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Περίληψη 

 

To Pseudomonas sp. PhDV1 είναι ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο το οποίο 

γνωρίζουμε ότι έχει την δυνατότητα να αποικοδομεί αρωματικές ενώσεις όπως η 

φαινόλη και το τολουόλιο χρησιμοποιώντας το meta μεταβολικό μονοπάτι. Στα 

πλαίσια της εργασίας επιχειρήθηκε η ανάπτυξη του συγκεκριμένου βακτηρίου 

χρησιμοποιώντας ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας τις τρεις μεθυλοφαινόλες 

(κρεσόλες), ενώσεις που είναι επίσης αρωματικές και αρκετά συγγενικές ως προς την 

δομή τους με την φαινόλη και το τολουόλιο. Με αυτόν τον τρόπο εξετάστηκε αν το 

βακτήριο έχει την δυνατότητα να αποικοδομεί ένα μεγαλύτερο εύρος από αρωματικές 

ενώσεις, ενώ στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν και αυτές τις αρωματικές ενώσεις τις 

αποικοδομεί με το ίδιο μεταβολικό μονοπάτι ή ακολουθεί διαφορετική πορεία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη του βακτηρίου σε αυτούς τους αρωματικούς 

ρύπους ακολουθήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με προηγούμενες 

εργασίες, ωστόσο η ανάπτυξη του βακτηρίου και στις τρεις κρεσόλες (ορθο-, μετα- 

και παρα-) ήταν επιτυχής. Επόμενο βήμα ήταν η ταυτοποίηση πρωτεϊνών που 

σχετίζονται με την προσαρμογή και την ανάπτυξη του βακτηρίου παρουσία 

αρωματικών ενώσεων και ειδικά τα ένζυμα που σχετίζονται με το μεταβολικό 

μονοπάτι που χρησιμοποιεί το βακτήριο για να αποικοδομήσει τις μεθυλοφαινόλες. 

Αυτό διαπιστώθηκε με δυο διαφορετικές προσεγγίσεις : 1) με την φασματοσκοπία 

ορατού για τον  χαρακτηρισμό ενός σημαντικού ενζύμου που χρησιμοποιεί το 

βακτήριο για την αποικοδόμηση αρωματικών ενώσεων και 2) με την πρωτεομική 

ανάλυση συγκρίνοντας τις πρωτεΐνες που διαφοροποιούνται όταν το βακτήριο 

αναπτύσσεται παρουσία αρωματικών ρύπων σε σχέση με ένα control που σε αυτήν 

την περίπτωση ήταν το ηλεκτρικό. 

Το ένζυμο που χαρακτηρίστηκε κινητικά είναι η 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης η 

οποία είναι ένα από τα πρώτα ένζυμα του meta μεταβολικού μονοπατιού και 

διαπιστώθηκε ότι εκφράστηκε από το βακτήριο και στις 3 κρεσόλες κάτι που 

αποτελεί σαφή ένδειξη ότι αυτό το μεταβολικό μονοπάτι χρησιμοποιείται και στην 

περίπτωση της αποικοδόμησης των κρεσολών. 

Ως προς την πρωτεομική προσέγγιση, αρχικά απομόνωθηκαν 3 βιολογικά δείγματα 

από 5 διαφορετικές συνθήκες (ηλεκτρικό, φαινόλη, ο-κρεσόλη, μ-κρεσόλη και π-

κρεσόλη) στα οποία εφαρμόστηκε πρωτόκολλο διαλυτοποίησης των πρωτεϊνών και 

κατόπιν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος FASP με στόχο την πέψη των πρωτεϊνών σε 

πεπτίδια και ακολούθησε η ταυτοποίηση τους με nLC-ESI-MS/MS. Συνολικά 

ταυτοποιήθηκαν 2953 πρωτεΐνες και για τις 5 συνθήκες και με την χρήση του 

κατάλληλου αναλυτικού εργαλείου (Perseus) διαπιστώθηκε ποιες από αυτές τις 

πρωτεΐνες διαφοροποιούνται κατά την αποικοδόμηση του ρύπου. 
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 Abstract 

 

Pseudomonas sp. PhDV1 is a gram-negative bacterium that has the ability to 

degradade aromatic compounds such phenol and toluene by using the meta metabolic 

pathway. In this project, it was attempted to grow this specific bacterium by using as a 

sole carbon and energy source the three methylphenols (cresols). These compounds 

are also aromatic and their structure is very similar with the phenol and toluene. In 

this way it was examined if the bacterium has the ability to degradade a wider range 

of aromatic compounds and also it was vital to determine whether these aromatic 

compounds are degradaded by the bacterium with the same pathway or it uses a 

different approach.  

In order to achieve the growth of the bacterium in these aromatic compounds, 

different approaches were followed compared to past works, however the growth of 

the bacterium was successful in all the three isomers of the cresols (ortho-, meta- and 

para-). The next step was the identification of proteins that are relative with the 

adaptation and growth of the bacterium in presence of the aromatic compounds and 

more specifically the enzymes that are related to the metabolic pathway that is used 

by the bacterium in order to catabolize the methylphenols. This was determined by 

two different approaches : 1) with the UV-Vis spectroscopy  for the characterization 

of an important enzyme that is used by the bacterium in order to degrade aromatic 

compounds and 2) with the proteomic analysis, by comparing those proteins that 

differentiate when the bacterium grows in presence aromatic pollutants compared to a 

control sample which in this occasion was the succinic acid.  

The enzyme that was characterized was the catechol 2,3-dioxygenase which is one of 

the first enzymes that is used during the meta metabolic pathway and it was proven 

that this enzyme was expressed by the bacterium in all three of the cresols. This is a 

clear evidence that the meta metabolic pathway is being used by the bacterium in 

order to degrade these compounds too. 

For the proteomic approach, at first three biological samples from five different 

conditions (succinate, phenol, o-cresol, m-cresol and p-cresol) were isolated and a 

protocol for the solubilization of the proteins was applied and afterwards the method 

FASP was used to digest the proteins to peptides and they were identified with nLC-

ESI-MS/MS. In total, 2953 proteins were identified  for all the five different 

conditions and with the use of the suitable analytical tool (Perseus) it was determined 

which of the proteins differentiate during the degradation of the aromatic compounds. 

 

Keywords : Pseudomonas sp. PhDV1, cresols, biodegradation, FASP, proteomic 

analysis  
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1. Εισαγωγή  

1.1 Βιοεξυγίανση και βιοαποικοδόμηση 
 

Η συνεχής χρήση και σύνθεση χημικών σε βιομηχανικό επίπεδο είναι πιθανό να 

οδηγήσει στην ρύπανση διαφόρων περιοχών από ρύπους (υδρογονάνθρακες, 

φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα κ.α.). Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη μιας μεθόδου απομάκρυνσης αυτών των ρύπων από το περιβάλλον. 

Ανάμεσα σε άλλους τρόπους, υπάρχει μια ταχέως αναπτυσσομένη μεθοδολογία που 

ονομάζεται βιοεξυγίανση [1].  

Ως βιοεξυγίανση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία, περιβαλλοντικοί ρύποι 

αποικοδομούνται από οργανισμούς, κυρίως μικροοργανισμούς, και μετατρέπονται σε 

λιγότερο τοξικές μορφές. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προέρχονται είτε από την 

ίδια περιοχή που μολύνθηκε, είτε να έχουν απομονωθεί από αλλού και να 

μεταφερθούν στην μολυσμένη περιοχή. Οι ρύποι μετατρέπονται από τους 

οργανισμούς σε μόρια του μεταβολισμού τους. Η βιοαποικοδόμηση μιας ένωσης 

πολλές φορές μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης πολλαπλών οργανισμών [1]. Η 

βιοεξυγίανση μπορεί να είναι αποτελεσματική μονάχα όταν οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες επιτρέπουν την μικροβιακή ανάπτυξη και δράση τους οπότε η εφαρμογή 

τους συχνά περιλαμβάνει την παρουσία των αντίστοιχων περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Τέτοιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι η υγρασία, η θερμοκρασία το 

pH, η συγκέντρωση των ρύπων, από τις υπόλοιπες ενώσεις που βρίσκονται στο 

περιβάλλον και τέλος η παρουσία ή η απουσία του οξυγόνου ανάλογα με το αν ο 

μικροοργανισμός είναι αερόβιος ή αναερόβιος. 

Πλεονεκτήματα της βιοεξυγίανσης αποτελούν τα εξής : 

1) Είναι μια φυσική διαδικασία, φιλική προς το περιβάλλον και χωρίς να 

δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στα οικοσυστήματα 

2) Συνήθως οδηγεί στην πλήρη αποικοδόμηση του ρύπου, σε αντίθεση με άλλες 

μεθόδους που μπορεί απλά να αλλάξουν την φυσική κατάσταση του ρύπου 

(π.χ. από την υγρή φάση να μεταβεί στην αέρια) 

3) Τις περισσότερες φορές έχει χαμηλότερο κόστος από άλλες τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των ρύπων 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα της όμως έχει και ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι 

είναι : i) το ότι περιορίζεται μόνο στις ενώσεις που είναι βιοαποικοδομήσιμες, δηλαδή 

δεν είναι δυνατόν να αποικοδομηθούν όλες οι ενώσεις που χαρακτηρίζονται ως ρύποι 

και ii) το ότι εξαρτάται από ένα πλήθος από διαφορετικούς περιβαλλοντικούς 

παράγοντες με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σωστή εφαρμογή της. 
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Ωστόσο παρά τους περιορισμούς της είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος που 

ακόμα βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης οπότε είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι 

βιοχημικές και φυσιολογικές πλευρές της βιοεξυγίανσης προκείμενου να γίνει δυνατή 

η βελτιστοποίηση της μεθόδου και η εκτενέστερη εφαρμογή της σε περιπτώσεις 

ρύπανσης [1,2]. 

 

1.2 Η φαινόλη και οι κρεσόλες ως περιβαλλοντικοί ρύποι 
 

Η χρήση της φαινόλης και των μεθυλο υποκατεστημένων παραγώγων της, τις  

κρεσόλες, στην βιομηχανία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Είτε ως αντιδραστήρια, είτε 

ως διαλύτες βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες που 

σχετίζονται με την παραγωγή φαρμάκων, χρωστικών, πλαστικών, εκρηκτικών, 

φυτοφαρμάκων και την διύλιση του πετρελαίου. Επίσης χρησιμοποιούνται και στην 

παραγωγή σαπουνιών εξαιτίας της σημαντικής αντιμικροβιακής τους δράσης η οποία 

ήταν και ο λόγος που οι ενώσεις αυτές αρχικά χρησιμοποιούνταν ως αντισηπτικά. 

Καθώς η σύνθεση τους είναι εύκολη και χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία, 

ετησίως συντίθενται εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι από τις ενώσεις αυτές [3,4,5]. 

Η φαινόλη και τα παράγωγα της θεωρούνται σήμερα τοξικές ενώσεις για τον 

άνθρωπο και τα ζώα ενώ η υψηλή σχετικά διαλυτότητα που έχουν στο νερό μπορεί να 

οδηγήσει στην συσσώρευση τους στο περιβάλλον σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ένας 

παράγοντας που καταδεικνύει την τοξικότητα τους είναι η σταθερά logPow (Πίνακας 

1). 

 

Πίνακας 1: Φυσικοχημικές ιδιότητες της φαινόλης και των κρεσολών.  

Χημική 

ένωση  

Μοριακό 

βάρος 

Πυκνότητα 

(gr/cm3) 

Διαλυτότητα στο νερό 

(gr/100ml) 
logPow 

Φαινόλη 94.11 1.05 8.28 1.46 

ο-Κρεσόλη 108.14 1.05 2.6 1.95 

μ-Κρεσόλη 108.14 1.03 2.27 1.96 

π-Κρεσόλη 108.14 1.03 2.15 1.95 

 

 Η σταθερά αυτή αποτελεί τον λογάριθμο του λόγου μεταξύ των συγκεντρώσεων της 

οργανικής ένωσης όταν αυτή διαλυθεί σε ένα διάλυμα 1-οκτανόλης και νερού με 

αναλογία 1:1 [6,7]. Ουσιαστικά, η σταθερά αυτή δείχνει το πόσο υδρόφοβη είναι μια 

οργανική ένωση. Ενώσεις με τιμές logPow μεταξύ του 1 και του 4 θεωρούνται πολύ 

τοξικές για τα βακτήρια ακόμα και σε μικρές συγκεντρώσεις καθώς μπορούν να 

δεσμεύονται και να διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζουν την φυσιολογική λειτουργία της. Ενώσεις με logPow μικρότερο του 1 
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θεωρούνται τοξικές για τους μικροοργανισμούς μόνο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

Επίσης ενώσεις με logPow μεγαλύτερο του 4 παρόλο που έχουν μεγάλη 

χημειοσυγγένεια με την λιπιδική διπλοστοιβάδα, δεν θεωρούνται τοξικές για τους 

μικροοργανισμούς καθώς η μικρή διαλυτότητα που έχουν στο νερό εξασφαλίζει ότι 

δεν θα συσσωρευτούν σε υψηλή συγκέντρωση στην μεμβράνη [8].    

Όπως προαναφέρθηκε η χρήση και η σύνθεση των ενώσεων αυτών είναι πολύ 

εκτενής, με αποτέλεσμα η πιθανότητα να συσσωρευτούν αυτές οι ενώσεις στο 

περιβάλλον να είναι υψηλή. Ειδικά η φαινόλη έχει κατηγοριοποιηθεί ως ένα από τα 

20 πιο επικίνδυνα χημικά που μπορεί να προκαλέσουν κάποια μεγάλη οικολογική 

καταστροφή στο μέλλον [5]. Επίσης η υψηλή τοξικότητα που εμφανίζουν αυτές οι 

ενώσεις για τους οργανισμούς έχει οδηγήσει στο να τεθούν ελάχιστα όρια στις 

συγκεντρώσεις που πρέπει να υπάρχουν οι ενώσεις αυτές στην φύση για να μην 

υπάρχει οικολογικός κίνδυνος. Έτσι είναι απαραίτητο για τις βιομηχανικές μονάδες 

που χρησιμοποιούν τέτοιες ενώσεις να τις απομακρύνουν από τα απόβλητα τους. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση αυτών των 

ενώσεων από το περιβάλλον, τέτοιες είναι :  η προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, η 

ιοντική ανταλλαγή, η εκχύλιση και τέλος η χημική οξείδωση. Ωστόσο αυτές οι 

μεθοδολογίες χαρακτηρίζονται από διάφορα μειονεκτήματα όπως είναι το υψηλό 

κόστος, η χρήση επικίνδυνων χημικών που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα 

στο περιβάλλον και ότι με τις μεθόδους αυτές δεν πραγματοποιείται πλήρης 

αποικοδόμηση των ενώσεων αλλά η μεταφορά τους σε άλλη φάση [9]. Η μέθοδος με 

την καλύτερη προοπτική είναι αυτή της βιοεξυγίανσης που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο. Αυτό είναι εφικτό καθώς έχει βρεθεί ένα πλήθος από 

μικροοργανισμούς  που είναι ανθεκτικά σε αρωματικές ενώσεις όπως η φαινόλη και 

οι κρεσόλες και μπορούν να τις αποικοδομούν. Στον Πίνακα 2  παρουσιάζονται 

μερικά ενδεικτικά παραδείγματα βιοαποικοδόμησης αρωματικών ενώσεων από 

μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες και άλγη). 

 

Πίνακας 2: Παραδείγματα βιοαποικοδόμησης της φαινόλης και των κρεσολών που 

υπάρχουν στην βιβλιογραφία.[5,10,11]  

Είδος 

Οργανισμού 

Επιστημονική Ονομασία Ρύπος-Συγκέντρωση 

(mg/L) 

Ποσότητα που 

αποικοδομηθηκε (%) 

Βακτήρια Pseudomonas spp. π-Κρεσόλη: 100 100 

 Pseudomonas spp. και 

Vibrio spp. 

