές ιδιότητες.94  Με τη φρύξη η 

δοµή και οι ιδιότητες του πηλού αλλάζουν καθώς αποµακρύνονται τα µόρια 

του νερού, όπως επίσης και τα ανιόντα.  Η δοµή του πηλού επανέρχεται στην 

αρχική του µορφή µε ενυδάτωση των µικτών οξειδίων.  Είναι δυνατόν λοιπόν 

να πραγµατοποιηθεί αλλαγή του ανιόντος που βρίσκεται µεταξύ των 

στρωµάτων µε εναλλαγή µεταξύ φρύξης και ενυδάτωσης. 

 Η υδρόλυση του LDH σε όξινες συνθήκες είναι µια διαδικασία 

αντίστροφη της σύνθεσής του .  Τα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια όταν 

βρεθούν σε διάλυµα µε pH µικρότερο από 3 υδρολύονται.  Αρχίζουν δηλαδή 

και αποσυντίθενται τα στρώµατα των µεταλλικών υδροξειδίων τα οποία είναι 

θετικά φορτισµένα.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απελευθέρωση των 

ενδιάµεσων ιόντων. 

 

1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟ LDH 
 

Αρκετές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την εισαγωγή σε LDH 

πληθώρας µονοκαρβοξυλικών, δικαρβοξυλικών ή και ή τρικαρβοξυλικών 

λιπαρών οξέων µε διαφορετικού µήκους ανθρακικές αλυσίδες.95  Λιπαρά οξέα 

όπως το δωδεκανοϊκό, το µυριστικό, το παλµιτικό, το αδιπικό και το κιτρικό 
έχουν εισαχθεί σε LDH είτε µε απλή ιονανταλλαγή,96 είτε µε ιονανταλλαγή σε 
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αιθανόλη,97 είτε µε φρύξη και στη συνέχεια ενυδάτωση παρουσία του ανιόντος 

του οξέος.98  Τα λιπαρά οξέα µπορούν να σχηµατίσουν στον ενδιάµεσο χώρο 

µονοστοιβάδες ή διπλοστοιβάδες (σχήµα 27).  Για να διαπιστωθεί ποια δοµή 

σχηµατίζεται υπολογίζεται το µήκος του οξέος και συγκρίνεται µε την 

απόσταση των στρωµάτων που δίνεται από την περίθλαση ακτίνων Χ.  

Μελέτες που έγιναν στα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων έδειξαν πως η 

δοµή που θα σχηµατιστεί εξαρτάται από τη σχετική αναλογία πηλού και 

λιπαρού οξέος.   Η πιθανές δοµές που σχηµατίζονται στο LDH για το 

παλµιτικό οξύ φαίνονται στο σχήµα που ακολουθεί. 

Οι πιο γνωστοί τρόποι για την εισαγωγή του καρβοξυλικού οξέος στο 

LDH  είναι: 

Οι πιο γνωστοί τρόποι για την εισαγωγή του καρβοξυλικού οξέος στο 

LDH  είναι: 

ΣΧΗΜΑ 27.  Πιθανές διατάξεις του 
παλµιτικού ιόντος σε Mg2Al-LDH.  
Α. ∆ιάταξη µονοστοιβάδας,  
Β. ∆ιάταξη διπλοστοιβάδας.  

Β

Α 

1. Άµεση ιονανταλλαγή1. Άµεση ιονανταλλαγή.  Πραγµατοποιείται µε ανάδευση του LDH 

µε το καρβοξυλικό οξύ. 

2. Μέθοδος συνκαταβύθισης.  Πραγµατοποιείται µε άλατα ΜΙΙ/ΜΙΙΙ 

σε βασικό διάλυµα που περιέχει το καρβοξυλικό οξύ σαν ανιόν. 

3. Μέθοδος επαναϋδάτωσης.  LDH που έχει υποστεί φρύξη (LDO) 

προστίθεται σε διάλυµα καρβοξυλικού οξέος ή άλατος του.  
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4. Μέθοδος θερµικής αντίδράσης ή τήξης.  Πραγµατοποιείται µε 

µίξη καρβοξυλικού οξέος µε LDH ή LDO µε αύξηση της 

θερµοκρασίας µε ταχύτητα µικρότερη από 10οC /min µέχρι µια 

θερµοκρασία 10οC πάνω από το σηµείο τήξης του καρβοξυλικού 

οξέος. 

5. Επίδραση γλυκερόλης στην ανταλλαγή.  Πραγµατοποιείται µε 

θέρµανση του LDH µε γλυκερόλη που επιφέρει διόγκωση της 

µεσεπιφάνειας.  Ακολουθεί αντίδραση µε το καρβοξυλικό οξύ 

που θα ανταλλαχθεί. 

Οι παραπάνω τρόποι συνοψίζονται στο σχήµα που ακολουθεί: 

 
ΣΧΗΜΑ 28.  Τρόποι εισαγωγής καρβοξυλικού οξεός στο LDH. 
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1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  LDH 
 

Η βασική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό της δοµής 

του LDH είναι η περίθλαση ακτίνων X.  Ένα τέτοιο διάγραµµα περίθλασης 

ακτίνων Χ για το νιτρικό LDH παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 Οι κορυφές που εµφανίζονται στο παραπάνω διάγραµµα είναι οξείες 

και εµφανίζονται σε χαµηλές τιµές γωνίας περίθλασης 2θ.  Στις κορυφές αυτές 

αποδίδονται οι δείκτες Miller (003), (006) και (009). ,   Ανάλογα µε τη θέση των 

κορυφών αυτών υπολογίζεται και η απόσταση d µεταξύ δύο διαδοχικών 

στρωµάτων µεταλλικών υδροξειδίων.  Για τον υπολογισµό της απόστασης d 

γίνεται χρήση του νόµου του Bragg: 
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ΣΧΗΜΑ 29.  Φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ του Mg2Al-LDH-NO3. 
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nλ= 2d sinθ  

 
όπου n: είναι η τάξη ανάκλασης της κορυφής. 

 λ: το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε Ǻ. 

 d: η απόσταση µεταξύ 2 διαδοχικών στρωµάτων µεταλλικών 

υδροξειδίων 

 θ: η γωνία περίθλασης που εµφανίζεται κορυφή. 

  

 Όπως έχει προαναφερθεί, η απόσταση µεταξύ των στρωµάτων d 

εξαρτάται από το είδος του ανιόντος που υπάρχει µεταξύ των στρωµάτων.  

Έτσι είναι δυνατόν να διαπιστώσει κανείς την πραγµατοποίηση µιας 

αντίδρασης µε επιτυχία από την αλλαγή της απόστασης d µεταξύ των 

στρωµάτων. 

 Επίσης είναι δυνατόν από ένα διάγραµµα ακτίνων Χ να βγουν 

συµπεράσµατα και για την οργάνωση του προϊόντος.  Έτσι λοιπόν στην 

περίπτωση που το υπό ανάλυση δείγµα είναι πολύ οργανωµένο, οι κορυφές 

που λαµβάνονται στο διάγραµµα είναι οξείες και παρουσιάζουν µεγάλη 

ένταση.  Στην αντίθετη περίπτωση οι αντίστοιχες κορυφές εµφανίζονται µε 

πολύ χαµηλή ένταση και είναι πεπλατισµένες. 

 Επιπλέον πληροφορίες είναι δυνατόν να ληφθούν και µε πειράµατα 

φασµατοσκοπίας υπερύθρου IR.  Οι χαρακτηριστικές κορυφές του πηλού 

εµφανίζονται στα 670 cm-1 και 445 cm-1 που οφείλονται στους δεσµούς 

µετάλλων µε τα υδροξύλια,99 καθώς επίσης και µια ευρεία κορυφή στα 3500 

cm-1 που οφείλεται στη δόνηση τάσης των υδροξυλίων των µεταλλικών 

στρωµάτων. 

 Η περιοχή 1000 cm-1 έως και 2000 cm-1είναι η περιοχή που δίνει 

πληροφορίες για την ταυτοποίηση του ενδιάµεσου ανιόντος, καθώς επίσης και 

για τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν µε τον πηλό.  Έτσι στην 

περίπτωση που το ενδιάµεσο ανιόν είναι νιτρικό, όπως και στην περίπτωση 

του νιτρικού LDH, εµφανίζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές που είναι στους 

1380 cm-1 ,1760 cm-1 και 825 cm-1. 