Φαινόλη: 100-800 46-100 

 Pseudomonas putida 

MTCC 1194 

Φαινόλη: 1000 100 

 Pseudomonas aeruginosa 

MTCC 4996 

Φαινόλη: 1300 100 

 Alcaligenes xylosoxidans 

Y234 

Φαινόλη: 1000 100 

 Acinetobacter sp. Strain 

PD 12 

Φαινόλη: 500 99.6 

 Alcaligenes faecalis Φαινόλη: 1600 100 
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 Pusarium sp. HJ01 Φαινόλη: 420 100 

 Bacillus badius D1 Φαινόλη: 1500 85 

 Bacillus brevis Φαινόλη: 1750 100 

 Bacillus cereus S1 Φαινόλη: 1000 74.6 

 Bacillus sp. P-NY Φαινόλη: 1000 64.9 

 Brevibacillus spp. P-NA Φαινόλη: 1000 68.2 

 Brevibacillus sp. A-NA Φαινόλη: 1000 62.9 

 Bacillus cereus SMC μ-Κρεσόλη: 1600 97.81 

 Bacillus sp. PHN 1 π-Κρεσόλη: 2163 60 

Μύκητες Candida tropicalis Φαινόλη: 2000 100 

  μ-Κρεσόλη: 280 100 

 Aspergillus awamori 

NRRL 3112 

Φαινόλη: 300-600 100 

 Phanerochaete 

chrysoporium BKM-F-

176 

π-Κρεσόλη: 150 100 

 Graphium sp. FIB4 Φαινόλη: 941.1 75 

 Penicillium chrysogenum 

CLONA2 

Φαινόλη : 50-300 100 

Κυανοβακτήρια Synechococcus PCC 7002 Φαινόλη : 100 100 

 Phormidium valderianum 

BDU 30501 

Φαινόλη : 50 77 

 Lyngbya lagerlerimi Φαινόλη : 166 64.38 

Άλγη Chlorella vulgaris Φαινόλη : 166 9.03 

 Elkatothrix viridis Φαινόλη : 166 5.03 

 Scenedesmus obliquus π-Κρεσόλη : 16-270 29-100 

  μ-Κρεσόλη :  162 20 

  ο-Κρεσόλη : 162 13 

 

 

1.3 Αρνητικά κατά Gram βακτήρια 
 

Το κυτταρικό τοίχωμα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων διαφέρει ως προς την 

δομή από το αντίστοιχο κυτταρικό τοίχωμα των θετικών κατά Gram βακτηρίων. Στην 

περίπτωση των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων υπάρχει μια επιπλέον κυτταρική 

μεμβράνη, η εξωτερική μεμβράνη. Η κυτταροπλασματική μεμβράνη περιβάλλεται 

από μια περιοχή που ονομάζεται περιπλασματικός χώρος, εκεί υπάρχει μια λεπτή 

στοιβάδα πεπτιδογλυκάνης και εξωτερικά αυτής υπάρχει η εξωτερική μεμβράνη 

(Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση και ηλεκτρονική μικρογραφία όπου 

απεικονίζεται η διαφοροποίηση της δομής του κυτταρικού τοιχώματος μεταξύ των 

αρνητικών και των θετικών κατά Gram βακτηρίων [12]. 

 

1.3.1 Εξωτερική μεμβράνη 
 

Η εξωτερική μεμβράνη των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων έχει μελετηθεί 

λεπτομερώς, εξαιτίας του γεγονότος ότι σχετίζεται με τη μολυσματικότητα αυτής της 

κατηγορίας βακτηρίων, ανάμεσα στις υπόλοιπες λειτουργίες που επιτελεί. Πρόκειται 

για μια διπλοστοιβάδα λιπιδίων, που περιέχει πρωτεΐνες αλλά και λιποσακχαρίτες. Η 

μεμβράνη αυτή έχει διακριτές πλευρές, με την πλευρά που περιέχει τους 

λιποσακχαρίτες να είναι προς τον εξωκυττάριο χώρο. Τα είδη των διαφορετικών 

πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης είναι πολύ λιγότερα σε σύγκριση με αυτά που 

βρίσκονται στην κυττατοπλασματική μεμβράνη λόγω της διαφορετικής λειτουργίας 

τους στο κύτταρο. Αποτελούν το 50% της συνολικής μάζας της εξωτερικής 

μεμβράνης [13]. Στην εξωτερική μεμβράνη βρίσκονται διαμεμβρανικές πρωτεΐνες 

αλλά και λιποπρωτείνες που είναι ακινητοποιημένες στην μεμβράνη με λιπίδια 

προσδεδεμένα στο N-τερματικό άκρο. Οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες είναι βασικές για 

τη διατήρηση της ακεραιότητας και της επιλεκτικής διαπερατότητας των 

βακτηριακών μεμβρανών [14]. Επιπλέον πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης, η 

έκφραση των οποίων συχνά ρυθμίζεται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα, παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην βακτηριακή παθογένεση αυξάνοντας την προσαρμοστικότητα 

των βακτηρίων σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο αυτός είναι και ο 

λόγος που τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια είναι πιο ανθεκτικά σε οργανικούς 

διαλύτες σε σχέση με τα θετικά κατά Gram βακτήρια. Οι πορίνες είναι μια πολύ 
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σημαντική κατηγορία πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης. Τα δομικά 

χαρακτηριστικά τους είναι ότι αποτελούνται από δομές β-βαρελιού και συνήθως 

σχηματίζουν τριμερή. Πρόκειται για πρωτεΐνες που σχηματίζουν πόρους στην 

εξωτερική μεμβράνη ώστε να επιτρέπεται η επιλεκτική διέλευση μικρών υδρόφιλων 

μορίων. Έτσι καθίσταται δυνατή η μεταφορά αυτών των μορίων στον 

περιπλασματικό χώρο και από κει μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης στο 

εσωτερικό του κυττάρου. Ωστόσο μεγαλύτερα ή υδρόφοβα μόρια δεν μπορούν να 

διαπεράσουν την εξωτερική μεμβράνη. 

Οι λειτουργίες που επιτελεί η εξωτερική μεμβράνη είναι οι εξής : 

1) Προσδίδει αρνητικό φορτίο στο κύτταρο  

2) Επιλεκτική διαπερατότητα ως προς τα μόρια που εισέρχονται στο κύτταρο 

3) Περιέχει υποδοχείς φάγων 

4) Βοηθά την επικοινωνία των κυττάρων  

5) Διατηρεί τα ένζυμα στο περίπλασμα  

6) Βοηθά στην προσαρμογή του βακτηρίου σε οργανικούς διαλύτες 

1.3.2 Περιπλασματικός χώρος 
 

Ο περιπλασματικός χώρος είναι ο χώρος ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική 

μεμβράνη και περιέχει αρκετές διαφορετικές πρωτεΐνες. Στο χώρο αυτό βρίσκεται το 

στρώμα της πεπτιδογλυκάνης που αποτελεί το κυτταρικό τείχος του βακτηρίου. Ο 

ρόλος των πρωτεϊνών του περιπλάσματος είναι να αναγνωρίζουν το περιβάλλον και 

να μεταφέρουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά εντός του κυττάρου. Μερικά 

παραδείγματα περιπλαματικών ενζύμων είναι τα παρακάτω : 

1. Υδρολυτικά ένζυμα όπως φωσφατάσες, πρωτεάσες και ενδονουκλεάσες 

2. Πρωτεΐνες πρόσδεσης που αναγνωρίζουν και μεταφέρουν διαμέσου της 

μεμβράνης συγκεκριμένες ενώσεις (σάκχαρα, αμινοξέα, ανόργανα ιόντα και 

βιταμίνες) 

3. Χημειουποδοχείς, οι οποίοι βοηθούν την αναγνώριση της χημικής σύστασης 

του περιβάλλοντος από το κύτταρο 

4. Ένζυμα αποτοξίνωσης που τροποποιούν ενώσεις που είναι τοξικές για το 

κύτταρο 

5. Ένζυμα που παρέχουν στo κύτταρο οσμωτική προστασία 

Η πεπτιδογλυκάνη στα αρνητικά κατά Gram βακτήρια περιέχει λιγότερες 

διασυνδέσεις και όχι πεπτιδικές διασυνδέσεις όπως παρατηρείται στη σύσταση των 

στρωμάτων πεπτιδογλυκάνης για τα θετικά κατά Gram βακτήρια. Ακόμα, η παρουσία 

ομοιοπολικά προσδεδεμένων λιποπρωτεινών στην πεπτιδογλυκάνη, οι οποίες 

αποτελούνται από υδρόφοβες περιοχές που προσδένονται στην εξωτερική μεμβράνη, 

συμβάλλει στην ισχυρή πρόσδεση της πεπτιδογλυκάνης στην εξωτερική μεμβράνη. 
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Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση του κυτταρικού τοιχώματος των αρνητικών κατά 

Gram βακτηρίων [12]. 

 

1.3.3 Κυτταροπλασματική μεμβράνη 
 

Η κυτταροπλασματική μεμβράνη είναι ένα οργανωμένο συγκρότημα το οποίο 

αποτελείται από μια διπλοστοιβάδα λιπιδίων, κυρίως φωσφολιπιδίων, και πρωτεΐνες 

βυθισμένες στην λιπιδική στοιβάδα. Περιέχει επιλεκτική διαπερατότητα καθώς 

περιέχει εξειδικευμένες μοριακές αντλίες και μοριακά κανάλια. Η ροή των 

πληροφοριών μεταξύ του κυττάρου και του περιβάλλοντος ελέγχεται από ειδικούς 

υποδοχείς που βρίσκονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη. Επίσης σε αυτήν 

εδράζουν ένζυμα που συμμετέχουν στην αναπνευστική αλυσίδα καθώς και σε 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας για το 

κύτταρο (παραγωγή ATP), καθώς και πρωτεΐνες-μεταφορείς που μεταφέρουν 

βιομόρια με αλλαγή της διαμόρφωσης τους, αλλά και πρωτεΐνες-δίαυλοι που 

μεταφέρουν μόρια διαμέσου της μεμβράνης. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι 

αντλίες RND ο ρόλος των οποίων θα αναφερθεί αργότερα. 

 

1.4 Προσαρμοστικοί μηχανισμοί των βακτηρίων 
 

Η ανθεκτικότητα των βακτηρίων στους οργανικούς διαλύτες εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Τα βακτήρια χρησιμοποιούν αρκετές διαφορετικές στρατηγικές 

προκειμένου να αλλάξουν την φυσιολογία και την γονιδιακή τους έκφραση με σκοπό 

να αποτρέψουν την βλάβη που προκαλούνται στα κύτταρα από τους οργανικούς 

διαλύτες. Παρακάτω περιγράφονται οι περισσότερες από αυτές τις στρατηγικές 

(Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των 

βακτηρίων σε οργανικούς διαλύτες. Στα αριστερά απεικονίζεται η κατάσταση των 

κυττάρων πριν την επαγωγή των μηχανισμών, ενώ στα δεξιά αναπαρίσταται η 

κατάσταση του βακτηρίου μετά την επαγωγή των μηχανισμών [15]. 

 

Ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς είναι η ρύθμιση της ρευστότητας της 

μεμβράνης. Πιο συγκεκριμένα τα ανθεκτικά gram-αρνητικά βακτήρια αποκρίνονται 

αλλάζοντας την σύσταση της κυτταρικής τους μεμβράνης σε  κορεσμένα και trans-

ακόρεστα λιπαρά οξέα [16,17]. Ο σχηματισμός των trans-ακόρεστων λιπαρών οξέων 

καταλύεται από ένα ένζυμο που ονομάζεται cis-trans ισομεράση (Cti) και βρίσκεται 

στον περιπλασματικό χώρο των βακτηρίων. Σε φυσιολογικές συνθήκες για το 

βακτήριο  η ενεργότητα αυτού του ενζύμου ρυθμίζεται από την περιορισμένη 

πρόσβαση του στα cis λιπαρά οξέα καθώς η μεμβράνη είναι άκαμπτη. Παρουσία 

όμως οργανικών διαλυτών η μεμβρανική διπλοστοιβάδα γίνεται πιο ρευστή 

επιτρέποντας στην υδρόφιλη ισομεράση να φτάσει στα cis λιπαρά οξέα και να τα 

μετατρέψει στα trans ισομερή τους. Τα κορεσμένα και trans-ακόρεστα λιπαρά οξέα 

αυξάνουν την ακαμψία της μεμβράνης. Η άκαμπτη μεμβράνη παρέχει ανθεκτικότητα 

στους οργανικούς διαλύτες μειώνοντας την εισροή και την συσσώρευση τους στην 

μεμβράνη [18,19]. 

Οι φωσφολιπιδικές κεφαλές που έχουν βρεθεί στα περισσότερα στελέχη 

ψευδομονάδων είναι οι φωσφατιδυλαιθανολαμίνη (PE), φωσφατιδυλογλυκερόλη 

(PG) και η καρδιολιπίνη (CL). Αυτές οι φωσφολιπιδικές κεφαλές και ειδικά η 

καρδιολιπίνη φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των 
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ψευδομονάδων σε οργανικούς διαλύτες [20]. Πρόσφατες μεταβολομικές αναλύσεις 

του στελέχους P. putida DOT-T1E έδειξαν ότι η ενδοκυττάρια συγκέντρωση της 

ορνιθίνης αυξάνεται παρουσία τολουολίου [21]. Λιπίδια που περιέχουν ορνιθίνη είναι 

γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση της εξωτερικής μεμβράνης 

και στο αρνητικό φορτίο των λιποσακχαριτών [22]. 

Ένας άλλος σημαντικός μηχανισμός των βακτηριών είναι ο σχηματισμός κυστιδίων 

στην εξωτερική μεμβράνη που αποτελούνται από φωσφολιπίδια, λιποσακχαρίτες και 

από πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης [23]. Στα κυστίδια αυτά εσωκλείονται 

μόρια από τους οργανικούς διαλύτες και είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που 

χρησιμοποιούν στελέχη της P. putida παρουσία τολουολίου [24]. Επίσης στο 

στέλεχος P. putida DOT-T1E ο σχηματισμός αυτών των κυστιδίων συνεισφέρει στην 

αύξηση της υδροφοβικότητας στην επιφάνεια του κυττάρου και προετοιμάζει τα 

κύτταρα για την δημιουργία ενός βιοφίλμ που δρα προστατευτικά απέναντι στο στρες 

που δημιουργείται παρουσία των οργανικών διαλυτών [25,26]. 

Τα παραπάνω είναι μηχανισμοί που αφορούν την προσαρμογή της κυτταρικής 

μεμβράνης και την μείωση της διαπερατότητας της στους οργανικούς διαλύτες. 

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που να επιτρέπει την 

αποβολή των συσσωρευμένων οργανικών διαλυτών έξω από το κύτταρο ενώ πολλές 

φορές και ορισμένα μεταβολικά ενδιάμεσα που παράγονται κατά την 

βιοαποικοδόμηση οργανικών ενώσεων ενδεχομένως να είναι τοξικά για τα κύτταρα 

και να απαιτείται η απομάκρυνση τους από αυτά [27,28]. Αυτό και στα θετικά και 

στα αρνητικά κατά Gram βακτήρια επιτυγχάνεται με τις αντλίες εκροής RND που 

είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες [29,30,31]. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από τρία 

μέρη, μια πρωτεΐνη μεταφορέα που βρίσκεται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη η 

οποία ενώνεται μέσω μιας άλλης πρωτεΐνης με μια πρωτεΐνη της εξωτερικής 

μεμβράνης (Εικόνα 4) [32,33]. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξαγωγή 

τοξικών ενώσεων είτε από το κυτταρόπλασμα στην εξωτερική μεμβράνη είτε από το 

περίπλασμα. Οι αντλίες αυτού του τύπου πέρα από το ότι εξάγουν τους οργανικούς 

διαλύτες, σχετίζονται και με την ανθεκτικότητα σε ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών και 

βαρέων μετάλλων [30,34]. 
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Εικόνα 4. Το μοντέλο μιας RND αντλίας εκροής. Αναπαρίσταται ο πιθανός τρόπος 

σύνδεσης της AcrB (αντλία της εσωτερικής μεμβράνης), της AcrA (περιπλασματική 

πρωτεΐνη) και της ToIC (πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης) [33]. 