 Θα ήταν παράληψη να µην αναφερθούν οι χαρακτηριστικές για το νερό 

κορυφές στο IR αφού, όπως έχει προαναφερθεί, µεταξύ των στρωµάτων του 
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LDH εκτός από τα αντισταθµιστικά ανιόντα βρίσκονται και µόρια νερού.  Οι 

κορυφές του νερού είναι µια ευρεία κορυφή στα 3500 cm-1 που οφείλεται στη 

δόνηση τάσης του υδροξυλίου του νερού, καθώς επίσης και µια κορυφή στους 

1640 cm-1 που οφείλεται στη δόνηση κάµψης νΗ-Ο-Η.
, ,100

 Ένα χαρακτηριστικό φάσµα IR για το νιτρικό LDH παρουσιάζεται στο 

σχήµα που ακολουθεί. . 

ΣΧΗΜΑ 30.  Φάσµα υπερύθρου του Mg2Al-LDH-NO3. 

 Εκτός από την περίθλαση ακτίνων Χ και τη φασµατοσκοπία 

υπερύθρου που χρησιµοποιούνται κατά κόρον για το χαρακτηρισµό 

προϊόντων αντιδράσεως του LDH, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και 

άλλες τεχνικές, όπως η διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (Differential 

Scanning Calorimetry, DSC) και η ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης 

(Scanning Electron Microscopy, SEM).  Με τη διαφορική θερµιδοµετρία 

σάρωσης λαµβάνονται πληροφορίες για τη θερµική συµπεριφορά του υλικού, 

όπως το εύρος θερµοκρασιών κατά τις οποίες εξατµίζεται το νερό των 

 Εκτός από την περίθλαση ακτίνων Χ και τη φασµατοσκοπία 

υπερύθρου που χρησιµοποιούνται κατά κόρον για το χαρακτηρισµό 

προϊόντων αντιδράσεως του LDH, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και 

άλλες τεχνικές, όπως η διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (Differential 

Scanning Calorimetry, DSC) και η ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης 

(Scanning Electron Microscopy, SEM).  Με τη διαφορική θερµιδοµετρία 

σάρωσης λαµβάνονται πληροφορίες για τη θερµική συµπεριφορά του υλικού, 

όπως το εύρος θερµοκρασιών κατά τις οποίες εξατµίζεται το νερό των 
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ενδιαµέσων στρωµάτων ή η θερµοκρασία κατά την οποία αποσυντίθεται ο 

πηλός δίνοντας µικτά µεταλλικά οξείδια.  Με την ηλεκτρονική µικροσκοπία 

λαµβάνονται πληροφορίες για τη µορφολογία του υλικού, όπως για 

παράδειγµα το µέγεθος των κρυστάλλων 

 

1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Το LDH είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα για την 

ακινητοποίηση καταλυτών, ώστε από οµογενείς να µετατραπούν σε 

ετερογενείς.  Παραδείγµατα καταλυτών που έχουν ακινητοποιηθεί είναι MoO4
2- 

και πολυοξοµεταλλικά ανιόντα (V10O28
6-, H2W12O40

6-, Mo7O24
6-),101,102,103,  104  

καθώς επίσης πορφυρίνες και φθαλοκυανίνες.104,105,106,107

 Με πραγµατοποίηση φρύξης, το LDH, αποκτά µεγάλο εµβαδόν 

επιφάνειας και αλκαλικές ιδιότητες.  Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

ετερογενείς καταλύτες σε διάφορες χηµικές µετατροπές όπως: 

 Αντιδράσεις πολυµερισµού 

 Αλδολικές συµπυκνώσεις 

 Οξειδώσεις 

 Υδρογονώσεις 

Τα τελευταία χρόνια εκτός από την ανάπτυξη καταλυτών η έρευνα έχει 

στραφεί προς τη δηµιουργία υβριδίων των LDH µε βιοµόρια. Έτσι λιπαρά 

οξέα, νουκλεϊκά οξέα και DNA, αµινοξέα και πρωτεΐνες έχουν µε διάφορους 

τρόπους εισαχθεί στα στρώµατα των LDH. 

Έχει πραγµατοποιηθεί η εισαγωγή της ιστιδίνης,108 του ασπαραγινικού, 

του γλουταµικού  και άλλων αµινοξέων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως 

παρουσιάζει η ακινητοποίηση σε LDH του ενζύµου ακυλάση της πενικιλλίνης 

G.109  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τρία στάδια.  Αρχικά 

εισάγεται το γλουταµικό ιόν µε ιονανταλλαγή και στη συνέχεια η ελεύθερη 

αµινοµάδα του αντιδρά µε γλουταραλδεΰδη σχηµατίζοντας βάση Schiff.  Το 

ένζυµο αντιδρά µε τη γλουταραλδεΰδη και ακινητοποιείται διατηρώντας την 

ενζυµική δραστικότητά του και επιδεικνύοντας αυξηµένη σταθερότητα. 
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Τα νουκλεϊκά οξέα και DNA εισάγονται στο LDH µε απλή ιονανταλλαγή 

λόγο του φορτίου τους.110  Τα νανοϋβρίδια LDH-DNA είναι δυνατόν να 

εισαχθούν σε ευκαρυωτικά κύτταρα, όπου απελευθερώνουν το DNA δρώντας 

ως γονιδιακοί φορείς.  Στα λυσοσώµατα, το όξινο περιβάλλον οδηγεί στην 

υδρόλυση του πηλού οπότε απελευθερώνεται το DNA, ενώ στο 

κυτταρόπλασµα πραγµατοποιείται ιονανταλλαγή µε τα ιόντα του 

κυτταροπλάσµατος.  Έχει αναφερθεί ότι ένα υβρίδιο LDH µε το κατάλληλο 

ολιγονουκλεοτίδιο µπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων 

ενώ το σκέτο LDH δεν προκαλεί αναστολή.111  Επίσης το ολιγονουκλεοτίδιο 

µόνο του δεν έχει επαρκή δράση καθώς δεν εισέρχεται µέσα στα κύτταρα.   

 

1.7 LDH ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
 
 

Η µεταφορά ευεργετικών παραγόντων112 µε ελεγχόµενη 

απελευθέρωση έχει πρόσφατα προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι έχουν 

αναπτυχθεί συστήµατα απελευθέρωσης για µεταφορά φαρµάκων στους 

ανθρώπους,113 καθώς επίσης µικροβιοκτόνων και λιπασµάτων.114  Ο ρυθµός 

της απελευθέρωσης των βιοµορίων που έχουν εισαχθεί στην ανόργανη µήτρα 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε µεταβολή διάφορων φυσικοχηµικών παραµέτρων 

όπως pH, διαλύτη, θερµοκρασία και άλλα. 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της ελεγχόµενης απελευθέρωσης  είναι: 

 Παρατεταµένη δράση του ενεργού παράγοντα 

 Μείωση ανεπιθύµητων, παράλληλων αντιδράσεων 

 Μεγιστοποίηση αποτελεσµατικότητας 

 Μεγαλύτερη σταθερότητα του ενεργού παράγοντα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της µήτρας και των 

ενεργών ουσιών είναι πολύ σηµαντικές και µπορούν να καθορίσουν τις 

ιδιότητες της ελεγχόµενης απελευθέρωσης, όπως για παράδειγµα τις 

ταχύτητες των αντιδράσεων, τη διάχυση και άλλες φυσικοχηµικές 

παραµέτρους. 

 

Λόγω της ιδιότητας των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων να 

µπορούν να µεταφέρουν το φορτίο τους µέσα σε κύτταρα τα καθιστά ικανά για 
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εφαρµογές µεταφοράς και ελεγχόµενης απελευθέρωσης φαρµάκων.  Μελέτες 

τέτοιων εφαρµογών έχουν γίνει για το αντιφλεγµονώδες φάρµακο ibuprofen115 

καθώς και για τη φυτική αυξητική ορµόνη α-ναφθαλινο οξικού εστέρα (α-

naphthaleneacetate).116  Στην παρούσα εργασία µελετάται ένα τέτοιο σύστηµα 

για τη µελέτη της απελευθέρωσης της ατραζίνης. 
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ΑΤΡΑΖΙΝΗ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η ατραζίνη είναι ένα επιλεκτικό τριάζινο ζιζανιοκτόνο.  Η χρήση της 

είναι περιορισµένη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 

χρησιµοποιείται ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και έχει καταγραφεί 

η χρήση της σε 70 χώρες παγκοσµίως.117  Εξαιτίας του περιορισµού αυτού 

στη χρήση της, θα αναµενόταν µείωση της ποσότητας ατραζίνης που 

εµφανίζεται στο περιβάλλον.  Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται, µε 

αποτέλεσµα η ατραζίνη να ανιχνεύεται ιδιαίτερα στα υπόγεια ύδατα.    Αυτό 

οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 

 1. Η ατραζίνη παρουσιάζει µέτρια παραµονή της εµφάνισης της στο 

περιβάλλον µε χρόνο ηµίσειας ζωής από ένα έως δώδεκα µήνες.  Ωστόσο η 

εντατική χρήση της κυρίως σε κάποιες χώρες έχει προκαλέσει µόλυνση των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

2. Ουσίες που έχουν προστεθεί στο έδαφος πριν από χρόνια συνεχίζουν 

να υπάρχουν σε αυτό και µεταφέρονται τελικά σταδιακά στα υπόγεια ύδατα  

Η παρουσία της ατραζίνης στα επιφανειακά ύδατα, όπως ποτάµια, 

λίµνες, καθώς επίσης και στα υπόγεια ύδατα έχει προκαλέσει ανησυχίες αφού 

η ατραζίνη κρύβει αρκετούς πιθανούς κινδύνους για την δηµόσια υγεία,118 

όπως καρκινογένεση και ενδοκρινικές ανωµαλίες.119

Άρχισε να χρησιµοποιείται σαν ζιζανιοκτόνο το  1958.  Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο πριν όσο και µετά τη βλάστηση για τον έλεγχο των 

πλατύφυλλων αγριόχορτων στην παραγωγή καλαµποκιού, ζαχαρόχορτου,120 

κουνουπιδιού και ζαχαροκάλαµου.  Ο τρόπος δράσης της ατραζίνης 

παρουσιάζεται παρακάτω.  Αρχικά απορροφάται η ατραζίνη από το 

αγριόχορτο, και στη συνέχεια µεταφέρεται στα φύλλα και στο κορυφαίο 

µερίστηµα όπου και αναστέλλεται η φωτοσύνθεση.  Η ζιζανιοκτόνος δράση 

της ατραζίνης οφείλεται στην αναστολή του φωτοσυστήµατος ΙΙ.  

Συγκεκριµένα η ατραζίνη δεσµεύεται αντί της πλαστοκινόνης στο κέντρο 

αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ, διακόπτοντας έτσι τη διαδικασία της 

µεταφοράς ηλεκτρονίων.  Το γεγονός αυτό προκαλεί χλώρωση και τελικά 
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θάνατο του αγριόχορτου.121  Το καλαµπόκι και οι άλλοι καρποί 

προσλαµβάνουν και αυτοί ατραζίνη, όµως η ποσότητα της ατραζίνης που 

προσλαµβάνεται αποσυντίθεται ενζυµικά σε µη τοξικούς µεταβολίτες πριν να 

δράσουν.122,123

  

2.2 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Η ατραζίνη ανήκει στην κατηγορία των S-τριαζινών.  Οι S-τριαζίνες 

προκύπτουν από συµµετρικές 1,3,5-τριαζίνες µε υποκατάσταση στις θέσεις 

2,4 και 6.  Ανάλογα µε τον υποκαταστάτη στη θέση 2 διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 2-χλωρο, 2-αλκοξυ και 2-αλκυλοθείο.  Συνεπώς η ατραζίνη µε ένα 

χλώριο στη θέση 2 ανήκει στην κατηγορία των 2-χλωρο S-τριαζινών.   

 Ο µοριακός τύπος της ατραζίνης είναι C8H14ClN5 και παρουσιάζεται 

στο σχήµα που ακολουθεί. 

 
 

 

 Άλλες ονοµασίες της ατραζίνης είναι 2-χλωρο-4-αιθυλαµινο-6-

ισοπροπυλαµινο-S-τριαζίνη, καθώς επίσης και 6-χλωρο-Ν-αιθυλ-Ν΄-(1-

µεθυλοαιθυλο)-1,3,5-τριαζινη-2,4 διαµίνη. 

 Είναι λευκή κρυσταλλική ουσία µε σχετικά µικρή διαλυτότητα στο νερό 

(30mg/L) και µεγάλη διαλυτότητα στην αιθανόλη.  Οι φυσικές ιδιότητες της 

ατραζίνης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 31 Φυσικές ιδιότητες της ατραζίνης 
 
 
 

2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 
 

 
 Η χρήση της ατραζίνης σαν ζιζανιοκτόνο έχει προκαλέσει αρκετά 

προβλήµατα στο περιβάλλον.  Και αυτό γιατί κατά την χρήση του 

ζιζανιοκτόνου µόνο ένα µέρος του δρα ως βιοενεργό ζιζανιοκτόνο, ενώ το 

υπόλοιπο κατανέµεται στο περιβάλλον. 

 Οι τρόποι µε τους οποίους κατανέµεται είναι οι εξής: 

1. Μεταφορά στην ατµόσφαιρα κατά τον ψεκασµό.  

2. Παραµονή στο έδαφος. 

3. Απώλεια ή µεταφορά από το έδαφος στα υπόγεια και επιφανειακά 

ύδατα. 

4. Μεταφορά από την ατµόσφαιρα στο έδαφος και το αντίστροφο. 

5. Εισαγωγή στην τροφική αλυσίδα.  Αυτό συµβαίνει σε πολύ µικρό 

ποσοστό. 
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Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 
 ΣΧΗΜΑ 32   Κατανοµή της ατραζίνης 

 

Ο ρυθµός µεταφοράς της ατραζίνης εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες του εδάφους.  Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι: 

 

 Το είδος του εδάφους. 

 Την ποσότητα του νερού που προστίθεται στο χώµα. 

 Την παρουσία υπολειµµάτων καρπών. 

 Το είδος των λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται. 

 Το pH του εδάφους. 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η ατραζίνη στην ατµόσφαιρα 

βρίσκεται σε δύο µορφές, µε την µορφή σωµατιδίων (σκόνη) καθώς επίσης 

και σε µικρότερο βαθµό µε την µορφή ατµών.  Έχει βρεθεί και παρουσιάζεται 

στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί, ότι κατά την περίοδο που 

πραγµατοποιείται ο ψεκασµός, παρατηρούνται και τα πιο υψηλά επίπεδα 

ατραζίνης στα ποτάµια, κάτι που είναι αναµενόµενο.  
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ΣΧΗΜΑ 33  Κατανοµή ατραζίνης κατά τον ψεκασµό 

 

2.4 ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 
 

Η ατραζίνη αποικοδοµείται αργά είτε µε βιολογικές είτε µε χηµικές 

διαδικασίες (φωτόλυση) στο περιβάλλον.  Όταν η ατραζίνη αποικοδοµείται, 

υφίσταται κυρίως απο-αλκυλίωση, όπου µερικοί µικροοργανισµοί 

αποµακρύνουν την αιθυλοµάδα σχηµατίζοντας 2-χλωρο-4-αµινο-6-

ισοπροπυλαµινο-S-τριαζίνη (desethylatrazine).  Άλλοι µικροοργανισµοί είναι 

αποτελεσµατικοί για την αποµάκρυνση της ισοπροπυλοµάδας, σχηµατίζοντας 

2-χλωρο-4-αιθυλαµινο-6-αµινο-S-τριαζίνη (deisopropylatrazine).  Κάποιοι 

µικροοργανισµοί είναι δυνατόν να αποικοδοµήσουν την ατραζίνη 

σχηµατίζοντας υδροξυατραζίνη.  Όλοι αυτοί οι µετασχηµατισµοί µπορούν 

τελικά να οδηγήσουν στην πλήρη αποικοδόµηση της ατραζίνης, η οποία όµως 

δεν παρατηρείται πάντα. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά των διαδικασιών αποικοδόµησης που 

πραγµατοποιούνται στο έδαφος, στο νερό και στον αέρα χωριστά. 
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Ε∆ΑΦΟΣ 
 

 ∆εν υφίσταται φωτολυτική αποικοδόµηση 

 Υφίσταται αβιοτική υδρόλυση σε υδροξυατραζίνη, αλλά αυτό 

συµβαίνει πολύ αργά εκτός και αν είναι παρούσα διαλυµένη 

οργανική ύλη ή το έδαφος είναι πολύ όξινο. 

 Αποικοδοµείται από µικροοργανισµούς που βρίσκονται στο έδαφος 

σε υδροξυατραζίνη, desethylatrazine ή deisopropylatrazine µε 

επικείµενη αποκοδόµηση σε κυανουρικό οξύ.  Στη συνέχεια µπορεί 

να ακολουθήσει πλήρης αποικοδόµηση της ατραζίνης σε διοξείδιο 

του άνθρακα.  Η αναερόβια βιοαποικοδόµηση πραγµατοποιείται 

σχετικά αργά, ενώ σε ισχυρά αναγωγικές συνθήκες η αναερόβια 

βιοαποικοδόµηση επιταχύνεται. 