 

Πρόσφατα ευρήματα έχουν αποδείξει ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην έκφραση των 

μεμβρανικών πορινών και άλλων εκκριτικών συστημάτων σε ανθεκτικά σε 

οργανικούς διαλύτες στελέχη ψευδομονάδων. Έχει βρεθεί ότι η έκφραση πορινών της 

εξωτερικής μεμβράνης μειώνεται παρουσία του τολουολίου προκειμένου να 

αποφευχθεί η εισροή του. Αντίθετα μια άλλη μεμβρανική πρωτεΐνη η OprH 

υπερεκφράζεται, προκειμένου να σταθεροποιήσει την κυτταρική μεμβράνη και να 

μειώσει την πρόσληψη του τολουολίου [35,36,37]. 

Σε πολλά βακτηριακά στελέχη έχει παρατηρηθεί η υπερέκφραση πρωτεϊνών, που 

σχετίζονται με την απόκριση σε θερμικό σοκ, παρουσία οργανικών διαλυτών [35,38]. 

Ενώ παρουσία τολουολίου έχει παρατηρηθεί η αύξηση στην έκφραση μοριακών 

σαπερονών, το οποίο είναι λογικό καθώς η παρουσία οργανικών διαλυτών στο 

κυτταρόπλασμα και στο περίπλασμα διαφοροποιεί την πτύχωση των πρωτεϊνών [17]. 

Μελέτες σε στελέχη της P. Putida απέδειξαν ότι παρουσία οργανικών διαλυτών οι 

ενώσεις του κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος (TCA) υπερεκφράζονται, ο ρυθμός 

αναγέννησης του NAD(P)H αυξάνεται και η ανάπτυξη του κυττάρου μειώνεται. Κατά 

την διάρκεια της καταπόνησης από οργανικό διαλύτη, η διαφοροποίηση στην 

έκφραση των πρωτεϊνών, που σχετίζονται με τον κύκλο του TCA ρυθμίζει την 

συγκέντρωση του NAD(P)H και συνεπώς και την οξειδοαναγωγική ισορροπία. Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται εφικτό για το κύτταρο να αντιμετωπίσει την απώλεια του 

ενεργειακού δυναμικού που συνδέεται με την ταχεία εξαγωγή του διαλύτη μέσω των 

αντλιών εκροής [35,39]. Αντίθετα, το περιεχόμενο ATP, η συγκέντρωση του καλίου 

και των αδενινο-νουκλεοτιδίων και το ενεργειακό φορτίο των αδενυλικών ηταν 

παρόμοια στην περίπτωση του στελέχους P. Putida DOT-T1E είτε παρουσία της 1-
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δεκανόλης είτε απουσία της [25]. Αυτά τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν την 

αποτελεσματική μεταβολική και ενεργειακή προσαρμογή των βακτηρίων όταν 

εκτίθενται σε οργανικούς διαλύτες. 

Τέλος, έχουν παρατηρηθεί και μεταβολές στην μορφολογία και το μέγεθος των 

κυττάρων ως απόκριση στην παρουσία οργανικού διαλύτη. Αυτό συμβαίνει, επειδή 

με την μείωση του μεγέθους του κυττάρου ο λόγος κυτταρική επιφάνεια προς όγκο 

αυξάνεται βοηθώντας σε πιο αποτελεσματική πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. 

Επίσης με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κυτταρική επιφάνεια που εκτίθεται και η 

αποβολή του διαλύτη από το κύτταρο γίνεται πιο εύκολη [15]. 

 

1.5 Μεταβολικά μονοπάτια αποικοδόμησης αρωματικών ενώσεων 
 

Η αποικοδόμηση των αρωματικών ενώσεων από τους μικροοργανισμούς γίνεται με 

ένα πλήθος από διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια τα οποία μπορούν να 

ταξινομηθούν ανάλογα με το : 

i. Αν γίνονται παρουσία ή απουσία του οξυγόνου (αερόβια ή αναερόβια 

βιοαποικοδόμηση) 

ii.  Ποιο είναι το κεντρικό μεταβολικό ενδιάμεσο (Εικόνα 5).  

  

 

Εικόνα 5. Κεντρικά μεταβολικά ενδιάμεσα που σχηματίζονται κατά την 

αποικοδόμηση αρωματικών ενώσεων. (1) Κατεχόλη, (2) Υδροκινόνη, (3) Χλωρο-

υδροξυκινόλη, (4) Υδροξυυδροκινόνη, (5) Γεντισικό οξύ, (6) Ομοπρωτοκατεχουικό 

οξύ, (7) Πρωτοκατεχουικό οξύ, (8) 2-υδροξυ-1-ναφθοικό οξύ, (9) Ομογεντισικό οξύ, 

(10) Σαλικυλικό οξύ [40].  
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Στην εργασία αυτή, θα εστιάσουμε στην μελέτη της αερόβιας βιοαποικοδόμησης των 

αρωματικών ενώσεων που έχουν ως κεντρικό μεταβολικό ενδιάμεσο την κατεχόλη. Η 

αερόβια αποικοδόμηση των αρωματικών ενώσεων γίνεται σε δύο βασικά βήματα 

(Εικόνα 6). Το πρώτο βήμα είναι η μετατροπή της αρωματικής ένωσης στο κεντρικό 

μεταβολικό ενδιάμεσο μέσα από μια σειρά αντιδράσεων οξείδωσης που καταλύονται 

από μονοοξυγενάσες και διοξυγενάσες, στο επόμενο βήμα γίνεται η διάσπαση του 

αρωματικού δακτυλίου και τελικά μέσα από μια σειρά αντιδράσεων δημιουργούνται 

προϊόντα που εισέρχονται στον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος (TCA) για να 

παραχθεί ενέργεια για το κύτταρο [41,42]. 

 

                                        

Εικόνα 6. Σχηματική πορεία των βασικών βημάτων της  αερόβιας αποικοδόμησης 

των αρωματικών ενώσεων με κεντρικό μεταβολικό ενδιάμεσο την κατεχόλη [42,43]. 

 

 Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της αποικοδόμησης της φαινόλης το πρώτο βήμα 

είναι η μετατροπή της σε κατεχόλη με την προσθήκη μιας υδροξυλομάδας, μια 
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αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο υδροξυλάση της φαινόλης. Με τον τρόπο 

αυτό ο αρωματικός δακτύλιος αποσταθεροποιείται και μπορεί να διασπασθεί πιο 

εύκολα. Το ένζυμο υδροξυλάση της φαινόλης έχει ταξινομηθεί ως μία μη αιμική 

μονοοξυγενάση που περιέχει δύο κέντρα σιδήρου [44]. 

Στην συνέχεια η αερόβια αποικοδόμηση της κατεχόλης μπορεί να γίνει με δυο 

διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια, το όρθο (ortho) και το μέτα (meta). Η 

διαφοροποίηση σε αυτά τα μεταβολικά μονοπάτια εντοπίζεται στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η διάσπαση του δακτυλίου. Στην περίπτωση του ortho μεταβολικού 

μονοπατιού η διάσπαση του αρωματικού δακτυλίου από την διοξυγενάση γίνεται 

στην 1,2-θέση δηλαδή ανάμεσα στις δύο υδροξυλομάδες (διάσπαση ιντραδιόλης) ενώ 

στην meta μεταβολική πορεία η διάσπαση γίνεται στην 2,3-θέση, δηλαδή έξω από τα 

υδροξύλια (διάσπαση εξτραδιόλης) (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Διάσπαση της κατεχόλης  από την διοξυγενάση στην ortho και την meta 

μεταβολική πορεία [42]. 

 

 Στην περίπτωση του ortho- μεταβολικού μονοπατιού η διάσπαση του δακτυλίου 

γίνεται από το ένζυμο 1,2-διοξυγενάση της κατεχόλης και το προϊόν που 

σχηματίζεται είναι το cis,cis-μουκονικό οξύ το οποίο μέσα από μια σειρά 

αντιδράσεων μετατρέπεται σε ακέτυλο-CoA και ηλεκτρικό οξύ. Αντίστοιχα, στο 

meta- μεταβολικό μονοπάτι η διάσπαση του δακτυλίου γίνεται από το ένζυμο 2,3-

διοξυγενάση της κατεχόλης και το προϊόν που παράγεται είναι η 2-υδροξυμουκονική 

ημιαλδεΰδη, η οποία τελικά μετατρέπεται σε ακέτυλο-CoA και πυροσταφυλικό. Στην 

Εικόνα 8 παρουσιάζονται ολοκληρωμένες οι δύο μεταβολικές πορείες.   
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Εικόνα 8. Οι ortho και meta μεταβολικές πορείες 

 

Στην Εικόνα 9  απεικονίζεται το meta μεταβολικό μονοπάτι για την περίπτωση της 

φαινόλης και των 3 ισομερών της κρεσόλης. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε όλες 

τις περιπτώσεις εκτός από αυτήν της π-κρεσόλης τα τελικά προϊόντα είναι τα ίδια. 
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Εικόνα 9. Τα μεταβολικά μονοπάτια της βιοαποικοδόμησης για την φαινόλη και τα 

τρία ισομερή της κρεσόλης. Κάτω από την ονομασία των ενζύμων αναγράφονται οι 

κωδικοί τους στην βάση δεδομένων της Swissprot. 
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Επίσης θα αναφερθούν και κάποια γενικά χαρακτηριστικά για μερικά από τα ένζυμα 

που συμμετέχουν στο meta- μεταβολικό μονοπάτι [45]: 

1) Η δράση της 2,3-διοξυγενάσης της κατεχόλης γίνεται με δέσμευση της 

οργανικής ένωσης και του ατμοσφαιρικού οξυγόνου σε ένα δισθενές 

μεταλλικό κέντρο στο ενεργό κέντρο του ενζύμου [46]. Κρυσταλλογραφικές 

μελέτες στο ένζυμο που απομονώθηκε από στέλεχος της P.Putida κατέδειξαν 

ένα μη αιμικό κέντρο Fe(II) σε κάθε μία από τις τέσσερις πανομοιότυπες 

υπομονάδες που σχημάτιζαν το λειτουργικό ένζυμο [47]. 

2) To ένζυμο υδρατάση του 2-κετο-4-πεντενοικού ονομάζεται και υδρατάση του 

2-οξοπεντ-4-διενοικού και έχει βρεθεί ότι η μέγιστη ενεργότητα του 

συγκεκριμένου ενζύμου παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε Mg2+ ως 

συμπαράγοντας [48]. 

3) Το ένζυμο που καταλύει την διάσπαση του 4-υδροξυ-2-οξοβαλερικού σε 

ακεταλδεύδη και πυροσταφυλικό ανήκει στις οξο-οξύ λυάσες και διασπά 

δεσμούς C-C. Η κρυσταλλική δομή του ενζύμου αυτού που απομονώθηκε από 

το στέλεχος Pseudomonas sp. CF600 φανέρωσε ότι το ένζυμο αυτό περιέχει 

ένα κατιόν Mn2+ στο ενεργό του κέντρο και δρα σε συνεχή σχέση με το 

ένζυμο αφυδρογονάση της ακεταλδεύδης με σκοπό την περαιτέρω μετατροπή 

της ακεταλδεύδης σε ακέτυλο-CoA [49]. 

 

 

1.6 Tο βακτηριακό στέλεχος Pseudomonas phDV1 
 

Το βακτηριακό στέλεχος phDV1 του γένους Pseudomonas απομονώθηκε από λύματα 

διυλιστηρίων σε βιομηχανική περιοχή της Δανίας και το κύριο χαρακτηριστικό του 

είναι το γεγονός ότι αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας ως μοναδική πηγή άνθρακα 

ενέργειας αρωματικές ενώσεις όπως την φαινόλη. Πρόκειται για ένα κατά Gram 

αρνητικό αερόβιο βακτήριο το οποίο ανήκει στο φύλο των Πρωτεοβακτηρίων, στην 

κλάση γ-Πρωτεοβακτήρια, στην οικογένεια Pseudomonaceae και στο γένος 

Pseudomonas. Φυλογενετική ανάλυση με βάση την αλληλουχία του 16S rRNA του 

στελέχους phDV1 βρέθηκε ότι παρουσιάζει 99,8% ομοιότητα με το είδος 

Pseudomonas pseudoalcaligenes, ενώ ο βέλτιστος ρυθμός ανάπτυξης για το βακτήριο 

επιτυγχάνεται υπό συνθήκες 30ο C και 200mg/L συγκέντρωση φαινόλης, ενώ η 

ικανότητα αποικοδόμησης της φαινόλης ανέρχεται στα 52mg/L την ώρα [50]. 

Πρόσφατα αναλύθηκε το γονιδίωμα του στελέχους το οποίο περιέχει  

4.727.682 ζεύγη βάσεων και κωδικοποιεί 4.081 πρωτεΐνες [51]. 

Το ένζυμο που συμμετέχει στην meta- διάσπαση της κατεχόλης, η 2,3-διοξυγενάση 

της κατεχόλης έχει απομονωθεί και χαρακτηριστεί [52]. Επίσης έχουν αναγνωριστεί 

και όλα τα υπόλοιπα ένζυμα που συμμετέχουν στο meta μεταβολικό μονοπάτι 
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αποικοδόμησης της φαινόλης από το στέλεχος αυτό, μετά από κλασματοποίηση του 

κυτταροπλασματικού πρωτεόματος με διαβάθμιση σουκρόζης. Τέλος μέσω 

ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων – μη αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης (Blue 

Native Page) σε συνδυασμό με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-Tricine/Page) 

και με φασματοσκοπία μάζας έχουν ταυτοποιηθεί τα λειτουργικά σύμπλοκα που 

λαμβάνουν μέρος στο μεταβολισμό της φαινόλης (Εικόνα 10) [53]. Τέτοια 

παραδείγματα είναι i) η αποκαρβοξυλάση του 4-οξαλοκροτονικού με την υδρατάση 

του 2-υδροξυπεντ- 2,4 διενοικού, ii) η αφυδρογονάση της ακεταλδεύδης και η 

αλδολάση του 4-υδροξυ-2-οξοβαλερικού, iii) η μονοξυγενάση του βενζολίου και η 

υδροξυλάση της φαινόλης [54].      

 

Εικόνα 10. Ενδεχόμενες πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ταυτοποιημένων 

ενζύμων. 

 

1.7 Πρωτεομική ανάλυση 
 

Ως πρωτεομική ανάλυση ονομάζεται η ολοκληρωτική μελέτη του πρωτεόματος ενός 

οργανισμού. Ως πρωτέομα ορίζεται το σύνολο των πρωτεϊνών που συντίθονται και 

εκφράζονται από ένα οργανισμό όταν αυτός βρίσκεται σε ορισμένες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Τα βήματα που περιλαμβάνουν οι μέθοδοι της πρωτεομικής ανάλυσης 

είναι (Εικόνα 11): 1) εκχύλιση των πρωτεϊνών από τα κύτταρα, 2) διαχωρισμός των 
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πρωτεϊνών με μεθόδους όπως η δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση ή η υγρή 

χρωματογραφία, 3) πέψη των πρωτεϊνών σε πεπτίδια, 4) ανάλυση των πεπτιδίων με 

φασματόμετρο μάζας, 5) ταυτοποίηση των πρωτεϊνών βάσει της σύγκρισης των 

φασμάτων των πεπτιδίων με τα αντίστοιχα της επιλεγμένης βάσης δεδομένων 

[55,56]. Οι πιο κοινές τεχνικές ιονισμού είναι με ηλεκτροψεκασμό (ESI-MS) και η 

απόπτυση με laser υποβοηθούμενη από υπόστρωμα (MALDI).   

 

 

Εικόνα 11. Η γενική πορεία που ακολουθείται για την πρωτεομική ανάλυση με 

φασματομετρία μάζας [56]. 

 

Η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές τεχνικές οι 

οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με το αν γίνεται ιχνηθέτηση (Label-

based ποσοτικοποίηση) ή όχι (Label-free ποσοτικοποίηση) των πεπτιδίων που 

ταυτοποιούνται. 

Στην περίπτωση της label-free ποσοτικοποίησης που είναι και αυτή που εφαρμόστηκε 

στην παρούσα εργασία  υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές ποσοτικοποίησης 

των πρωτεϊνών : 

1) Η πρώτη προσέγγιση γίνεται μετρώντας και συγκρίνοντας την ένταση του 

σήματος που λαμβάνεται από το φασματόμετρο μάζας για κάθε ιόν πεπτιδίου 

που ανήκει σε μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη  
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2) Στην δεύτερη περίπτωση, συγκρίνεται και μετριέται ο αριθμός των φασμάτων 

που ταυτοποιούν πεπτίδια από μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη            

Η βάση της μεθόδου εντοπίζεται στην εμπειρική παρατήρηση ότι όσο περισσότερη 

ποσότητα από μια πρωτεΐνη βρίσκεται σε ένα διάλυμα τόσο περισσότερα φάσματα 

συλλέγονται για τα πεπτίδια που αντιστοιχούν σε αυτήν την πρωτεΐνη. Συνήθως στις 

περισσότερες περιπτώσεις επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός και από τις 

δύο στρατηγικές προκείμενου να εξασφαλιστεί η πιστότητα των αποτελεσμάτων.  

Σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι 1) δεν απαιτείται η 

ιχνηθέτηση των πεπτιδίων με ισότοπα το οποίο είναι ένα βήμα που απαιτεί αρκετό 

χρόνο ενώ και τα αντιδραστήρια των ισοτόπων είναι σχετικά ακριβά, 2) η 

πολυπλοκότητα των φασμάτων που λαμβάνονται δεν αυξάνεται όπως συμβαίνει όταν 

χρησιμοποιούνται ισότοπα και αυτό μπορεί να παρέχει μεγαλύτερο αναλυτικό βάθος, 

δηλαδή να ανιχνευτούν  περισσότερα πεπτίδια και 3) προτιμάται σε περιπτώσεις 

πειραμάτων όπου αναμένονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στις συνθήκες που 

συγκρίνονται καθώς παρέχει μεγαλύτερο δυναμικό εύρος ποσοτικοποίησης. Ωστόσο 

η μέθοδος αυτή θεωρείται αμφιλεγόμενη καθώς δεν συγκρίνεται κάποια 

φυσικοχημική ιδιότητα των πεπτιδίων αλλά οι εντάσεις των κορυφών και ο αριθμός 

των φασμάτων [40].  

  

1.8 Η μέθοδος FASP 
 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες της πρωτεομικής ανάλυσης βάσει της φασματομετρίας 

μάζας, έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες μέθοδοι για την εκχύλιση των πρωτεϊνών, την 

πέψη τους σε πεπτίδια, τον διαχωρισμό τους  καθώς και την ταυτοποίηση τους. Εν 

γένει, όλες αυτές οι μέθοδοι ταξινομούνται βάσει του τρόπου με τον οποίο γίνεται η 

πέψη των πρωτεϊνών και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

      1) Στην πρωτεομική ανάλυση σε πηκτή 

      2) Στην πρωτεομική ανάλυση σε διάλυμα 

      3) Στην πρωτεομική ανάλυση σε χημικό αντιδραστήρα 

Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η μέθοδος FASP (Filter-Aided Sample 

Preparation). Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται φίλτρα κατάλληλα για 

φυγοκέντρηση προκειμένου να γίνει η πέψη και η απομόνωση των πεπτιδίων [57,58]. 

Κατά την μέθοδο FASP το πρωτεϊνικό δείγμα αφού έχει διαλυθεί σε 4% SDS(Sodium 

Dodecyl Sulfate), κατακρατείται και συγκεντρώνεται σε κατάλληλο φίλτρο. Το 

φίλτρο αυτό λειτουργεί ως  ‘πρωτεομικός αντιδραστήρας’ και εκεί επιτυγχάνεται η 

απομάκρυνση του απορρυπαντικού (SDS), η αλλαγή του ρυθμιστικού διαλύματος, η 



 
33 

 

χημική τροποποίηση και η πέψη των πρωτεϊνών. Τα 4 κρίσιμα στάδια της μεθόδου 

είναι τα εξής (Εικόνα 12) : 

i) Η μείωση των χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεων που είναι επιβλαβείς με ένα 

ρυθμιστικό που περιέχει ουρία σε υψηλή συγκέντρωση 

ii) Η καρβοαμιδομεθυλίωση των θειολών  

iii) Η πέψη των πρωτεϊνών 

iv) Η έκλουση των πεπτιδίων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Εικόνα 12. Σχηματική απεικόνιση των σταδίων της μεθόδου FASP [59] 

Κατά την έκλουση των πεπτιδίων από το φίλτρο, σε αυτό κατακρατούνται υψηλού 

μοριακού βάρους ενώσεις που διαφορετικά θα προκαλούσαν παρεμβολές κατά τον 

ακόλουθο διαχωρισμό των πεπτιδίων. Επίσης η πέψη των πεπτιδίων μπορεί να γίνει 

είτε με ένα είτε με δύο πρωτεολυτικά ένζυμα (MED-FASP) [57,60]   

Σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι τα εξής : 

 Τα απομονωμένα πεπτίδια είναι ελεύθερα από προσμίξεις 

 Η εύκολη απομάκρυνση του απορρυπαντικού (SDS) από το δείγμα χωρίς 

σημαντικές απώλειες 

 Είναι απλή και πιο γρήγορη σε σχέση με άλλες μεθόδους πέψης των 

πρωτεϊνών καθώς δεν απαιτείται κλασματοποίηση του πρωτεόματος 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από διαφορετικές ενδοπρωτεάσες για 

την πέψη των πρωτεϊνών 
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1.9 Ιονισμός με την μέθοδο του ηλεκτροψεκασμού 
 

Η μέθοδος του ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό έχει ανελιχθεί σε μια πολύ σημαντική 

τεχνική επειδή είναι ένα ευαίσθητο και αξιόπιστο εργαλείο για την μελέτη σε πολύ 

μικρή ποσότητα, μη πτητικών και θερμικά ασταθών μορίων που δεν θα μπορούσαν 

να αναλυθούν με κάποια άλλη τεχνική. Σύζευξη με μια μονάδα υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) για την μοριακή θραυσματοποίηση πριν 

την ανάλυση με φασματομετρία μάζας (LC-MS) επιτρέπει την ανάλυση μικρών και 

μεγάλων μορίων με ποικίλη πολικότητα σε ένα περίπλοκο βιολογικό δείγμα. 

Στην τεχνική του ηλεκτροψεκασμού χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για την 

υποβοήθηση της μεταφοράς των ιόντων από την υγρή στην αέρια φάση πριν 

αναλυθούν με φασματομετρία μάζας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναλυθούν 

ιόντα που βρίσκονται σε διάλυμα με αυξανόμενη ευαισθησία. Ωστόσο και ουδέτερες 

ενώσεις μπορούν να μετατραπούν σε ιόντα είτε σε διάλυμα είτε στην αέρια φάση με 

πρωτονίωση είτε με μετατροπή τους σε κατιόντα, με αυτόν τον τρόπο και αυτές οι 

ενώσεις μπορούν να μελετηθούν με ESI-MS. 

Η μεταφορά των ιόντων από το διάλυμα στην αέρια φάση γίνεται σε τρία βασικά 

βήματα : 

1) Διασπορά ενός εκνεφώματος φορτισμένων σταγονιδίων 

2) Εξάτμιση του διαλύτη  

3) Διαχωρισμός των ιόντων από τα υψηλά φορτισμένα σωματίδια 

Πιο αναλυτικά, σε μια πηγή ηλεκτροψεκασμού διοχετεύεται συνεχώς το δείγμα που 

βρίσκεται σε διάλυμα διαμέσου τριχοειδή σωλήνα που λειτουργεί με υψηλό δυναμικό 

(περίπου 2.5 – 6 kV) ανάλογα με το τοίχωμα του θαλάμου που το περικλείει. 

Παράγεται ένα νέφος υψηλά φορτισμένων σταγονιδίων με την ίδια πολικότητα που 

έχει το δυναμικό του τριχοειδή σωλήνα. Η παροχή ενός νεφελώδους αερίου (π.χ. 

άζωτο) επιτρέπει την καλύτερη ροή του δείγματος. Με την χρήση είτε  μιας πηγής 

ηλεκτροψεκασμού ανυψωμένης θερμοκρασίας είτε με ένα κύμα από αέριο άζωτο που 

λειτουργεί ως ξηραντικό, οι φορτισμένες σταγόνες συνεχώς μειώνονται σε μέγεθος 

λόγω της εξάτμισης του διαλύτη. Αυτό οδηγεί σε αύξηση στην πυκνότητα του 

φορτιού στην επιφάνεια της σταγόνας ενώ αντίθετα η ακτίνα της μειώνεται. Τελικά, 

το σθένος του ηλεκτρικού πεδίου εντός της φορτισμένης σταγόνας φτάνει σε ένα 

κρίσιμο σημείο στο οποίο πλέον είναι κινητικά και ενεργειακά εφικτό τα ιόντα στην 

επιφάνεια της σταγόνας να μεταφερθούν στην αέρια φάση. Τα ιόντα που εκπέμπονται 

εισέρχονται σε μια ειδική συσκευή κωνοειδούς σχήματος (skimmer cone) και 

επιταχύνονται στον αναλυτή μάζας για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της μοριακής 

μάζας και η μέτρηση της έντασης των ιόντων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τον μηχανισμό του ηλεκτροψεκασμού μπορούν να αναζητηθούν στην 

βιβλιογραφία[61,62].  



 
35 

 

 

Εικόνα 13. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας του ηλεκτροψεκασμού [63]. 

Όπως προαναφέρθηκε η μέθοδος του ηλεκτροψεκασμού μπορεί να εφαρμοστεί για 

την ανάλυση ενώσεων ποικίλης πολικότητας και για μοριακά βάρη έως 100.000, ενώ 

μπορεί να καλύψει τον ιονισμό και την ανάλυση πολλών κατηγοριών βιομορίων, 

όπως πεπτίδια, πρωτεΐνες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, νουκλεοτίδια, σάκχαρα, 

βιταμίνες, και σχεδόν όλες τις κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών (αλκαλοειδή, 

φαινόλες, τερπενοειδή,γλυκοζίτες κλπ.).  

 

1.10 Σκοπός της εργασίας 
 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης του βακτηρίου 

Pseudomonas sp. PhDV1 χρησιμοποιώντας τις τρεις μεθυλοφαινόλες (κρεσόλες) ως 

μοναδική πηγή άνθρακα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ενώ ταυτόχρονα συγκρίθηκε 

με την ανάπτυξη του βακτηρίου στην φαινόλη. Ακόμα διερευνήθηκε το μεταβολικό 

μονοπάτι βάσει του οποίου το βακτήριο αυτό αποικοδομεί αυτές τις αρωματικές 

ενώσεις. Παράλληλα αναπτύχθηκε κατάλληλη μέθοδος για την εκχύλιση των 

πρωτεϊνών από τα ολόκληρα κύτταρα με σκοπό την εφαρμογή της μεθόδου FASP. Ο 

τελικός στόχος της εργασίας ήταν μέσω της πρωτεομικής ανάλυσης να διαπιστωθεί 

ποιες πρωτεΐνες είναι σημαντικές για την επιβίωση του βακτηρίου σε συνθήκες στρες 

σε αρωματικούς ρύπους καθώς και τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται για την 

βιοαποικοδόμηση τους.  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα που 

έγιναν, προέρχονται από τις εταιρείες Fluka, Sigma, BIO-RAD και Thermo 

SCIENTIFIC. Το νερό που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των διαλυμάτων 

ήταν είτε απιονισμένο (dH2O), με στήλη ιοντοανταλλακτικών ρητινών, είτε nanopure 

(ddH2O) από ειδικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης. 

 

2.1 Υλικά      

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ L.B. 

Peptone 5 g/L 

NaCl 5 g/L 

Yeast Extract 2,5 g/L 

Ρύθμιση του pH = 7.4 

Για το στερεό θρεπτικό υλικό: προσθήκη 1,5% w/v άγαρ 

 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ Μ9R 

5 x M9 άλατα* 200 ml/L 

Θειϊκά άλατα** 7 ml/L 

1M MgSO4 2 ml/L 

1M CaCl2 0,1 ml/L 

dH2O 800 ml/L 

Όλα τα συστατικά του διαλύματος πρέπει να είναι αποστειρωμένα 

 

 

* Διάλυμα 5 x M9 άλατα 

   Νa2HPO4 37,61 g/L 

   ΚΗ2PO4 15 g/L 

   NaCl 2,5 g/L 

   NH4Cl 5 g/L 

 

** Θειϊκά άλατα 

     10% w/v MgSO4 x 7H2O 

     1% w/v FeSO4 x 7H2O 

 

Διαλύματα οργανικών ρύπων 

 

Διάλυμα φαινόλης 0,5 Μ : Η παρασκευή του διαλύματος γινόταν με ζύγιση της 

απαιτούμενης ποσότητας στερεής φαινόλης που διαλυόταν στον κατάλληλο όγκο 

απιονισμένου νερού. 

 

Διαλύματα κρεσολών 0,5 Μ : Τα διαλύματα και για τα τρία ισομερή των κρεσολών 

παρασκευαζόντουσαν με αραίωση με μεθανόλη, κατάλληλου όγκου από διαλύματα 
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της εταιρείας Sigma Aldrich που είχαν καθαρότητα 98-99%. Η συγκέντρωση των 0,5 

Μ  επιτυγχανόταν με αραίωση 540 μL από το διάλυμα της εταιρείας για την εκάστοτε 

κρεσόλη μέχρι τελικό όγκο 10 ml. 

     

 

 
Διαλύματα παρασκευής αποδιατακτικής πηκτής (SDS – Tricine/ PAGE) [64] 

 

Ακρυλαμίδιο-δισακρυλαμίδιο (AB-mix- 49,5% T, 3% C) 

48% w/v Ακρυλαμίδιο 

1,5% w/v Δισακρυλαμίδιο 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα πηκτής (Gel Buffer) 3X 

Tris 3M 

SDS 0,3% w/v 

pH = 8,45 (ρύθμιση με HCl) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα δείγματος (Sample Buffer) 

SDS 12% w/v 

Glycerol 10% w/v 

Mercaptoethanol 6% 

Serva blue G 0,05% 

Tris-HCl 150 mM, pH = 7 

 

Πηκτή διαχωρισμού 30 ml (12%) 

Γλυκερόλη 3 gr 

Gel Buffer 3x 10 ml 

ABmix 6ml 

Προσθήκη απιονισμένου νερού μέχρι τελικό όγκο 30 ml 

APS (10%) 150 μL 

TEMED 15 μL 

 

Πηκτή επιστοίβαξης 12 ml (4%) 

Gel Buffer 3x 4 ml 

ABmix 1 ml 

Προσθήκη απιονισμένου νερού μέχρι τελικό όγκο 12 ml 

APS (10%) 90 μL 

ΤEMED 9 μL 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Ανόδου (10Χ) 

Tris 1M 

pH = 8.9 (ρύθμιση με HCl) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Καθόδου (10Χ)  

Tris 1M 

Tricine 1M 

SDS 1% w/v 

pH = 8,25 
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Διαλύματα χρώσης/αποχρωματισμού πηκτών  

 

Απλή Χρώση Coomassie Brilliant Blue G-250* 

0,03% w/v Coomassie brilliant Blue G-250 

25% v/v Μεθανόλη 

5% v/v Οξικό οξύ 

 

Διάλυμα αποχρωματισμού 

5% v/v Μεθανόλη 

7% v/v Οξικό οξύ  

 

 

* Συμπλήρωση έως τον επιθυμητό όγκο με απιονισμένο νερό 

 

 

Διάλυμα Bradford 

 

Stock Solution 30 ml 

Απόλυτη αιθανόλη 9,5 ml 

Η3PO4 (85%) 27,7 ml 

Coomassie Blue G250 35 mg 

 

Working Solution 500 ml 

Απόλυτη αιθανόλη 9,5 ml 

H3PO4 (85%) 31,06 ml 

Stock solution 30 ml 

ddH2O 425 ml 

 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα για την διαλυτοποίηση των κυττάρων (lysis buffer) 

Tris 200mM  

Urea 8M 

CHAPS 4% w/v 

NaCl 1M 

Ρύθμιση του pH=8,5 

 

Διαλύματα για την διαδικασία zip tip  

 

Πίνακας 3.Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία zip tip. 