 

ΝΕΡΟ 
 

 ∆εν πραγµατοποιείται αποικοδόµηση µε φωτόλυση, εκτός και αν 

επαρκής ποσότητα οργανικής ουσίας σε όξινες συνθήκες είναι 

παρούσα. 

 Κύριος τρόπος αποικοδόµησης της ατραζίνης στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα είναι η αβιοτική υδρόλυση. 

 ∆εν λαµβάνει χώρα βιοαποικοδόµηση της ατραζίνης σε φυσικά 

νερά κάτω από αερόβιες συνθήκες. 

 Βιοαποικοδόµηση σε αναερόβιες συνθήκες πραγµατοποιείται σε 

πολύ περιορισµένη όµως κλίµακα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν πραγµατοποιείται αποικοδόµηση στα 

υδατικά συστήµατα τα κύρια προϊόντα αποικοδόµησης είναι και πάλι 

υδροξυατραζίνη, desethylatrazine ή deisopropylatrazine. 

 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι στα υπόγεια και 

επιφανειακά ύδατα πραγµατοποιείται µικρή ή καθόλου αποικοδόµηση.  

Αυτός είναι και ο λόγος που η ατραζίνη εµφανίζεται συνήθως στα 

υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. 
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ΑΕΡΑΣ 
 

 ∆εν υφίσταται αποικοδόµηση µε άµεση φωτόλυση αλλά µε την 

παρουσία ριζών υδροξυλίου. 

 Ο ρυθµός φωτοαποικοδόµησης είναι αναµενόµενος για την 

ατραζίνη που βρίσκεται στον αέρα µε την µορφή ατµών.  Ο ρυθµός 

αυτός για τα σωµατίδια ατραζίνης που βρίσκονται στον αέρα είναι 

µικρότερος. 

 

Τα κυριότερα προϊόντα αποικοδόµησης της ατραζίνης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, παρουσιάζονται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 

Deisopropyl 
atrazine 

Desethyl 
atrazine 

Cyanuric 
acid 

Hydroxyatrazine 

 
ΣΧΗΜΑ 34   Κύρια προϊόντα αποικοδόµησης της ατραζίνης  

 

Η φωτοκαταλυτική  αποικοδόµηση της ατραζίνης που έχει προταθεί 

από τον Pelizzetti124 παρουσιάζεται παρακάτω.  
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ΣΧΗΜΑ 35   Φωτοκαταλυτική αποικοδόµησης της ατραζίνης  
 

2.5 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Η ατραζίνη ανήκει στην κατηγορία τοξικότητας ΙΙΙ, είναι δηλαδή µέτρια 

τοξική.  Στην κατηγορία αυτή τα πιθανά επίπεδα θανατηφόρας δόσης είναι 

από 500 έως 5000 mg/Kg.  .Tο επιτρεπόµενο όριο της ατραζίνης στο νερό 

είναι 0.1µg/L ή 0.1ppb (EPA Current Drinking Water Standards 1999).  Έχει 

βρεθεί πως στην περίπτωση των αρουραίων το LD50 (µέση θανατηφόρος 

δόση) είναι 1869 mg/Kg.  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται LD50 

και για άλλα πειραµατόζωα εκτός των αρουραίων. 
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ΣΧΗΜΑ 36   Τοξικότητα της ατραζίνης σε διάφορα ζώα 
 

Τα αναφερόµενα τοξικά επακόλουθα της έντονης έκθεσης στην 

ατραζίνη είναι κατάθλιψη, µειωµένος ρυθµός αναπνοής, σπασµοί.  Τα όργανα 

που αποτελούν στόχο για την ατραζίνη είναι το δέρµα, τα µάτια, ο 

βλενογόννος υµένας, το αναπνευστικό σύστηµα, τα νεφρά και το ήπαρ.125,126  

Έχει καταχωρηθεί σαν µεταλλαξιογόνο, καρκινογενετικό, και επαγωγέας 

ανωµαλιών στην αναπαραγωγή.  Το χρόνιο NOAEL (No Adverse Effects 

Level) είναι 21.5 mg/Kg/day. 

Έχει βρεθεί ότι η ατραζίνη παρουσιάζει χρόνια τοξικότητα.  Πιο 

συγκεκριµένα 
 Αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου του µαστού (µελέτη σε 

αρουραίους). 

 Προκαλεί καρδιοτοξικότητα. (µελέτη σε σκύλους και ποντίκια) 

Έχει βρεθεί ότι οι απόγονοι των αρουραίων αναπτύσσονται πιο αργά 

όταν η µητέρα έρχεται σε επαφή µε ατραζίνη κατά την διάρκεια της 

εγκυµοσύνης καθώς επίσης και κατά τον θηλασµό.  Αυτό οφείλεται στην 

αλλαγή της 5-αλφα-R δραστικότητας της πρόσθιας υπόφυσης και αναστολή 

του 5-αλφα-DHT  υποδοχέα. 

In vivo και In vitro µελέτες που έχουν γίνει προτείνουν ότι η ατραζίνη 

προκαλεί ανωµαλίες στον εµµηνορυσιακό κύκλο και επάγει όγκους στο µαστό.  

∆εσµεύεται ασθενώς στον υποδοχέα οιστρογόνων, αλλάζει µερικές 

ενδιάµεσες παραµέτρους του οιστρογόνου και δεν έχει άµεση συναγωνιστική 

ή ανταγωνιστική δράση. 

Επίσης έχει βρεθεί ότι µειώνει τα επίπεδα τριϊωδοθυρονίνης, 

προκαλώντας θυρεοειδή υπερπλασία καθώς επίσης τα επίπεδα της 

ωχρινοποιητικής ορµόνης (LH), και της προγεστερόνης. 
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 Η ατραζίνη έχει την τάση να βιοσυσσωρεύεται σε µικροοργανισµούς, 

άλγη και ασπόνδυλα που ζουν στην θάλασσα, σκουλήκια, σαλιγκάρια και 

ψάρια.  Είναι ελαφρά τοξική στα ψάρια και στα ασπόνδυλα της θάλασσας και 

προκαλεί µικρής διάρκειας επιδράσεις στη συµπεριφορά των ψαριών. 

 Η επίδραση της ατραζίνης στα φυτά, όπως ζαχαροκάλαµο και 

καλαµπόκι, δεν υφίσταται γιατί αυτά είναι ικανά να βιοαποικοδοµούν την 

ατραζίνη σε µη τοξικούς µεταβολίτες. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η γονιδιοτοξικότητα της 

ατραζίνης οφείλεται πιθανόν στον χλωριωµένο δακτύλιο S-τριαζίνης, γιατί οι 

αντίστοιχες µη χλωριωµένες S-τριαζίνες δεν παρουσιάζουν γονιδιοτοξικότητα. 

 

2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 Έχει βρεθεί ότι η ατραζίνη είναι πιο τοξική από τα προϊόντα 

αποικοδόµησης της.  Μάλιστα πλήρης αποικοδόµηση της ατραζίνης στο 

κυανουρικό οξύ, που επιτυγχάνεται µε TiO2-φωτοκατάλυση, µειώνει την 

τοξικότητα σε λιγότερο από το µισό της αρχικής. 

 Παρόµοια µελέτη που έχει πραγµατοποιηθεί για τα πράσινα και τρία 

είδη κυανοβακτηρίων για τη φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη και δραστικότητα 

της αζωτογονάσης, έδειξε ότι και εδώ η τοξικότητα της ατραζίνης είναι 

µεγαλύτερη από αυτή των προϊόντων αποικοδόµησης της. 

 Συνεπώς οποιαδήποτε αποικοδόµηση της ατραζίνης οδηγεί σε 

προϊόντα µικρότερης τοξικότητας. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ pH 
 

Σε 20ml νερό διαλύονται 2mgr ατραζίνης.  Αφού αφεθεί για αρκετή ώρα 

υπό ανάδευση και σε υπέρηχους, το δείγµα φιλτράρεται.  Στη συνέχεια 

µετράται το pH.  Για το συγκεκριµένο δείγµα pH=5.72.  Λαµβάνεται δείγµα για 

φάσµα.  Στη συνέχεια µε προσθήκη HCl κατεβαίνει το pH στο 2 οπότε και 

λαµβάνεται πάλι δείγµα.  Ακολουθεί σταδιακή αύξηση του pH µε προσθήκη 

NaOH και λαµβάνονται δείγµατα για φάσµατα.  Συνολικά δείγµατα ελήφθησαν 

στα παρακάτω pH. 

 

∆είγµα 1 2 3 4 5 6 

pH 5.72 2.08 4.60 10.29 11.32 2.55 

 

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ 
 

2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ LDH 
 

Για την σύνθεση του LDH ακολουθείται το πρωτόκολλο του Miyata127.  

Σε τρίλαιµη σφαιρική φιάλη του ενός λίτρου µε 200ml Η2Ο τοποθετείται 

πεχάµετρο και µαγνητικός αναδευτήρας.  Στη φιάλη προσαρµόζονται δύο 

προσθετικές φιάλες από τις οποίες η µία περιέχει 200ml διαλύµατος 0.6Μ 

Mg(NO3)2 και 0.3Μ Al(NO3)3 και η άλλη 200ml διαλύµατος 2Μ NaOH.  Τα δύο 

διαλύµατα προστίθενται στο H2O ταυτόχρονα, µε τη ροή να ρυθµίζεται έτσι 

ώστε το pH του διαλύµατος να παραµένει σταθερό και ίσο µε 10.0 ± 0.5.  Όλα 

τα διαλύµατα παρασκευάζονται µε απιονισµένο νερό που έχει απαερωθεί µε 

διοχέτευση N2 για 20min και στη συνέχεια παραµένουν σφραγισµένα ώστε να 

µην έρχονται σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα.  Επίσης κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης η συσκευή είναι κλειστή και διοχετεύεται αέριο Ν2 στη 
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σφαιρική φιάλη.  Με την ανάµιξη των δύο διαλυµάτων πραγµατοποιείται 

σχηµατισµός λευκού ιζήµατος.  Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση και ήπια 

θέρµανση για 16 ώρες.  Ακολουθεί φυγοκέντρηση του διαλύµατος και 

επαναιώρηση του ιζήµατος σε απαερωµένο και απιονισµένο νερό.  Το 

διάλυµα απαερώνεται εκ νέου και αφήνεται σφραγισµένο µέχρι τη χρήση του. 

   

2.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ “LDH-ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ-ΑΤΡΑΖΙΝΗ” 
 

Σε 194ml νερό προστίθενται 0.235 gr Tris-base ( 0.85mM ) και 1.95gr 

Hecameg  (0.8 % w/v ).  Πραγµατοποιείται ανάδευση µέχρι το διάλυµα να 

γίνει διαυγές.  Στη συνέχεια γίνεται προσθήκη 0.223 gr παλµιτικού ( 3.8mM ).  

Το διάλυµα θερµαίνεται µε ανάδευση µέχρι να γίνει διαυγές.  Στη συνέχεια το 

διάλυµα ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου και ρυθµίζεται το pH=9.  Έπειτα  

διαλύονται 21.57mgr ατραζίνης (0.44 mM) σε 5ml  CHCl3.  Προστίθεται το 

διάλυµα της ατραζίνης στο υδατικό διάλυµα Hecameg-παλµιτικού.  Γίνεται 

ισχυρή ανάδευση.  Το διάλυµα γίνεται λευκό.  Ακολουθεί διαβίβαση ρεύµατος 

Ν2 οπότε και εξατµίζεται το CHCl3.  Το διάλυµα τελικά γίνεται διαυγές όταν 

έχει εξατµιστεί όλο το CHCl3.  Πραγµατοποιείται απαέρωση και στη συνέχεια 

γίνεται προσθήκη 0.2gr LDH.  To LDH βρίσκεται υπό µορφή διαλύµατος 

γνωστής συγκέντρωσης.  Για την παρακολούθηση της αντίδρασης 

λαµβάνονται δείγµατα από το διάλυµα της αντίδρασης.  Τα δείγµατα που 

λαµβάνονται είναι:   

I. ∆είγµα από το αρχικό διάλυµα Hecameg-παλµιτικό-Ατραζίνη. 

II. ∆είγµα από το διάλυµα αµέσως µετά την προσθήκη LDH. 

III. ∆είγµα από το διάλυµα µετά από 1 ηµέρα. 

IV. ∆είγµα από το διάλυµα µετά από 2 ηµέρες. 

V. ∆είγµα από το διάλυµα µετά από 3 ηµέρες. 

Τα δείγµατα φυγοκεντρούνται και διηθούνται για την αποµάκρυνση 

σωµατιδίων που επηρεάζουν το φάσµα. 
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 Παράλληλα παρασκευάζεται και LDH-παλµιτικό χωρίς ατραζίνη 

ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία και στις ίδιες συνθήκες.  Η 

παρασκευή του δείγµατος αυτού γίνεται µε σκοπό τη χρήση του ως πρότυπο 

σύγκρισης κατά το χαρακτηρισµό των νανοϋβριδίων. 

 

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ 
 

Ο χαρακτηρισµός των συντιθέµενων νανοϋβριδίων πραγµατοποιείται 

µε τη βοήθεια περίθλασης ακτίνων Χ, καθώς επίσης και µε τη χρήση 

φασµατοσκοπίας υπερύθρου (IR).  

 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ  
 

Αρχικά πραγµατοποιείται απελευθέρωση της ατραζίνης σε αιθανόλη.  

Πιο συγκεκριµένα σε 2ml αιθανόλης προστίθενται 10mgr LDH-παλµιτικό-

ατραζίνης  και αφήνεται υπό ανάδευση για 1 ηµέρα.   Στη συνέχεια το δείγµα 

διηθείται και η ποσότητα της ατραζίνης που απελευθερώθηκε ανιχνεύεται µε 

βάση την απορρόφηση στο υπεριώδες.  

Επιπλέον µελετήθηκε η απελευθέρωση της ατραζίνης και σε υδατικό 

διάλυµα.  Έτσι σε 20ml νερού προστίθενται 0.08gr LDH-παλµιτικό-Ατραζίνη 

και.  Λαµβάνεται δείγµα σε t=0min.  Στη συνέχεια αποχύνεται το υπερκείµενο 

και προστίθενται 20ml νερού.  Πραγµατοποιείται φυγοκέντρηση για 10 min 

στα 12000g. Λαµβάνεται δείγµα και το υπερκείµενο αποχύνεται.  Η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται για τα πρώτα 60min.  Συγκεντρωτικά τα δείγµατα που 

ελήφθησαν φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

∆είγµα 1 2 3 4 5 6 7 

Χρόνος/min 0 10 20 30 40 50 60 

 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δείγµατα διηθούνται µε φίλτρο 0.2µm. 
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5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ  ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 
 

Σε 5ml διαλύµατος ατραζίνης 1.25 mg/lt προστίθενται 0.13gr LDH-

παλµιτικό.  Το διάλυµα αφήνεται υπό ανάδευση για τρεις ηµέρες.  

Λαµβάνονται δείγµατα κάθε  µέρα για τη λήψη φάσµατος υπεριώδους.   

 

6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ LDH-ΠΑΛΜΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ MCM-
41 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 

 

Αρχικά παρασκευάζεται ένα υδατικό διάλυµα ατραζίνης το οποίο στη 

συνέχεια χωρίζεται σε δύο µέρη.  Στο πρώτο µέρος προστίθεται 0.1gr LDH-

παλµιτικό, ενώ στο δεύτερο µέρος προστίθεται 0.1 gr MCM-41 το οποίο δεν 

έχει υποστεί κατεργασία για την αποµακρύνση των επιφανειοδραστικών 

µορίων.  Η πορεία των αντιδράσεων παρακολουθείται µε τη βοήθεια 

φασµατοσκοπίας UV-vis.  Λαµβάνεται δείγµα πριν την προσθήκη LDH και 

MCM-41, καθώς επίσης και µετά την πάροδο 1, 2 και 3 ηµερών από την 

προσθήκη της silica και του LDΗ-παλµιτικού.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

δείγµατα διηθούνται µε φίλτρο 0.2 µm πριν ληφθούν τα φάσµατα. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ pH 
 

 Αρχικά µελετάται η σταθερότητα της ατραζίνης στα διάφορα pH.   Το 

φάσµα της ατραζίνης παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικές κορυφές.  Η κύρια 

κορυφή της ατραζίνης εµφανίζεται στα 223 nm ενώ µια δευτερεύουσα κορυφή 

στα 264 nm είναι επίσης εµφανής.  Για να διαπιστωθεί  η σταθερότητα ή όχι 

της ατραζίνης µελετάται το φάσµα της και αν παρατηρούνται µεταβολές σε 

αυτό, στα διάφορα pH.  Τα φάσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο 

παρακάτω σχήµα. 
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ΣΧΗΜΑ 37  Ατραζίνη σε διάφορα pH. Στα δείγµατα έχει πραγµατοποιηθεί αραίωση 1:10. 
1.pH=5.72, 2.pH=2.08, 3.pH=4.60, 4.pH=10.29, 5.pH=11.32, 6.pH=2.55 
 
 
 Όπως φαίνεται από τα φάσµατα, δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στις 

χαρακτηριστικές κορυφές της ατραζίνης για pH= 2 - 11.3.  Αυτό σηµαίνει ότι η 
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ατραζίνη είναι σταθερή σε ένα µεγάλο εύρος pΗ µε αποτέλεσµα να µην 

παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα κατά την διεξαγωγή περαιτέρω πειραµάτων. 