Διαλύματα ACN 1% TFA ddH2O 

Wetting Buffer 1000 μL - - 

Equilibration Buffer - 100 μL 900 μL 

Washing Buffer - 100 μL  900 μL 

Elution Buffer 900 μL 100 μL  - 



 
39 

 

2.2 Μέθοδοι  

 

2.2.1 Καλλιέργεια του στελέχους 
 

Το βακτήριο στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε με δύο διαφορετικές 

μεθοδολογίες. Στην πρώτη περίπτωση, μία αποικία από στερεή καλλιέργεια σε 

θρεπτικό μέσο L.B. μεταφέρεται σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει L.B. σε υγρή 

μορφή. Μετά από περίπου 12 ώρες υπό συνεχή ανακίνηση και ενώ η οπτική 

πυκνότητα του διαλύματος στα 600 nm (Ο.D.600) ήταν στο 1.0-1,1 γίνεται 

εμβολιασμός της απαιτούμενης ποσότητας από τον δοκιμαστικό σωλήνα, με αραίωση 

1:50, σε υγρή καλλιέργεια με Μ9R άλατα που περιείχε είτε φαινόλη σε συγκέντρωση 

200 mg/L είτε ηλεκτρικό με αρχική συγκέντρωση 10 mM, ως μοναδική πηγή 

άνθρακα. Στην δεύτερη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τα βήματα ήταν τα ίδια με 

μόνη διαφορά ότι στο θρεπτικό μέσο του L.B. προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα 

φαινόλης με σκοπό να έχει συγκέντρωση 200 mg/L στο θρεπτικό μέσο. Σημαντική 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ήταν η καθυστέρηση της ανάπτυξης του 

βακτηρίου μέχρι την επιθυμητή οπτική πυκνότητα η οποία γίνεται στις 15-16 ώρες  

μετά τον εμβολιασμό της αποικίας στο υγρό θρεπτικό μέσο του L.B. Επίσης με αυτόν 

τον τρόπο επιτεύχθηκε και η ανάπτυξη του βακτηρίου σε θρεπτικό μέσο M9R που 

περιέχει τις τρεις κρεσόλες ως μοναδική πηγή άνθρακα σε συγκέντρωση 200 mg/L. 

Στην περίπτωση της συλλογής των βιολογικών δειγμάτων με σκοπό την πρωτεομική 

ανάλυση και στην μελέτη της κινητικής για το ένζυμο 2,3-διοξυγενάση της 

κατεχόλης, η συλλογή γινόταν όταν  το O.D.600 στην καλλιέργεια με M9R ήταν στο 

0,9. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση έτσι ώστε τουλάχιστον 

μια σειρά βιολογικών δειγμάτων για κάθε συνθήκη να προέρχεται από την ίδια 

αποικία βακτηρίων. Δηλαδή το πρώτο βιολογικό του ηλεκτρικού όπως και το 

βιολογικό δείγμα από κάθε μία από τις υπόλοιπες συνθήκες προέρχεται από την ίδια 

αποικία, το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο και για το τρίτο βιολογικό από κάθε 

συνθήκη.   

 

 

2.2.2 Φασματοσκοπική μέτρηση της συγκέντρωσης των ρύπων 
 

Στην περίπτωση που το βακτήριο αναπτυσσόταν παρουσία οργανικού ρύπου 

(φαινόλη, κρεσόλες) ως μοναδική πηγή άνθρακα ήταν αναγκαίο να διατηρείται η 

συγκέντρωση του ρύπου σταθερή στα 200 mg/L. Για τον σκοπό αυτό λαμβανόταν 1 

ml από την καλλιέργεια και στην συνέχεια πραγματοποιούνταν φυγοκέντρηση στα 

8000 g για 3-4 λεπτά. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του ρύπου στην καλλιέργεια 

γινόταν φασματοσκοπικά με βάση τις πρότυπες καμπύλες που είχαν προηγουμένως 

σχεδιαστεί για κάθε ρύπο (Εικόνα 14). Η μέτρηση για την φαινόλη γινόταν στα 270 

nm ενώ για τις κρεσόλες στα 277 nm σε φωτόμετρο Lambda 20 (Perkin Elmer). 
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Κατόπιν γινόταν αναπλήρωση της ποσότητας του ρύπου που είχε υπολογιστεί ότι 

καταναλώθηκε. 

 

 

 
 

Εικόνα 14. Οι πρότυπες καμπύλες για κάθε έναν από τους ρύπους. 

 

 

 

2.2.3 Συλλογή των κυττάρων 
 

Η συλλογή των κυττάρων όπως προαναφέρθηκε γινόταν σε Ο.D.600=0,9 με 

φυγοκέντρηση είτε στα 6000 g για 15 λεπτά, είτε στα 8000 g για 10 λεπτά στους 8οC. 

Απομακρύνεται το υπερκείμενο και επαναιωρείται το ίζημα σε ρυθμιστικό διάλυμα 

50 mM Tris-H2SO4, pH=8 με αναλογία 1,5 ml ρυθμιστικού για 1 gr κυττάρων. Στην 

συνέχεια πραγματοποιείται ομογενοποίηση των κυττάρων σε γυάλινο ομογενοποιητή 

και φυλάσσονται στους -40οC. 

 

 

 

2.2.4 Μελέτη του μεταβολικού μονοπατιού   

 

Διαλύματα  

[Α] 50 mM KH2PO4 – K2HPO4 pH = 7,5 

[B] 50% ακετόνη – 50% τολουόλιο 
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Από το εναιώρημα των κυττάρων (§2.2.2) λαμβάνονται 200 μL και αραιώνονται με  2 

mL από το ρυθμιστικό διάλυμα [Α]. Πραγματοποιείται φυγοκέντρηση στα 7000 g για 

10 λεπτά. Το υπερκείμενο απορρίπτεται και το ίζημα επαναιωρείται σε 1 mL του 

ρυθμιστικού διαλύματος [Α]. Το διάλυμα μεταφέρεται σε eppendorf και προστίθεται 

0,1 mL από το διάλυμα [Β]. Η προσθήκη του τολουολίου γίνεται επειδή έχει την 

ιδιότητα σε υψηλή συγκέντρωση να αποδιοργανώνει τις μεμβράνες και έτσι 

εκχυλίζονται τα συστατικά του κυτταροπλάσματος στο διάλυμα. Η ακετόνη 

προστίθεται με σκοπό να διατηρήσει την ενεργότητα του ενζύμου 2,3-διοξυγενάση 

της κατεχόλης καθώς όπως έχει παρατηρηθεί η ακετόνη είναι ασθενής 

συναγωνιστικός αναστολέας ως προς την κατεχόλη και για αυτό αποτελεί τον 

κατάλληλο σταθεροποιητή για ένζυμα που την δεσμεύουν. Το διάλυμα που 

σχηματίζεται ανακινείται για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα 

διατηρείται στον πάγο μέχρι την ολοκλήρωση των μετρήσεων. Το διάλυμα αυτό 

αποτελεί το κυτταρικό εκχύλισμα. 

Η λήψη των φασμάτων γίνεται σε κυψελίδα χαλαζία πλάτους 1 cm που περιέχει 

μαγνητάκι για ανάδευση. Στην κυψελίδα εισάγονται 2 mL από το ρυθμιστικό διάλυμα 

[Α] και 20 μL από το κυτταρικό εκχύλισμα. Στην συνέχεια λαμβάνεται φάσμα 

απορροφήσεων σε εύρος μήκων κύματος 240 - 450 nm, το οποίο αποτελεί το φάσμα 

μάρτυρα (control). Στην συνέχεια προστίθενται 20 μL από διάλυμα κατεχόλης 10 mM 

και λαμβάνονται φάσματα για την ίδια περιοχή μήκος κύματος κάθε 2 λεπτά. Όλα τα 

φάσματα λαμβάνονται σε φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης PharmaSpec UV-1700 

Shimadzu. 

 

       

2.2.5 Η μέθοδος Bradford 
 

Η μέθοδος Bradford χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής 

πρωτεϊνικής συγκέντρωσης σε ένα δείγμα. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι 

η χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250, σε όξινες συνθήκες απορροφά στα 465 

nm όταν βρίσκεται μόνη της στο διάλυμα, ενώ η απορρόφηση αυτή μετατοπίζεται 

στα 595 nm όταν βρίσκεται προσδεδεμένη σε πρωτεΐνη. Οι ιοντικές και υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις της χρωστικής με την πρωτεΐνη δημιουργούν μια σταθερή ιονική 

μορφή της χρωστικής που απορροφά στα 595 nm. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη 

διότι ο συντελεστής απορρόφησης του συμπλέγματος πρωτεΐνης-χρωστικής είναι 

σταθερός σε μεγάλη περιοχή συγκεντρώσεων. Απλά για κάθε περιοχή (χαμηλής ή 

υψηλής συγκέντρωσης) πρέπει να γίνει διαφορετική καμπύλη αναφοράς, η οποία 

κατασκευάζεται βάσει γνωστών συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης αλβουμίνης που 

προέρχεται από ορό βοδιού. Για την κατασκευή της καμπύλης, αρχικά λαμβάνονται 

εις διπλούν, οι ποσότητες, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 και 20 μl από το διάλυμα της 

πρότυπης πρωτεΐνης BSA (2 mg/ml) και αραιώνονται μέχρι τελικού όγκου 100 μl με 

το ρυθμιστικό διάλυμα του Tris-H2SO4 (§2.2.2). Παρασκευάζεται επίσης και ένα 

τυφλό δείγμα (blank) το οποίο περιέχει μόνο 100 μl από το ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα. 

Σε όλα τα δείγματα προστίθενται 900 μl διαλύματος Bradford (βλ. §2.1), αναδεύονται 
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με  vortex και αφήνονται για επώαση 5 λεπτά. Οι απορροφήσεις των δειγμάτων 

μετρούνται στα 595 nm, στο μήκος κύματος που απορροφά το σύμπλοκο πρωτεΐνης-

χρωστικής. Η τιμή της απορρόφησης του τυφλού δείγματος αφαιρείται από τις τιμές 

των υπόλοιπων δειγμάτων. Η πρωτεϊνική συγκέντρωση των δειγμάτων  

προσδιορίζεται με βάση την εξίσωση που προκύπτει από την πρότυπη καμπύλη 

αναφοράς, η οποία είναι της μορφής :   

y=ax + β 

Κατά τη διαδικασία της μεθόδου αυτής είναι σημαντικό οι απορροφήσεις των 

δειγμάτων να πραγματοποιηθούν όσο τον δυνατόν πιο σύντομα μετά την προσθήκη 

τους διαλύματος Bradford. 

 

2.2.6 Διαλυτοποίηση των κυττάρων 

  
Αρχικά λαμβάνεται ποσότητα από το δείγμα των κυττάρων, τέτοια ώστε να 

περιέχονται 500 μg πρωτεϊνών στο τελικό διάλυμα και φυγοκεντρείται στα 6000 g για 

10 min. Το υπερκείμενο απορρίπτεται και το ίζημα επαναιωρείται σε 500 μl από το 

lysis buffer (§2.1). Το δείγμα ομογενοποιείται με χρήση των pistils και η 

διαλυτοποίηση των κυττάρων γίνεται με χρήση υπερήχων, 40% amplitude, για 10 

κύκλους, 5 sec on/5 sec off, σε παγωμένο υδατόλουτρο. Στη συνέχεια, στο δείγμα 

προστίθεται 1 μl βενζονάσης και αφήνεται να επωαστεί στους 4οC για 10 min. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 10000 g για 5 min, το υπερκείμενο συλλέγεται σε 

καθαρό  eppendorf και η πρωτεϊνική του συγκέντρωση προσδιορίζεται με την μέθοδο 

Bradford. Τα διαλυτοποιημένα κύτταρα θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία του 

FASP (βλ. §2.2.7). 

 

 

2.2.7 Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS – Tricine/PAGE) 
 

Αρχικά, συναρμολογείται η συσκευή πηξίματος των gel με τα γυάλινα τζαμάκια και 

τα διαχωριστικά πλαστικά (spacers). Στη συνέχεια παρασκευάζεται η πηκτή 

διαχωρισμού (§2.1) και τοποθετείται μεταξύ των γυάλινων επιφανειών της συσκευής, 

καλύπτοντας περίπου το 70% της συνολικής επιφάνειας. Έπειτα εφαρμόζεται μια 

μικρή στρώση κορεσμένης με νερό βουτανόλης, η οποία βοηθά στη δημιουργία μιας 

ευθείας επιφάνειας, και η πηκτή αφήνεται να πολυμεριστεί. Όταν έχει 

πραγματοποιηθεί ο πολυμερισμός, η βουτανόλη αφαιρείται και ξεκινά η παρασκευή 

της πηκτής επιστοίβασης (§2.1), η οποία καλύπτει το υπόλοιπο μέρος μεταξύ των 

γυάλινων επιφανειών. Πριν πήξει το διάλυμα, τοποθετείται η υποδοχή (χτένα) που θα 

σχηματίσει τα πηγάδια φόρτωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων. Όταν το πήκτωμα 

πολυμεριστεί, αφαιρείται η υποδοχή και το gel είναι έτοιμο προς χρήση. Τοποθετείται 

στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, η οποία πληρώνεται εσωτερικά με το διάλυμα 



 
43 

 

καθόδου 1x (§2.1) και εξωτερικά με το anode buffer 1x (§2.1). Η ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιείται αρχικά στα 20 mA, ενώ μόλις τα δείγματα περάσουν την πηκτή 

επιστοίβασης, το ρεύμα αυξάνεται στα 40 mA, έως ότου το μέτωπο της χρωστικής 

διατρέξει όλο το μήκος της πηκτής.  

Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση  

Πριν τα δείγματα φορτωθούν στην πηκτή πολυακρυλαμίδης, προετοιμάζονται 

κατάλληλα έτσι ώστε να γίνει η αποδιάταξη των πρωτεϊνών. Για αυτόν τον σκοπό 

αναμιγνύεται το δείγμα με το sample buffer (§2.1) σε αναλογία 3:1 (3 όγκοι 

δείγματος προς 1 όγκο sample buffer) και επωάζεται για 10 λεπτά στους 100οC. Σε 

κάθε πηγαδάκι της πηκτής φορτώνονται 20 μg πρωτεϊνικού δείγματος.   

Τα συστατικά του sample buffer βοηθούν το πρωτεϊνικό δείγμα να υποστεί τη 

διαδικασία της ηλεκτροφόρησης με τον εξής τρόπο:  

1) SDS: Είναι ένα ισχυρό ανιοντικό απορρυπαντικό, το οποίο διαταράσσει τις μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών. Ανιόντα του απορρυπαντικού 

προσδένονται στα αμινοξέα της πρωτεΐνης, προσδίδοντάς της αρνητικό φορτίο.  

2) Μερκαπτοαιθανόλη: Διασπά τους δισουλφιδικούς δεσμούς της πρωτεΐνης, 

βοηθώντας στην αποδιάταξη της.  

3) Glycerol: Διευκολύνει την τοποθέτηση των δειγμάτων στα πηγαδάκια   

4)  Serva Blue: Δίνει χρώμα στο δείγμα έτσι ώστε να μπορούμε να παρατηρούμε 

που βρίσκεται μέσα στην πηκτή. 

2.2.8 Μέθοδος πρωτεόλυσης 

 

 Αναγωγή και αλκυλίωση 

Σε φίλτρο (FASP tubes, Microcon-10, Merck Millipore, MRCPRT010 Ultracell YM-

10, cut-off 10 kDa) φορτώνονται 100 μg πρωτεϊνικού δείγματος και προστίθενται σε 

αυτά 200 μl διαλύματος UA (Tris-HCl pH 8,5, 6,5M Urea). Το δείγμα φυγοκεντρείται 

στα 14,000 g για 20 min. Ακολουθεί πλύση του φίλτρου με επιπλέον 200 μl 

διαλύματος UA και φυγοκέντρηση στα 14000 g για 20 min. Το flow-through 

απορρίπτεται με προσοχή. Η αναγωγή του δείγματος πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας 100 μl διαλύματος 10 mM DTT σε UA, επώαση για 30 min σε 

θερμοκρασία δωματίου, στο σκοτάδι, υπό ήπια ανάδευση. Το δείγμα φυγοκεντρείται 

στα 14000 g για 20 min. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αλκυλίωση του δείγματος 

με 100 μl διαλύματος 95 mM IAA (Ιωδοακεταμίδιο) σε UA, επώαση για 30 min σε 

θερμοκρασία δωματίου, στο σκοτάδι, υπό ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση στα 

14,000 g για 20 min.  