 

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ 
 

2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ “LDH-ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ-ΑΤΡΑΖΙΝΗ” 
 

 Η ατραζίνη είναι ένα υδρόφοβο φάρµακο και εποµένως παρουσιάζει 

µικρή διαλυτότητα στο νερό, της τάξεως του 30mg/lt.  Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να παρουσιάζονται προβλήµατα κατά την διάλυση της στο νερό.  

Από την άλλη στο LDH µεταξύ των στρωµάτων, εκτός από τα αντισταθµιστικά 

ανιόντα, υπάρχουν και µόρια νερού, καθιστώντας έτσι το περιβάλλον 

«αφιλόξενο» για την ατραζίνη.  Η εισαγωγή λοιπόν της ατραζίνης στον πηλό 

µε απλή ιονανταλλαγή   δεν είναι εφικτή.  Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση του 

παλµιτικού οξέος.  Το παλµιτικό οξύ αυξάνει την διαλυτότητα της ατραζίνης µε 

τη δηµιουργία µικκυλίων.  Με την εισαγωγή του παλµιτικού οξέος στο LDH 

επιτυγχάνεται η δηµιουργία µονοστοιβάδων ή διπλοστοιβάδων του λιπαρού 

οξέος.  Υπάρχουν αρκετοί τρόποι δηµιουργίας των µονοστοιβάδων ή 

διπλοστοιβάδων του παλµιτικού οξέος, καθώς επίσης και άλλων λιπαρών 

οξέων128.  Οι τρόποι όµως αυτοί απαιτούν υψηλές θερµοκρασίες µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την ατραζίνη.  Για το 

λόγο αυτό το παλµιτικό οξύ διαλυτοποιείται σε HECAMEG που είναι ένα µη 

ιονικό απορρυπαντικό.  Το µη ιονικό αυτό απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στο 

LDH.  Έγινε δοκιµή χρήσης και άλλων αµφίφιλων µορίων εκτός από το 

αµφίφιλο παλµιτικό, όπως χολικό οξύ, SDS, όµως η χρήση τους παρεµπόδιζε 

τον προσδιορισµό της ατραζίνης µε τις διάφορες φασµατοσκοπικές µεθόδους. 

Η µελέτη της αντίδρασης πραγµατοποιήθηκε µε φασµατοσκοπία UV-

Vis.  Τα φάσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα. 
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ΣΧΗΜΑ 38  Σύνθεση LDH-παλµιτικό- ατραζίνη   1.πριν την προσθήκη LDH    2. αµέσως µετά 
την προσθήκη LDH   3. µετά από 1 µέρα   4. µετά από 2 µέρες   5. µετά από 3 µέρες 

 
 Όπως παρατηρείται από τα φάσµατα, δεν µπορεί να βγει κανένα 

συµπέρασµα για την πορεία της αντίδρασης από την κύρια κορυφή της 

ατραζίνης στα 223nm.  Έτσι η παρακολούθηση της αντίδρασης γίνεται µε 

βάση την δευτερεύουσα κορυφή στα 264 nm.  Παρατηρείται ότι αµέσως µετά 

την προσθήκη του LDH στο διάλυµα παλµιτικού-ατραζίνης η ένταση της 

κορυφής αρχίζει και µειώνεται, γεγονός που υποδηλώνει την µείωση της 

συγκέντρωσης ατραζίνης στο διάλυµα και την εισαγωγή της στο LDH.  Από τα 

φάσµατα βγαίνει επίσης το συµπέρασµα ότι η µεγαλύτερη ποσότητα 

ατραζίνης εισάγεται στον πηλό µετά την πάροδο της πρώτης µέρας, αφού εκεί 

παρατηρείται και η µεγαλύτερη µείωση της έντασης της κορυφής  σε σχέση µε 

την µείωση που παρατηρείται την δεύτερη ηµέρα.  Ένα ακόµη ενδιαφέρον 

στοιχείο είναι ότι η ένταση της κορυφής την τρίτη ηµέρα είναι περίπου η ίδια 

µε την ένταση της κορυφής την δεύτερη µέρα.  Βγαίνει  λοιπόν το 

συµπέρασµα ότι ουσιαστικά µετά την πάροδο και της δεύτερης µέρας η 

αντίδραση έχει τελειώσει, αφού δεν µπορεί να εισαχθεί επιπλέον ποσότητα 
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ατραζίνης στον πηλό.  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µικρές 

αποκλίσεις της κορυφής από τα 264nm οφείλονται στη γραµµή υποβάθρου.  

Με αφαίρεσή της, η κορυφή εµφανίζεται στο ίδιο µήκος κύµατος και για τα 5 

δείγµατα. 

Επίσης ελήφθησαν τα φάσµατα των δειγµάτων για το LDH-παλµιτικό 

που δεν έχει ατραζίνη όµως δεν παρατηρείται κορυφή για το διάλυµα ελέγχου 

στο µήκος κύµατος που µας ενδιαφέρει δηλαδή στα 264nm.  Με αυτό τον 

τρόπο τεκµηριώνεται ότι η µείωση της έντασης της κορυφής στα 264nm που 

παρατηρείται κατά την σύνθεση του νανοϋβριδίου LDH-παλµιτικό-ατραζίνη 

οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην ελάττωση της συγκέντρωσης ατραζίνης 

στο διάλυµα και όχι σε κάποιον άλλο παράγοντα. 

 

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΝΑΝΟΫΒΡΙ∆ΙΩΝ 

 

 Αρχικά έγινε χαρακτηρισµός µε περίθλαση ακτίνων Χ.  Όµως δεν 

παρατηρήθηκε κάποια διαφοροποίηση στο διάστηµα µεταξύ των στρωµάτων 

για το  LDH-παλµιτικό και για το LDΗ-παλµιτικό-Ατραζίνη.  Αυτό ήταν 

αναµενόµενο αφού το παλµιτικό είναι µεγάλο µόριο.  Έχει διαπιστωθεί 

µάλιστα ότι κατά την εισαγωγή στον πηλό δηµιουργεί διπλοστιβάδες µεταξύ 

των στρωµάτων του πηλού αυξάνοντας έτσι το διάστηµα µεταξύ τους πολύ 

(45,48Ǻ).  Το συµπέρασµα αυτό έχει προκύψει από το γεγονός ότι το µήκος 

του παλµιτικού ιόντος είναι περίπου ίσο µε: 16 x 1.27 Ǻ = 20.32 Ǻ, το µήκος 

µιας διπλοστοιβάδας παλµιτικού οξέος είναι περίπου 42 Ǻ, τιµή που βρίσκεται 

πολύ κοντά στην τιµή που προκύπτει και από τα διαγράµµατα περίθλασης 

ακτίνων X.  Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί 

διαφοροποίηση της απόστασης µεταξύ των στρωµάτων στο LDH µε ατραζίνη 

και στο LDH που δεν περιέχει ατραζίνη.  

Τα διαγράµµατα από την περίθλαση ακτίνων Χ παρουσιάζονται παρακάτω. 
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 ΣΧΗΜΑ 39  XRD LDH-Παλµιτικό-Ατραζίνη 
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 ΣΧΗΜΑ 40   XRD LDH-Παλµιτικό πρότυπο δείγµα ελέγχου 
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 Για το λόγο αυτό καταφεύγουµε στη χρήση φασµατοσκοπίας ΙR.  Στο 

παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται τα φάσµατα IR για την ατραζίνη,  για το 

LDH-παλµιτικό καθώς επίσης και για το LDH-παλµιτικό-Ατραζίνη. 

 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400,0
cm-1

%T 

802,79

990,20
1054,54

1127,27
1163,63

802,79990,20
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Ldh palmitate atrazine 

atrazine 

Ldh palmitate 

ΣΧΗΜΑ 41   IR   α)LDH-παλµιτικό-ατραζίνη   β) Ατραζίνη   γ) LDH-παλµιτικό-control 
 

   Για το φάσµα IR του LDH-παλµιτικού οι κορυφές που παρατηρούνται 

στα 2900cm-1 οφείλονται στους δεσµούς C-H, ενώ στα 1550cm-1 και 1420cm-1 

εµφανίζονται η ασύµµετρη και η συµµετρική δόνηση του καρβοξυλίου.  Η 

ύπαρξη νιτρικών ιόντων στον πηλό υποδηλώνεται µε την ύπαρξη κορυφής 

στα 1380cm-1.  Από σύγκριση των παραπάνω φασµάτων παρατηρείται η 

ύπαρξη κάποιων χαρακτηριστικών για την ατραζίνη δονήσεων, όπως στους 

1163 cm-1, στους 1127cm-1 στους 1054cm-1 στους 990cm-1 και στους 803cm-1, 

οι οποίες δονήσεις δεν παρατηρούνται στο LDH-παλµιτικό.  Η ύπαρξη αυτών 

των κορυφών, σε συνδυασµό και µε την προαναφερθείσα µείωση της έντασης 

της κορυφής στα 264nm κατά τη σύνθεση του LDH-παλµιτικό ατραζίνη, 

συνηγορούν υπέρ της εισαγωγής της ατραζίνης στον πηλό. 
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4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 
 

 Όπως προαναφέρθηκε η ατραζίνη είναι υδρόφοβο µόριο.  Εποµένως 

έχει µικρή διαλυτότητα στο νερό, ενώ διαλύεται πολύ εύκολα σε αιθανόλη.  

∆εδοµένου λοιπόν ότι µεταξύ των στρωµάτων του LDH περιέχονται µόρια 

νερού, καθιστώντας έτσι το περιβάλλον για την ατραζίνη “αφιλόξενο”, 

αναµένεται απελευθέρωση της ατραζίνης που έχει εισαχθεί στο LDH κατά την 

διάλυση του LDH-παλµιτικό-Ατραζίνη σε διάλυµα αιθανόλης.  Για να µελετηθεί 

αν τελικά απελευθερώνεται ατραζίνη στο διάλυµα αιθανόλης, είναι απαραίτητο 

να παρατεθούν και τα αντίστοιχα φάσµατα για το LDH-Παλµιτικό.  Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα φάσµατα αυτά. 
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ΣΧΗΜΑ 42    1. LDH-παλµιτικό σε EtOH   2. LDH-παλµιτικό  σε EtOH (φυγοκέντρηση)  3. 
LDH-παλµιτικό-ατραζίνη σε EtOH  4. LDH-παλµιτικό ατραζίνη σε EtOH (φυγοκέντρηση) 
 

  

Όπως µπορεί να διακρίνει κανείς, παρατηρούνται οι κορυφές της 

ατραζίνης στο διάλυµα αιθανόλης του LDH-παλµιτικού-Ατραζίνης, ενώ οι 

κορυφές αυτές απουσιάζουν από το LDH-παλµιτικό.  Γεγονός που 
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επιβεβαιώνει, αφενός µεν ότι όντως έχει πραγµατοποιηθεί εισαγωγή της 

ατραζίνης στον πηλό και αφετέρου ότι η δεσµευµένη πλέον ατραζίνη 

απελευθερώνεται στο διάλυµα αιθανόλης.  Για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο 

οι κορυφές της ατραζινης που παρουσιάζονται στα φάσµατα να οφείλονται σε 

αιωρούµενα σωµατίδια LDH-ατραζίνης, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται και 

διηθούνται µε φίλτρο 0.2µm.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

απελευθέρωση της ατραζίνης στην αιθανόλη  ενισχύεται και από το γεγονός 

ότι η ατραζίνη δεν αλληλεπιδρά ηλεκτροστατικά µε το LDH µε αποτέλεσµα να 

είναι ακόµα πιο εύκολη η απελευθέρωσή της. 

 Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε µελέτη της απελευθέρωσης της 

ατραζίνης σε υδατικό όµως διάλυµα.  Η διαλυτότητα της ατραζίνης σε νερό 

είναι 30mg/ml.  Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φορά (µετά την πάροδο 

κάθε 10λέπτου) το διάλυµα φυγοκεντρείται και αφού ληφθεί το δείγµα, το 

υπερκείµενο αποχύνεται και προστίθεται νέα ποσότητα νερού στο ίζηµα.  Η 

διατήρηση του ίδιου διαλύµατος νερού θα είχε ως αποτέλεσµα το διάλυµα να 

έφτανε γρήγορα σε κορεσµό και να παρεµποδιζόταν έτσι η περαιτέρω 

απελευθέρωση της ατραζίνης στο διάλυµα.  Για να διαπιστωθεί αν οι κορυφές 

που παρατηρούνται στα φάσµατα οφείλονται σε ελεύθερη ατραζίνη και όχι σε 

σωµατίδια LDH-ατραζίνης, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται και έπειτα 

διηθούνται.  Τα φάσµατα που ελήφθησαν για τις διάφορες χρονικές στιγµές 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα. 
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ΣΧΗΜΑ 43   Απελευθέρωση ατραζίνης σε νερό  1.  0min   2.  10min  3.  20min  4.  30min  5.  
40min  6.  50min  7.  60min 
 

 Όπως φαίνεται από τα φάσµατα παρατηρείται απελευθέρωση 

ατραζίνης από τον πηλό.  Η µεγαλύτερη ποσότητα ατραζίνης 

απελευθερώνεται στα πρώτα 10 λεπτά, ενώ αρκετή είναι και η ποσότητα που 

απελευθερώνεται στα 20 λεπτά.  Από τα 30 λεπτά και µετά η ποσότητα της 

ατραζίνης που απελευθερώνεται αρχίζει και µειώνεται αισθητά. 

Η τάση του ρυθµού απελευθέρωσης παρουσιάζεται στο σχήµα που 

ακολουθεί. 
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 ΣΧΗΜΑ 44  Ρυθµός απελευθέρωσης ατραζίνης 

 

 Η τάση λοιπόν του ρυθµού απελευθέρωσης της ατραζίνης ακολουθεί 

την εξής πορεία.  Αυξάνεται σηµαντικά από τα 0 στα 10 λεπτά, όπου 

παρουσιάζει και το µέγιστο.  Στη συνέχεια διατηρείται σχεδόν σταθερός µέχρι 

τα 20 λεπτά και έπειτα ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία.  Ο ρυθµός 

απελευθέρωσης της ατραζίνης µειώνεται σταθερά στα 30, 40 και 50 λεπτά 

ενώ στα 60 λεπτά ο ρυθµός έχει µειωθεί πάρα πολύ.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

παρόλη τη σηµαντική µείωση του ρυθµού απελευθέρωσης της ατραζίνης στα 

60 λεπτά, η ποσότητα ατραζίνης που απελευθερώνεται είναι υπολογίσιµη, 

γεγονός που υποδηλώνεται και από την ένταση των χαρακτηριστικών 

κορυφών της ατραζίνης στα 223 και 264 nm. 
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5 ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 
 

 Με το πείραµα αυτό επιτυγχάνεται η εισαγωγή της ατραζίνης στο LDH 

µε έναν λίγο διαφορετικό τρόπο.  Με αυτή την διαδικασία δεν έχουµε πλέον τη 

δηµιουργία µικκυλίων παλµιτικού µέσα στα οποία βρίσκεται εγκλωβισµένη 

ατραζίνη.  Αντιθέτως, LDH στο οποίο έχει γίνει η εισαγωγή παλµιτικού οξέος 

προστίθεται σε διάλυµα ατραζίνης.  Η µελέτη της πορείας της αντίδρασης και 

η εισαγωγή της ατραζίνης στο πηλό γίνεται και πάλι µε τη βοήθεια 

φασµατοσκοπίας UV-Vis.  Όπως έχει προαναφερθεί, τα δείγµατα και εδώ 

φυγοκεντρούνται και διηθούνται έτσι ώστε η ένταση των κορυφών που 

εµφανίζονται στα φάσµατα να οφείλεται στην ελεύθερη ατραζίνη που 

βρίσκεται στο διάλυµα και όχι στα σωµατίδια του πηλού που έχει 

απορροφήσει ατραζίνη.  Τα φάσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο 

σχήµα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 45   LDH-Παλµιτικό σε υδατικό διάλυµα ατραζίνης   1.  ∆ιάλυµα ατραζίνης  2. LDH-
Παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης  µετά από 1µέρα 3. LDH-Παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης  
µετά από 2µέρες  3. LDH-Παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης  µετά από 3µέρες  Στα δείγµατα 
έχει πραγµατοποιηθεί αραίωση 1:10 
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 Όπως φαίνεται από τα φάσµατα, µε την πάροδο των ηµερών 

παρατηρείται σταδιακή µείωση της έντασης των χαρακτηριστικών για την 

ατραζίνη κορυφών.  Ο ρυθµός µείωσης που παρατηρείται παρουσιάζεται στο 

σχήµα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 46  Ρυθµός προσρόφησης της ατραζίνης 

Μεγαλύτερη µείωση παρατηρείται κυρίως µετά την πρώτη ηµέρα, ενώ 

σηµαντική είναι η µείωση της έντασης των κορυφών και τις επόµενες ηµέρες.  