 Αρχική πέψη 

Στο φίλτρο προστίθενται 100 μl διαλύματος UB (Tris-HCl pH 8, 6,5M Urea) και το 

δείγμα φυγοκεντρείται στα 14000 g για 20 min. Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται 
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συνολικά 3 φορές. Το φίλτρο μεταφέρεται σε καθαρό eppendorf και προστίθεται 

ποσότητα ενζύμου Lys-C σε διάλυμα UB, έτσι ώστε ο λόγος ενζύμου προς πρωτεΐνη 

να είναι 1:50. Το δείγμα αφήνεται να επωαστεί overnight σε σκοτεινό, υγρό θάλαμο.  

 Πέψη με θρυψίνη 

Προσθήκη στο φίλτρο 100 μl ABC (Ammonium bicarbonate) με θρυψίνη σε 

αναλογία ενζύμου- πρωτεΐνης 1:100. Το δείγμα αφήνεται να επωαστεί για 16 ώρες σε 

σκοτεινό, υγρό θάλαμο.  

 

 

 Ολοκλήρωση της πέψης και αποθήκευση δείγματος 

Φυγοκέντρηση του δείγματος στα 14,000 g για 15 min. Έπειτα, προστίθενται στο 

φίλτρο 50 μl 0.5M NaCl και το δείγμα φυγοκεντρείται ξανά στα 14000 g για 15 min. 

Το φίλτρο απορρίπτεται, ενώ το flow-through που συλλέχθηκε περιέχει τα πεπτίδια 

πλέον του αρχικού μας δείγματος. Τέλος, πραγματοποιείται οξίνιση του δείγματος με 

ελάχιστη ποσότητα TFA, αφαλάτωση με ZipTip (Εικόνα 15) και ξήρανση με 

SpeedVac. Tα πεπτίδια αποθηκεύονται  στους -20οC.  

 

2.2.9 Διαδικασία ZipTip 
 

1) Ενεργοποίηση της στήλης μέσα στο tip με 10 μl Wetting buffer (§2.1) (3 

φορές draw in and out of the tip). 

2) Εξισορρόπηση της στήλης με Equilibration buffer (§2.1) (3 φορές x 10 μl, 

draw in the tip and discard). 

3) Φόρτωση 10 μl δείγματος στη στήλη. Στο καπάκι του eppendorf 

πραγματοποιούνται 10 κύκλοι “draw in and out of the tip”, ενώ μετά το πέρας 

αυτών το δείγμα που έχει παραμείνει στο tip απορρίπτεται μέσα σε ένα άλλο 

eppedorf (exclusion). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνολικά δύο 

φορές. 

4) Η στήλη ξεπλένεται με το Washing buffer (§2.1) (3 φορές x 10 μl, draw in the 

tip and discard).  

5) Η έκλουση του αφαλατωμένου δείγματος από τη στήλη γίνεται με 10 μl 

Elution buffer (§2.1). Πραγματοποιούνται 10 κύκλοι  “draw in and out of the 

tip” μέσα σε ένα καθαρό eppendorf tube.  

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες  φορές είναι απαραίτητο, έως ότου 

συλλεχθεί η επιθυμητή ποσότητα αφαλατωμένου δείγματος. 
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Mετά το speed-vac, τα πεπτίδια επαναδιαλύονται σε 5% ακετονιτρίλιο με 0,1% 

φορμικό οξύ και στη συνέχεια εισάγονται σε nano-LC (Dionex U3000 RSLC nano) 

με στήλη αντίστροφης φάσης (trapping column: particle size 3mm, C18, L=20mm; 

analytical column: particle <2mm, C18, L=50cm, PepMap, Dionex/Thermo Fischer 

Scientific). Τα πεπτίδια εκλούονται σε ρυθμιστικά διαλύματα διαβάθμισης νερού 

(ρυθμιστικό A: νερό με 5% [v/v] ακετονιτρίλιο και  0,1% φορμικό οξύ) και 

ακετονιτριλίου  (ρυθμιστικό B: 20% [v/v] νερό, 80% [v/v] ακετονιτρίλιο, και 0,1% 

φορμικό οξύ). Η διαβάθμιση έγινε από 4% σε 48% Β σε 178 λεπτά με ροή 

300nL/λεπτό. Τα πεπτίδια που εκλούσθηκαν, αναλύθηκαν με φασματόμετρο μάζας 

‘Impact II’ της εταιρείας Bruker. Το κάθε βιολογικό δείγμα αναλύθηκε τρεις φορές. 

Τα αρχεία επεξεργάστηκαν στο MaxQuant (version 1.5.3.8) και αναλύονται με τη 

βάση δεδομένων του Pseudomonas sp. PhDV1. Το false discovery rate (FDR) των 

πεπτιδίων και πρωτεϊνών είναι 0,01% και οι πρωτεΐνες με τουλάχιστον 2 πεπτίδια 

χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Ποσοτικοποίηση χωρίς σήμανση έγινε με 

το MaxQuant όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία [65]. H πρωτεϊνική αφθονία 

υπολογίζεται με βάση τη κανονικοποίηση της έντασης των πρωτεϊνικών φασμάτων 

(Label-free Quantitation LFQ intensity). Η στατιστική ανάλυση γίνεται 

χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο Perseus (version 1.5.8.3). 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Το Zip Tip C18 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Καλλιέργεια του βακτηρίου 
 

Αρχικά η ανάπτυξη του βακτηρίου παρουσία της ο-κρεσόλης δοκιμάστηκε να γίνει 

από τριβλία και υγρές προκαλλιέργειες που είχαν μόνο L.B. Σε αυτήν την περίπτωση 

δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη του βακτηρίου οπότε δοκιμάστηκε η ανάπτυξη του 

βακτηρίου με την μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο §2.2.1 όπου 

προστέθηκε στο L.B. των τριβλίων και της προκαλλιέργειας ποσότητα φαινόλης 

τέτοια ώστε η συγκέντρωση να είναι ρυθμισμένη στα 200 mg/L. Ο λόγος που έγινε 

αυτό ήταν προκειμένου να προσαρμοστεί το βακτήριο στην φαινόλη που ως 

αρωματικός ρύπος έχει πολλές δομικές ομοιότητες με τις κρεσόλες και έτσι να είναι 

πιο εύκολο για το βακτήριο να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί παρουσία των 3 

κρεσολών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 3 κρεσόλες ήταν διαλυμένες σε 

μεθανόλη πριν γίνει προσθήκη στην καλλιέργεια όπως αναγράφεται στην παράγραφο 

§2.1 οπότε για αυτό τον σκοπό πραγματοποιήθηκαν και καλλιέργειες όπου γινόταν 

προσθήκη μόνο του ίδιου όγκου μεθανόλης με σκοπό να εξεταστεί αν το βακτήριο 

μπορεί να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας την μεθανόλη ως πηγή άνθρακα. Οι 

καλλιέργειες αυτές όμως απέδειξαν ότι απουσία των κρεσολών καμία ανάπτυξη του 

βακτηρίου δεν παρατηρήθηκε κάτι που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος διαλύτης 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να μην επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα.    

Για την μελέτη της ανάπτυξης του βακτηρίου στις 5 διαφορετικές συνθήκες 

(ηλεκτρικό, φαινόλη, ο-κρεσόλη, μ-κρεσόλη και π-κρεσόλη) πραγματοποιήθηκαν οι 

καμπύλες ανάπτυξης για κάθε μία από τις συνθήκες (Εικόνα 16). Για την περίπτωση 

του ηλεκτρικού η καμπύλη ανάπτυξης έγινε για αρχική συγκέντρωση 10 mM ενώ για 

τις περιπτώσεις των  4 ρύπων η συγκέντρωση τους στην καλλιέργεια ρυθμιζόταν στα 

200 mg/L με τον τρόπο που επισημάνθηκε στην παράγραφο §2.2.2. 
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Εικόνα 16. Οι καμπύλες ανάπτυξης για τις 5 διαφορετικές συνθήκες. 

 

Επίσης πραγματοποιήθηκε και μια σύγκριση ως προς την ανάπτυξη του βακτηρίου σε 

M9R  που περιείχε φαινόλη με συγκέντρωση 200 mg/L με τις δύο διαφορετικές 

μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο §2.2.1.   

 

Εικόνα 17.  Η ανάπτυξη του βακτηρίου σε θρεπτικό μέσο M9R με φαινόλη σε 

συγκέντρωση 200 mg/L. Στην πρώτη μέθοδο δεν έχει προστεθεί φαινόλη στο L.B. 

ενώ αντίθετα στην δεύτερη μέθοδο έχει προστεθεί φαινόλη στο L.B. με συγκέντρωση 

200 mg/L. 
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Στην περίπτωση της καλλιέργειας των βακτηρίων σε M9R που περιείχε τις 

αρωματικές ενώσεις παρατηρούνταν μεταβολή στο χρώμα της καλλιέργειας που 

γινόταν κίτρινο. Στις περιπτώσεις της φαινόλης και της π-κρεσόλης η μεταβολή αυτή 

ήταν αρκετά έντονη ενώ στην περίπτωση της ο-κρεσόλης ήταν λιγότερο έντονη. 

Αντίθετα στις καλλιέργειες με μ-κρεσόλη δεν παρατηρήθηκε κάποια μεγάλη 

μεταβολή στο χρώμα της καλλιέργειας.  

Ακόμα ως προς την καλλιέργεια του βακτηρίου έγιναν και δοκιμές σε τριβλία με 

αυξανόμενη συγκέντρωση (200,400 και 600 mg/L) από τις 3 μεθυλοφαινόλες με 

σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί το βακτήριο σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις από τα 200 mg/L.  

3.2 Τεστ κινητικής για το ένζυμο 2,3-διοξυγενάση της 

κατεχόλης 
 

Το τεστ κινητικής πραγματοποιήθηκε και για τις 5 διαφορετικές πηγές άνθρακα 

(ηλεκτρικό, φαινόλη, ο-κρεσόλη, π-κρεσόλη, μ-κρεσόλη) με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην παράγραφο §2.2.3. Ήταν σημαντικό η καλλιέργεια να βρίσκεται 

στην εκθετική φάση και για αυτό τον λόγο η συλλογή των δειγμάτων γινόταν σε 

O.D.600 =0,9.  Στην Εικόνα 18 παρατίθενται τα φάσματα που ελήφθησαν για τις 5 

διαφορετικές συνθήκες στην ίδια χρονική στιγμή κατόπιν επεξεργασίας και 

μορφοποίησης με το πρόγραμμα ORIGIN. 
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Εικόνα 18. Το τεστ κινητικής για τις 5 διαφορετικές συνθήκες στην ίδια χρονική 

στιγμή. 
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3.3 Πρωτεομική ανάλυση των διαλυτοποιημένων κυττάρων 
 

Για την πρωτεομική ανάλυση των 3 βιολογικών δειγμάτων από τις 5 διαφορετικές 

συνθήκες (ηλεκτρικό, φαινόλη, μ-, ο- και π- κρεσόλη) έγινε αρχικά η διαλυτοποίηση 

των κυττάρων όπως περιγράφεται στην §2.2.5, συλλέχθηκαν τα πεπτίδια μέσω της 

μεθόδου FASP (§2.2.7) και ταυτοποιήθηκαν με χρήση νανο-υγρής χρωματογραφίας 

αντίστροφης φάσης συζευγμένης με φασματογράφο μάζας, χρησιμοποιώντας την 

τεχνική του ηλεκτροψεκασμού ως πηγή ιονισμού. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 2953 

πρωτεΐνες και για τις 5 συνθήκες. Έπειτα από διαδοχικό φιλτράρισμα, με σκοπό την 

απομάκρυνση πρωτεϊνών που αποτελούσαν προσμίξεις οι συνολικές πρωτεΐνες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην στατιστική ανάλυση ήταν 2688. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν οι διαφορετικές συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών 

συνθηκών όπου πάντα σαν control χρησιμοποιούνταν το ηλεκτρικό και γινόταν 

σύγκριση με κάποιον από τους 4 ρύπους. Στην περίπτωση της σύγκρισης ηλεκτρικού 

- φαινόλης οι συνολικές πρωτεΐνες που συγκρίθηκαν ήταν 1908 με τις 76 να 

βρίσκονται σημαντικά διαφοροποιημένες. Στην σύγκριση ηλεκτρικό - ο-κρεσόλη οι 

συνολικές πρωτεΐνες που συγκρίθηκαν ήταν 1908 και σημαντική διαφοροποίηση 

εντοπίστηκε στις 109 από αυτές. Για την περίπτωση του ηλεκτρικού – μ-κρεσόλη 

συγκρίθηκαν συνολικά 1908 πρωτεΐνες εκ των οποίων οι 154 διαφοροποιήθηκαν 

σημαντικά. Τέλος για την σύγκριση ηλεκτρικού – π-κρεσόλη συγκρίθηκαν 1908 

πρωτεΐνες και βρέθηκαν σημαντικά διαφοροποιημένες οι 160. Στην Εικόνα 19 

παρουσιάζονται τα volcano plots που σχηματίσθηκαν για τις 4 διαφορετικές 

συγκρίσεις με βάση το στατιστικό εργαλείο Perseus. Σε κάθε περίπτωση στην 

αριστερή πλευρά απεικονίζονται οι πρωτεΐνες που υπερεκφράστηκαν παρουσία του 

εκάστοτε ρύπου (up-regulated) ενώ στα δεξιά απεικονίζονται οι πρωτεΐνες που 

υποεκφράστηκαν παρουσία του ρύπου (down-regulated) σε σχέση με το ηλεκτρικό.  

Επίσης, τα αποτελέσματα για τις πρωτεΐνες που διαφοροποιήθηκαν παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 4-7. Σημαντική σημείωση ότι τα παραπάνω δεδομένα ελήφθησαν για 

FDR=0.01 και s0=0.5. 
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α)   β)  

 γ)   δ)  

Εικόνα 19. Τα volcano plots για τις 4 συγκρίσεις: α) σύγκριση ηλεκτρικού – 

φαινόλης, β) σύγκριση ηλεκτρικού – ο-κρεσόλης, γ) σύγκριση ηλεκτρικού – μ-

κρεσόλης και δ) σύγκριση ηλεκτρικού – π-κρεσόλης.  

 

Με βάση τα volcano plots που παρουσιάζονται παραπάνω καταρτίστηκαν οι Πίνακες 

4-7 όπου αναγράφονται οι πρωτεΐνες που διαπιστώθηκε ότι διαφοροποιούνται στις 

δύο διαφορετικές συνθήκες (ρύπος-ηλεκτρικό) καθώς και η λειτουργία που 

επιτελούν. Για τιμές difference >0 οι πρωτεΐνες αυτές είναι υπερεκφρασμένες στο 

ηλεκτρικό ενώ για τιμές difference <0 οι πρωτεΐνες αυτές είναι υπερεκφρασμένες 

στον ρύπο. Με έντονη (bald) γραφή έχουν επισημανθεί τα ένζυμα που σχετίζονται με 

το μεταβολικό μονοπάτι αποικοδόμησης αρωματικών ενώσεων. 
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Πίνακας 4. Οι διαφοροποιημένες πρωτεΐνες για την σύγκριση ηλεκτρικού – 

φαινόλης. 