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται για µια ακόµη φορά πως είναι δυνατή η 

εισαγωγή της ατραζίνης στον πηλό.  Το µειονέκτηµα του συγκεκριµένου 

τρόπου εισαγωγής της ατραζίνης είναι ότι είναι δυνατή η εισαγωγή πολύ 

µικρότερης ποσότητας ατραζίνης στον πηλό, αφού η διαλυτότητα της 

ατραζίνης στο νερό είναι περιορισµένη.  Με τη χρήση του παλµιτικού οξέος 

για την δηµιουργία µικκυλίων αυξάνεται η ποσότητα ατραζίνης που µπορεί να 

διαλυθεί στο νερό.  Αυτό φαίνεται και από τη σχετική ένταση των κορυφών της 

ατραζίνης, κυρίως της δευτερεύουσας κορυφής στα 264nm, όπου για την 

πρώτη περίπτωση που παρατηρείται η δηµιουργία µικκυλίων η ένταση της 
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κορυφής είναι στο 1.5, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση που δεν έχουµε τη 

δηµιουργία µικκυλίων η ένταση της κορυφής στα 264nm δεν ξεπερνά το 0.05. 

 

6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ LDH-ΠΑΛΜΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ MCM-
41 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ 

 

Αρχικά παρουσιάζονται τα φάσµατα που ελήφθησαν και για τις δύο 

µήτρες χωριστά στη διάρκεια των τριών ηµερών. 

Έτσι για την περίπτωση του LDH-παλµιτικού  προκύπτει: 
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ΣΧΗΜΑ 47  LDH-παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης  1.διάλυµα ατραζίνης  2. LDH-παλµιτικό σε 
διάλυµα ατραζίνης µετά από 1µέρα   3. LDH-παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 
2µέρες   4. LDH-παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 3µέρες. 
 
 

Από τα φάσµατα παρατηρείται ότι πραγµατοποιείται απορρόφηση της 

ατραζίνης από το LDH-παλµιτικό, όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί.  Η 

απορρόφηση της ατραζίνης συνεχίζει να πραγµατοποιείται και µετά την 

πάροδο της πρώτης µέρας µε έναν σχετικά σταθερό ρυθµό.  Το γεγονός αυτό 
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επιβεβαιώνεται στο σχήµα 48, όπου παρουσιάζεται ο ρυθµός απορρόφησης 

της ατραζίνης από το LDH-παλµιτικό. 
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ΣΧΗΜΑ 48  Ρυθµός προσρόφησης της ατραζίνης στο LDH 
  
 

Στο σχήµα 48 παρατηρείται µεγαλύτερη απορρόφηση της ατραζίνης 

από το LDH-παλµιτικό κατά την πρώτη µέρα.  Ο ρυθµός απορρόφησης της 

ατραζίνης είναι σταθερός και σχετικά µεγάλος για την δεύτερη και τρίτη ηµέρα. 
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Για την περίπτωση του MCM-41  προκύπτει 
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ΣΧΗΜΑ 49    MCM-41 σε διάλυµα ατραζίνης  1.διάλυµα ατραζίνης  2. MCM-41 σε διάλυµα 
ατραζίνης µετά από 1µέρα  3. MCM-41  σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 2µέρες  4. MCM-41  
σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 3µέρες. 
 
 
 

Από τα παραπάνω φάσµατα διαπιστώνεται η επιτυχής εισαγωγή της 

ατραζίνης στη silica.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το MCM-41 

που χρησιµοποιείται στα πειράµατα αυτά δεν έχει υποστεί κατεργασία για την 

αποµάκρυνση του επιφανειοδραστικού µορίου.  Ο ρυθµός προσρόφησης της 

ατραζίνης στη silica παρουσιάζεται στο σχήµα 40 
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ΣΧΗΜΑ 40  Ρυθµός προσρόφησης της ατραζίνης στο MCM-41 

 
 
 

Παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη ποσότητα της ατραζίνης και εδώ 

απορροφάται κατά την πρώτη µέρα.  Στην περίπτωση της silica όµως, η 

ποσότητα της ατραζίνης που έχει εισαχθεί παραµένει σχεδόν σταθερή µετά 

την πάροδο της πρώτης ηµέρας, ενώ στο LDH-παλµιτικό η ποσότητα αυτή 

αυξάνεται σταδιακά µε την πάροδο των ηµερών.  Αυτό ήταν αναµενόµενο για 

το MCM-41, αφού η εισαγωγή επιτυγχάνεται µε ιονανταλλαγή, καθώς επίσης 

και µε υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις µεταξύ της ατραζίνης και του 

επιφανειοδραστικού µορίου.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η silica 

απορροφά µεγαλύτερη ποσότητα ατραζίνης σε σύγκριση µε το LDH-

παλµιτικό.  Αυτό φαίνεται πιο καθαρά από την σύγκριση των δύο φασµάτων, 

κυρίως των φασµάτων που προκύπτουν µετά την πάροδο της πρώτης µέρας.  

Η σύγκριση των φασµάτων αυτών παρουσιάζεται παρακάτω. 
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ΣΧΗΜΑ 41    Σύγκριση MCM-41 και LDH-παλµιτικό για απορρόφηση ατραζίνης από το 
διάλυµα της  1.διάλυµα ατραζίνης  2. MCM-41 σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 1µέρα 3. LDH-
παλµιτικό σε διάλυµα ατραζίνης µετά από 1µέρα 
 
 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η εισαγωγή της ατραζίνης στη silica 

πραγµατοποιείται πολύ πιο γρήγορα και σε µεγαλύτερη ποσότητα από ότι στο 

LDH-παλµιτικό.  Έτσι, ενώ στο LDH-παλµιτικό απαιτείται η πάροδος τριών 

ηµερών για την εισαγωγή όλης της ποσότητας ατραζίνης που είναι δυνατόν να 

απορροφήσει, στη silica αυτό επιτυγχάνεται µέσα σε µια µέρα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνονται τα εξής: 

1. Επιτυγχάνεται η εισαγωγή της ατραζίνης στο LDH 

2. Για την επίτευξη της εισαγωγής της ατραζίνης στο LDH είναι 

απαραίτητη η χρήση του παλµιτικού οξέος ή κάποιου παρόµοιου 

καρβοξυλικού οξέος. Αυτό συµβαίνει γιατί µε τον τρόπο αυτό 

δηµιουργούνται µικκύλια καρβοξυλικού οξέος και ατραζίνης και έτσι 

είναι δυνατή πλέον η εισαγωγή της ατραζίνης στο αφιλόξενο 

περιβάλλον του LDH.  

3. Η ατραζίνη απελευθερώνεται πολύ εύκολα σε διάλυµα αιθανόλης. 

4. Η ατραζίνη απελευθερώνεται σε υδατικό διάλυµα ακόµα και µετά την 

πάροδο των 60 λεπτών σε µικρές βέβαια ποσότητες. 

5. Είναι δυνατόν να εισαχθεί ατραζίνη από υδατικό διάλυµα σε LDH-

παλµιτικό.  Η ποσότητα όµως της ατραζίνης που εισάγεται είναι πολύ 

µικρότερη λόγω της περιορισµένης διαλυτότητας της ατραζίνης στο 

νερό. 

6. Η εισαγωγή της ατραζίνης στο MCM-41, που δεν έχει υποστεί 

κατεργασία για την αποµάκρυνση των επιφανειοδραστικών µορίων, 

πραγµατοποιείται χωρίς την χρήση ενός βοηθητικού µορίου, που στην 

περίπτωση του LDH-παλµιτικού είναι το παλµιτικό. 
7. Η απορρόφηση είναι πιο γρήγορη στην περίπτωση της silica, και 

πραγµατοποιείται σε µία µέρα, ενώ στην περίπτωση του LDH-

παλµιτικού η απορρόφηση της ατραζίνης ολοκληρώνεται σε τρεις 

µέρες. 
8. Η ποσότητα της ατραζίνης που απορροφάται από το MCM-41 είναι 

µεγαλύτερη από ότι για το LDH. 
9. Σαν µελλοντικές προοπτικές είναι η µελέτη της αποτελεσµατικότητας 

του νανοϋβριδίου LDH-ατραζίνης ως ζιζανιοκτόνο. 
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