No 
-Log(P-
value) 

Difference Protein IDs Fasta headers 

1 2.884961254 3.777899881 AXO63598.1 
EAL domain-containing 

protein 

2 4.685608775 2.742193888 AXO63495.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

3 2.154905241 2.68287158 AXO60684.1 Phosphate acetyltransferase 

4 2.828106167 2.475621303 AXO62798.1 ATP-binding protein 

5 1.871814122 2.171494981 AXO60079.1 Polyphosphate kinase 1 

6 1.269552016 2.091906051 AXO60946.1 Imelysin 

7 2.583272875 2.053827266 AXO63587.1 
Hypothetical protein 

DZC76_21870 

8 4.90822201 1.738474091 AXO60309.1 
Pyruvate dehydrogenase 

(acetyl-transferring), 
homodimeric type 

9 1.98567661 1.724619975 AXO61368.1 DNA gyrase subunit A 

10 2.885423365 1.71019344 AXO60768.1 
Chromosome partitioning 

protein ParA 

11 2.421084099 1.624171277 AXO63588.1 Virulence factor SrfB 

12 1.518085614 1.51946108 AXO62370.1 
NAD-glutamate 
dehydrogenase 

13 4.045243052 1.434436768 AXO61816.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

14 1.967650303 1.382055506 AXO63240.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

15 2.437203489 1.343994565 AXO60308.1 
Pyruvate dehydrogenase 

complex dihydrolipoyllysine-
residue acetyltransferase 

16 4.436083463 1.205992589 AXO60282.1 Malate dehydrogenase 

17 1.800077782 1.204115758 AXO61281.1 GTP diphosphokinase 
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18 1.909432265 1.170365011 AXO63241.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

19 1.684561939 1.166496913 AXO60363.1 
DNA mismatch repair 
endonuclease MutL 

20 3.179107661 1.031671524 AXO62732.1 
Xylulose 5-phosphate 3-

epimerase 

21 2.428051209 1.009361401 AXO62244.1 ABC-F family ATPase 

22 2.273688355 1.001792924 AXO63765.1 DNA polymerase I 

23 2.969079883 0.940225412 AXO60709.1 
Carbamoyl-phosphate 
synthase large subunit 

24 3.205690056 0.927233177 AXO63200.1 
DUF3450 domain-containing 

protein 

25 3.777540642 0.907859339 AXO63896.1 Ferredoxin--NADP reductase 

26 2.76623985 0.87985421 AXO60368.1 Protease modulator HflC 

27 3.034775366 0.866123421 AXO63062.1 
Sulfate adenylyltransferase 

subunit CysN 

28 2.872684797 0.865210127 AXO62906.1 

Trifunctional transcriptional 
regulator/proline 

dehydrogenase/L-glutamate 
gamma-semialdehyde 

dehydrogenase 

29 4.736969519 0.864159477 AXO60103.1 
Extracellular solute-binding 

protein 

30 3.780825594 0.854007517 AXO61265.1 
SAM-dependent DNA 

methyltransferase 

31 4.448933621 0.852799281 AXO63510.1 
Sulfate ABC transporter 

substrate-binding protein 

32 4.39705491 -0.791340955 AXO60703.1 Molecular chaperone DnaK 

33 2.610125009 -0.926878596 AXO59880.1 Phasin family protein 

34 4.396448583 -0.969972193 AXO62652.1 
Branched-chain amino acid 
ABC transporter substrate-

binding protein 
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35 4.205350114 -1.085511327 AXO63573.1 
Re/Si-specific NAD(P)(+) 

transhydrogenase subunit 
alpha 

36 3.73748804 -1.098535113 AXO60299.1 Thioredoxin TrxC 

37 3.399136512 -1.14299731 AXO62729.1 
DNA-binding response 

regulator 

38 3.198023484 -1.230915142 AXO61249.1 
4-hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase 

39 3.651453084 -1.299010169 AXO62335.1 
Glu/Leu/Phe/Val 
dehydrogenase 

40 2.074933917 -1.302915028 AXO61823.1 N-acetyltransferase 

41 3.006390155 -1.352378953 AXO63112.1 MaoC family dehydratase 

42 2.602318588 -1.363856684 AXO61251.1 
FAA hydrolase family 

protein 

43 1.586040739 -1.381609589 AXO61127.1 
Hypothetical protein 

DZC76_07235 

44 3.448861067 -1.39177086 AXO60791.1 
Amino acid ABC transporter 

substrate-binding protein 

45 1.580541592 -1.421738327 AXO63362.1 
Formaldehyde 

dehydrogenase, 
glutathione-independent 

46 4.158357091 -1.449888984 AXO61120.1 
Hypothetical protein 

DZC76_07200 

47 5.36003276 -1.495743652 AXO59873.1 
Acetyl-CoA C-

acyltransferase 

48 3.396714939 -1.540249956 AXO62380.1 
Hypothetical protein 

DZC76_14815 

49 1.984460598 -1.581890813 AXO63434.1 Lactoylglutathione lyase 

50 4.99987495 -1.606207758 AXO59874.1 Acetoacetyl-CoA reductase 

51 1.817175653 -1.715314885 AXO62665.1 
3-hydroxyisobutyrate 

dehydrogenase 

52 4.26098106 -1.809738815 AXO63625.1 
Oxaloacetate decarboxylase 

subunit alpha 

53 3.014548979 -2.012392998 AXO63571.1 Acyl-CoA dehydrogenase 

54 2.226748805 -2.057068492 AXO63560.1 
DNA-binding protein HU-

alpha 
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55 3.069606963 -2.14406393 AXO63938.1 
Acetyl-CoA carboxylase 

biotin carboxylase subunit 

56 4.199332292 -2.328489685 AXO62506.1 
Long-chain-fatty-acid--CoA 

ligase 

57 4.678016061 -2.558997552 AXO63787.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

58 4.492034419 -2.660072992 AXO60730.1 Acetate--CoA ligase 

59 6.017750087 -2.862174799 AXO63795.1 
DUF1329 domain-containing 

protein  Outer membrane 
lipoprotein-sorting protein  

60 3.786685992 -3.094429801 AXO60675.1 Fatty acid--CoA ligase 

61 5.180420672 -4.067453583 AXO63133.1 
4-oxalocrotonate 

tautomerase family protein 

62 5.977211264 -4.555943151 AXO63145.1 Monooxygenase 

63 6.502490494 -4.594287097 AXO63139.1 
2-hydroxymuconic 

semialdehyde 
dehydrogenase 

64 4.864783629 -4.705091536 AXO63134.1 
2-oxo-3-hexenedioate 

decarboxylase 

65 4.664041156 -4.850308836 AXO63135.1 
4-hydroxy-2-oxovalerate 

aldolase 

66 5.542178418 -4.987462203 AXO63137.1 
2-oxopent-4-enoate 

hydratase 

67 5.475202037 -5.047944824 AXO63136.1 
Acetaldehyde 

dehydrogenase (acetylating) 

68 3.361739678 -5.11947149 AXO60676.1 
DUF1302 domain-containing 

protein   Type V secretory 
pathway, adhesin AidA  

69 4.633566122 -5.277347783 AXO63142.1 Phenol hydroxylase 

70 5.168051696 -5.287761291 AXO63138.1 Alpha/beta fold hydrolase 

71 3.742585217 -5.385693034 AXO63151.1 Alcohol dehydrogenase 

72 4.628120422 -5.797566334 AXO63140.1 Catechol 2,3-dioxygenase 

73 6.298675923 -5.931029876 AXO63146.1 Phenol hydroxylase  

74 3.987184422 -6.389670213 AXO63144.1 
YHS domain-containing 

protein  Phenol 2-
monooxygenase 
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75 4.92501829 -6.722164353 AXO63164.1 
DUF1329 domain-containing 

protein Outer membrane 
lipoprotein-sorting protein  

76 4.862696018 -7.419777075 AXO60619.1 
Zinc-binding alcohol 

dehydrogenase family 
protein 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Οι διαφοροποιημένες πρωτεΐνες για την σύγκριση ηλεκτρικού – ο-

κρεσόλης. 

No -Log(P-value) Difference Protein IDs Fasta headers 

1 3.512304783 3.986580769 AXO63598.1 
EAL domain-containing 

protein 

2 5.608070574 3.012692372 AXO63495.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

3 2.889247157 2.978783051 AXO62798.1 ATP-binding protein 

4 2.799463836 2.566609472 AXO60684.1 
Phosphate 

acetyltransferase 

5 2.072572755 2.501329382 AXO60163.1 Response regulator  

6 2.791480125 2.436301033 AXO60768.1 
Chromosome partitioning 

protein ParA 

7 1.940382855 2.36868159 AXO60079.1 Polyphosphate kinase 1 

8 1.463473735 2.194855044 AXO60946.1 Imelysin 

9 2.975491558 2.16957442 AXO63573.1 
Re/Si-specific NAD(P)(+) 

transhydrogenase subunit 
alpha 

10 3.794447438 2.148963084 AXO60309.1 
Pyruvate dehydrogenase 

(acetyl-transferring), 
homodimeric type 

11 2.752526831 2.003623138 AXO63765.1 DNA polymerase I 

12 3.158031932 1.906557317 AXO63240.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

13 2.824559547 1.869077464 AXO59991.1 
Phosphate ABC 

transporter ATP-binding 
protein 

14 3.050440149 1.840607196 AXO63206.1 
Excinuclease ABC subunit 

UvrA 

15 1.829213362 1.767303056 AXO61368.1 DNA gyrase subunit A 

16 1.650372775 1.672401796 AXO60363.1 
DNA mismatch repair 
endonuclease MutL 
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17 1.895902428 1.672211953 AXO63587.1 
Hypothetical protein 

DZC76_21870 

18 3.476686112 1.613122736 AXO63241.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

19 1.91986203 1.591817021 AXO61735.1 Methionine synthase 

20 5.819696743 1.565373927 AXO61816.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

21 3.634002502 1.528967361 AXO60709.1 
Carbamoyl-phosphate 
synthase large subunit 

22 5.651944765 1.519119233 AXO63510.1 
Sulfate ABC transporter 

substrate-binding protein 

23 2.565403277 1.487999573 AXO59869.1 
DNA topoisomerase (ATP-

hydrolyzing) subunit B 

24 2.94634566 1.470404744 AXO62906.1 

Trifunctional 
transcriptional 

regulator/proline 
dehydrogenase/L-
glutamate gamma-

semialdehyde 
dehydrogenase 

25 2.633201752 1.457914804 AXO60386.1 Azurin 

26 3.413313999 1.44528285 AXO60341.1 
Phosphomethylpyrimidine 

synthase ThiC 

27 6.072053723 1.395464331 AXO63896.1 
Ferredoxin--NADP 

reductase 

28 2.838017796 1.392041326 AXO63062.1 
Sulfate 

adenylyltransferase 
subunit CysN 

29 1.548065312 1.372425288 AXO61281.1 GTP diphosphokinase 

30 1.529856486 1.355181485 AXO61135.1 
Transcription-repair 

coupling factor 

31 3.236125824 1.342950424 AXO62244.1 ABC-F family ATPase 

32 2.925628071 1.314071625 AXO60501.1 
DUF1631 domain-
containing protein 

33 2.897629851 1.31194665 AXO60308.1 

Pyruvate dehydrogenase 
complex 

dihydrolipoyllysine-
residue acetyltransferase 

34 2.78353087 1.30998675 AXO61179.1 Ribonuclease E 

35 2.651464856 1.257053137 AXO63504.1 Porin 

36 1.805969085 1.254817945 AXO62370.1 
NAD-glutamate 
dehydrogenase 

37 3.342662279 1.249018592 AXO62032.1 
Cytochrome-c oxidase, 

cbb3-type subunit II 

38 1.897676261 1.206475356 AXO60016.1 
SAM-dependent DNA 

methyltransferase 

39 2.316867454 1.196394285 AXO60336.1 
DNA topoisomerase IV 

subunit B 

40 3.009580913 1.19111146 AXO63200.1 
DUF3450 domain-
containing protein 

41 2.454480138 1.166163762 AXO63044.1 
Penicillin-binding protein 

activator 
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42 2.262250784 1.143676969 AXO60444.1 Arginine decarboxylase 

43 2.790532945 1.122763321 AXO61929.1 
Phenylalanine--tRNA ligase 

subunit beta 

44 3.412330799 1.093558292 AXO60811.1 N-acetyltransferase 

45 2.048521081 1.089656817 AXO60910.1 Peptidase 

46 2.394418824 1.054024068 AXO63481.1 AsmA family protein 

47 2.369837965 1.025117027 AXO61044.1 
Ribonucleoside-

diphosphate reductase 
subunit alpha 

48 2.614674043 1.01705171 AXO60207.1 Transketolase 

49 2.534436544 0.952780408 AXO59992.1 
Phosphate transport 

system regulatory protein 
PhoU 

50 3.82438786 0.951321931 AXO63829.1 

Mannose-1-phosphate 
guanylyltransferase/mann

ose-6-phosphate 
isomerase 

51 3.171308232 0.94099278 AXO60322.1 Glycosyltransferase 

52 4.189463166 0.826152364 AXO63063.1 
Sulfate 

adenylyltransferase 
subunit CysD 

53 3.755586867 -0.8389136 AXO62901.1 Alkene reductase 

54 3.43013909 -0.883941978 AXO61069.1 CoA transferase 

55 3.075627927 -0.949662941 AXO62729.1 
DNA-binding response 

regulator 

56 2.787821427 -1.045774887 AXO61057.1 
Aspartate/tyrosine/aroma

tic aminotransferase 

57 2.732369317 -1.081267441 AXO60964.1 DJ-1/PfpI family protein 

58 3.697746634 -1.089179993 AXO60299.1 Thioredoxin TrxC 

59 3.563896974 -1.13506615 AXO63697.1 SDR family oxidoreductase 

60 2.547526648 -1.150223225 AXO63369.1 
Hypothetical protein 

DZC76_20615 

61 3.126669267 -1.150455654 AXO60791.1 
Amino acid ABC 

transporter substrate-
binding protein  

62 3.334198832 -1.198172892 AXO63625.1 
Oxaloacetate 

decarboxylase subunit 
alpha 

63 4.236626917 -1.221108556 AXO63398.1 
DUF1329 domain-
containing protein 

64 2.21468029 -1.253363917 AXO61127.1 
Hypothetical protein 

DZC76_07235 

65 2.119175909 -1.259811173 AXO63938.1 
Acetyl-CoA carboxylase 

biotin carboxylase subunit 

66 3.272362659 -1.338962247 AXO62445.1 
Ribosome-associated 

translation inhibitor RaiA 

67 1.726956423 -1.385988954 AXO61823.1 N-acetyltransferase 

68 3.308824902 -1.507776782 AXO63112.1 MaoC family dehydratase 

69 3.818998983 -1.534177363 AXO61801.1 Isocitrate lyase 

70 2.066825097 -1.553558324 AXO63560.1 
DNA-binding protein HU-

alpha 
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71 1.78615268 -1.555475454 AXO61640.1 2-methylcitrate synthase 

72 3.389208241 -1.626508097 AXO60616.1 

MexA family multidrug 
efflux RND transporter 

periplasmic adaptor 
subunit 

73 4.045670108 -1.674063166 AXO61874.1 
Hypothetical protein 

DZC76_11870  

74 2.044408167 -1.877631962 AXO63362.1 
Formaldehyde 

dehydrogenase, 
glutathione-independent 

75 4.501010799 -1.956163198 AXO62335.1 
Glu/Leu/Phe/Val 
dehydrogenase 

76 3.212921504 -1.989484549 AXO59878.1 
Phosphate 

acetyltransferase 

77 3.39445027 -2.033272862 AXO59939.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

78 5.555132043 -2.109214246 AXO63787.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

79 3.691224611 -2.133197169 AXO62380.1 
Hypothetical protein 

DZC76_14815 

80 3.195213961 -2.219742974 AXO63571.1 Acyl-CoA dehydrogenase 

81 3.208858714 -2.268848062 AXO61251.1 
FAA hydrolase family 

protein 

82 1.98566003 -2.379500051 AXO61249.1 
4-hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase 

83 4.48686457 -2.381985148 AXO60617.1 
TetR family transcriptional 

regulator 

84 4.174411313 -2.450219065 AXO59880.1 Phasin family protein 

85 3.515701105 -2.581320802 AXO62663.1 Enoyl-CoA hydratase 

86 4.467582856 -2.669929951 AXO60730.1 Acetate--CoA ligase 

87 4.340508524 -2.70466123 AXO62506.1 
Long-chain-fatty-acid--CoA 

ligase 

88 3.79405785 -2.87632517 AXO59877.1 
Acetate/propionate family 

kinase 

89 5.96198866 -2.949965606 AXO63795.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  

90 6.039867269 -2.999020497 AXO59873.1 
Acetyl-CoA C-

acyltransferase 

91 2.933937339 -3.100321077 AXO63151.1 Alcohol dehydrogenase 

92 6.467516563 -3.169493159 AXO59874.1 
Acetoacetyl-CoA 

reductase 

93 3.720274977 -3.171386669 AXO60675.1 Fatty acid--CoA ligase 

94 3.604819491 -3.464803259 AXO60619.1 
Zinc-binding alcohol 

dehydrogenase family 
protein 

95 5.204376783 -3.825348288 AXO63133.1 
4-oxalocrotonate 

tautomerase family 
protein 

96 4.96581404 -4.086536805 AXO63145.1 Monooxygenase 

97 6.343905552 -4.125133783 AXO63139.1 
2-hydroxymuconic 

semialdehyde 
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dehydrogenase 

98 4.641766681 -4.159570764 AXO63134.1 
2-oxo-3-hexenedioate 

decarboxylase 

99 4.17324859 -4.228625288 AXO63135.1 
4-hydroxy-2-oxovalerate 

aldolase 

100 3.154178594 -4.36937211 AXO60676.1 
DUF1302 domain-
containing protein 

101 5.561124994 -4.386145542 AXO63136.1 
Acetaldehyde 

dehydrogenase 
(acetylating) 

102 3.367262877 -4.445428252 AXO62665.1 
3-hydroxyisobutyrate 

dehydrogenase 

103 5.400087584 -4.45020468 AXO63137.1 
2-oxopent-4-enoate 

hydratase 

104 4.624483372 -4.648355077 AXO63142.1 Phenol hydroxylase 

105 4.963150475 -4.710805674 AXO63138.1 Alpha/beta fold hydrolase 

106 3.604505569 -4.964466467 AXO63144.1 
YHS domain-containing 

protein   Phenol 2-
monooxygenase 

107 6.145909808 -4.998155852 AXO63146.1 Phenol hydroxylase 

108 4.611536587 -5.251995782 AXO63140.1 Catechol 2,3-dioxygenase 

109 4.748613488 -5.901343445 AXO63164.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  

 

 

 

Πίνακας 6. Οι διαφοροποιημένες πρωτεΐνες για την σύγκριση ηλεκτρικού -  μ-

κρεσόλης. 

No -Log(P-value) Difference Protein IDs Fasta headers 

1 2.831783596 2.664506793 AXO63573.1 
Re/Si-specific NAD(P)(+) 

transhydrogenase subunit 
alpha 

2 5.155972777 2.585790445 AXO63495.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

3 3.450487371 2.579066783 AXO62798.1 ATP-binding protein 

4 2.853529132 2.448014677 AXO59991.1 
Phosphate ABC 

transporter ATP-binding 
protein 

5 1.102794009 2.373689324 AXO63293.1 LPS-assembly protein LptD 

6 2.04069106 2.270082076 AXO61067.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

7 1.76159291 2.242131631 AXO60684.1 
Phosphate 

acetyltransferase 
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8 1.910711225 2.201423407 AXO59988.1 

Phosphate ABC 
transporter substrate-

binding protein PstS family 
protein 

9 1.791782115 2.198925614 AXO62044.1 
oxygen-independent 

coproporphyrinogen III 
oxidase 

10 1.828222943 2.078714649 AXO61184.1 Metal-binding protein 

11 3.350090252 1.994955947 AXO60341.1 
Phosphomethylpyrimidine 

synthase ThiC 

12 3.058832771 1.971310099 AXO60386.1 Azurin 

13 3.467061421 1.933902944 AXO60309.1 
Pyruvate dehydrogenase 

(acetyl-transferring), 
homodimeric type 

14 1.349958821 1.861009647 AXO61619.1 
Hypothetical protein 

DZC76_10300 

15 5.507202994 1.763548076 AXO63510.1 
Sulfate ABC transporter 

substrate-binding protein 

16 2.395509948 1.680290033 AXO62244.1 ABC-F family ATPase 

17 2.357545995 1.625244796 AXO63588.1 Virulence factor SrfB 

18 2.718035555 1.621698797 AXO62799.1 
TraR/DksA family 

transcriptional regulator 

19 2.28611872 1.614251663 AXO60910.1 Peptidase 

20 2.122472406 1.569709996 AXO61368.1 DNA gyrase subunit A 

21 2.812396307 1.562301445 AXO63240.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

22 4.107874615 1.530964116 AXO61043.1 
Ribonucleotide-

diphosphate reductase 
subunit beta 

23 3.967482883 1.527201946 AXO61816.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

24 3.569108654 1.515692979 AXO63896.1 
Ferredoxin--NADP 

reductase 

25 1.462810386 1.513085037 AXO63098.1 
D-alanyl-D-alanine 
carboxypeptidase 

26 3.315532077 1.479574874 AXO62032.1 
Cytochrome-c oxidase, 

cbb3-type subunit II 

27 3.055033735 1.477195958 AXO60308.1 

Pyruvate dehydrogenase 
complex 

dihydrolipoyllysine-
residue acetyltransferase 

28 3.336615842 1.470606079 AXO63829.1 

Mannose-1-phosphate 
guanylyltransferase/mann

ose-6-phosphate 
isomerase 

29 2.194572556 1.467410177 AXO60674.1 
Acetyl-CoA C-

acyltransferase 

30 3.202722432 1.437644531 AXO60103.1 
Extracellular solute-

binding protein  

31 1.89014914 1.43606853 AXO63713.1 Acyl-CoA thioesterase 
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32 2.888514142 1.383209104 AXO61058.1 
4a-

hydroxytetrahydrobiopteri
n dehydratase 

33 4.562724399 1.314098994 AXO59992.1 
Phosphate transport 

system regulatory protein 
PhoU  

34 1.548936682 1.310864598 AXO62861.1 
Preprotein translocase 

subunit YajC 

35 2.8058926 1.28218738 AXO60709.1 
Carbamoyl-phosphate 
synthase large subunit 

36 3.166045443 1.28047202 AXO60322.1 Glycosyltransferase 

37 1.42832879 1.279546291 AXO63587.1 
Hypothetical protein 

DZC76_21870 

38 3.058866719 1.269959986 AXO63200.1 
DUF3450 domain-
containing protein 

39 3.020219574 1.240133284 AXO63241.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta  

40 2.441908161 1.232184956 AXO60388.1 
TIGR00730 family 

Rossman fold protein 

41 3.063675904 1.219849701 AXO60681.1 
MBL fold metallo-

hydrolase 

42 3.234451837 1.214194387 AXO61245.1 
Rhodanese-related 
sulfurtransferase 

43 2.109101553 1.158259921 AXO60016.1 
SAM-dependent DNA 

methyltransferase 

44 1.468301031 1.131134904 AXO61142.1 
NADH:ubiquinone 
reductase (Na(+)-

transporting) subunit F 

45 2.437257773 1.110448634 AXO60622.1 Copper chaperone PCu(A) 

46 2.964146273 1.086366656 AXO62732.1 
Xylulose 5-phosphate 3-

epimerase  

47 1.91917004 1.07520886 AXO63646.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

48 4.02703477 1.045925975 AXO62918.1 
Alkylphosphonate 
utilization protein 

49 2.273956253 1.029346029 AXO63739.1 
Glutamine--fructose-6-

phosphate transaminase 
(isomerizing) 

50 2.216865757 1.020273849 AXO60471.1 DNA repair protein RadA 

51 1.670458212 1.010638374 AXO60768.1 
Chromosome partitioning 

protein ParA 

52 3.293708738 1.007978852 AXO62910.1 Carbamate kinase 

53 1.832359471 1.005914266 AXO62753.1 Porin 

54 1.814689879 0.999812017 AXO60007.1 
Penicillin-binding protein 

activator LpoB 

55 4.106066668 0.990698899 AXO63458.1 
Phosphoglycerate 

dehydrogenase 

56 3.989483557 0.987892662 AXO60811.1 N-acetyltransferase 

57 1.724982408 0.979278964 AXO63050.1 Cytochrome c1  

58 2.132464446 0.969071593 AXO61380.1 
Chain-length determining 

protein 

59 1.791066134 0.967708593 AXO61385.1 Glycosyltransferase 



 
62 

 

60 2.474124198 0.957708585 AXO63062.1 
Sulfate 

adenylyltransferase 
subunit CysN 

61 1.982085603 0.942149268 AXO61044.1 
Ribonucleoside-

diphosphate reductase 
subunit alpha  

62 2.663027095 0.934124619 AXO61388.1 
GDP-mannose 4,6-

dehydratase 

63 2.875678922 0.929172084 AXO60772.1 
Saccharopine 

dehydrogenase family 
protein 

64 2.00126125 0.925958216 AXO62051.1 Pseudouridine synthase 

65 4.706232381 0.919928439 AXO60282.1 Malate dehydrogenase 

66 2.602414235 0.902391533 AXO62845.1 
23S rRNA (adenine(2503)-
C(2))-methyltransferase 

RlmN 

67 2.647745174 0.896592031 AXO60771.1 
Carboxynorspermidine 

decarboxylase  

68 4.347428775 0.88912497 AXO63028.1 Cell division protein FtsZ  

69 2.856229723 0.885222137 AXO60856.1 

Bifunctional protein-
disulfide 

isomerase/oxidoreductase 
DsbC 

70 3.147077833 0.872522344 AXO60951.1 
HopJ type III effector 

protein 

71 2.07500335 0.863737961 AXO62351.1 
Arsenical pump-driving 

ATPase 

72 3.524660763 0.859366526 AXO63217.1 50S ribosomal protein L30 

73 2.615036271 0.833246854 AXO60078.1 Porphobilinogen synthase 

74 2.77505498 0.816419596 AXO60031.1 
Cytochrome c5 family 

protein 

75 3.027142776 0.803667068 AXO61211.1 
ATP-binding cassette 

domain-containing protein 

76 2.703775147 0.800152456 AXO60708.1 
Carbamoyl-phosphate 
synthase small subunit 

77 2.625572305 0.779087697 AXO60762.1 
Ketol-acid 

reductoisomerase 

78 3.701218927 0.760505875 AXO60652.1 
Octaprenyl-diphosphate 

synthase 

79 3.46790169 0.742853592 AXO60857.1 
Homoserine 

dehydrogenase 

80 4.072403479 -0.698934977 AXO60705.1 
4-hydroxy-

tetrahydrodipicolinate 
reductase 

81 3.027974985 -0.763467374 AXO60646.1 Chaperonin GroEL 

82 3.961256757 -0.784110179 AXO61776.1 
Glycosyl transferase family 

protein 

83 2.809819509 -0.788952723 AXO63880.1 
NADPH-dependent 2,4-
dienoyl-CoA reductase 

84 4.102122722 -0.797586456 AXO63189.1 Thioredoxin 
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85 3.92877208 -0.818518758 AXO60274.1 
ATP-dependent protease 

subunit HslV 

86 3.40591856 -0.820670446 AXO62093.1 
ABC transporter ATP-

binding protein 

87 2.973132814 -0.858605708 AXO61874.1 
Hypothetical protein 

DZC76_11870 

88 2.281784681 -0.864583115 AXO60616.1 

MexA family multidrug 
efflux RND transporter 

periplasmic adaptor 
subunit 

89 4.324777884 -0.915487289 AXO60472.1 
PilZ domain-containing 

protein 

90 2.88773199 -0.935176224 AXO62047.1 
Adenine 

phosphoribosyltransferase 

91 2.984074888 -0.945129198 AXO63398.1 
DUF1329 domain-
containing protein 

92 2.857405478 -0.94623364 AXO63629.1 (2Fe-2S)-binding protein 

93 2.319975198 -0.964324946 AXO61358.1 
Helix-hairpin-helix 

domain-containing protein  

94 1.650789276 -0.967106981 AXO62151.1 
Hypothetical protein 

DZC76_13445 

95 1.856481958 -0.980300258 AXO61127.1 
Hypothetical protein 

DZC76_07235 

96 2.245431427 -0.985170836 AXO61251.1 
FAA hydrolase family 

protein 

97 2.310884415 -0.993551244 AXO60706.1 Cytosolic protein 

98 3.694828356 -1.001327321 AXO60703.1 
Molecular chaperone 

DnaK 

99 2.94095076 -1.028171966 AXO63064.1 
Nif3-like dinuclear metal 
center hexameric protein 

100 4.050976248 -1.036841502 AXO60704.1 Molecular chaperone DnaJ  

101 3.406903812 -1.040217717 AXO61870.1 
Molecular chaperone 

HtpG 

102 3.444534691 -1.062145437 AXO62729.1 
DNA-binding response 

regulator 

103 2.273412376 -1.075802495 AXO61154.1 
Ribosome modulation 

factor  

104 2.809324051 -1.08841113 AXO63625.1 
Oxaloacetate 

decarboxylase subunit 
alpha 

105 3.473454739 -1.178085754 AXO61841.1 Alpha/beta hydrolase 

106 3.196072227 -1.20592541 AXO61801.1 Isocitrate lyase 

107 1.794583968 -1.259250045 AXO60619.1 
Zinc-binding alcohol 

dehydrogenase family 
protein  

108 1.232756709 -1.276546337 AXO63434.1 lactoylglutathione lyase 

109 1.198763148 -1.311628987 AXO63192.1 
ABC transporter ATP-

binding protein 

110 2.250055107 -1.342020983 AXO63112.1 MaoC family dehydratase 

111 2.84117208 -1.37936104 AXO60299.1 Thioredoxin TrxC  
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112 5.094625395 -1.410246958 AXO59958.1 Aspartate ammonia-lyase 

113 2.512970311 -1.438421653 AXO63938.1 
Acetyl-CoA carboxylase 

biotin carboxylase subunit 

114 5.656395525 -1.473820156 AXO62335.1 
Glu/Leu/Phe/Val 
dehydrogenase  

115 3.884446888 -1.486295243 AXO60791.1 
Amino acid ABC 

transporter substrate-
binding protein 

116 3.146111052 -1.508048564 AXO60964.1 DJ-1/PfpI family protein 

117 1.465301776 -1.564514374 AXO63191.1 
DUF2796 domain-
containing protein 

118 5.28161092 -1.590646623 AXO63787.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

119 1.897253325 -1.600812082 AXO63362.1 
Formaldehyde 

dehydrogenase, 
glutathione-independent 

120 2.189430761 -1.773882906 AXO59872.1 
Class I poly(R)-

hydroxyalkanoic acid 
synthase 

121 3.019964576 -1.841932185 AXO63571.1 Acyl-CoA dehydrogenase 

122 4.324877327 -1.857880076 AXO63697.1 SDR family oxidoreductase 

123 3.753804397 -1.885236531 AXO60617.1 
TetR family transcriptional 

regulator 

124 3.339727266 -1.895997187 AXO59939.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

125 2.757309653 -1.94784829 AXO61823.1 N-acetyltransferase  

126 5.116973036 -2.157385707 AXO61639.1 Methylisocitrate lyase 

127 6.743329556 -2.198921859 AXO59873.1 
Acetyl-CoA C-

acyltransferase 

128 2.580315006 -2.230957846 AXO63560.1 
DNA-binding protein HU-

alpha 

129 2.294254868 -2.330346843 AXO61642.1 
2-methylaconitate cis-
trans isomerase PrpF 

130 4.18726037 -2.356106023 AXO62380.1 
Hypothetical protein 

DZC76_14815 

131 3.25070817 -2.419782559 AXO62663.1 Enoyl-CoA hydratase 

132 6.285069926 -2.477231145 AXO59874.1 
Acetoacetyl-CoA 

reductase 

133 4.793148526 -3.031503201 AXO62506.1 
Long-chain-fatty-acid--CoA 

ligase 

134 4.752173654 -3.070511301 AXO60730.1 Acetate--CoA ligase 

135 6.330447924 -3.099853535 AXO63795.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  

136 4.116531086 -3.68940564 AXO60675.1 Fatty acid--CoA ligase 

137 3.245686004 -4.136386275 AXO62665.1 
3-hydroxyisobutyrate 

dehydrogenase 

138 4.24808196 -4.21240894 AXO61641.1 
Fe/S-dependent 2-

methylisocitrate 
dehydratase AcnD 
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139 6.181023384 -4.491465648 AXO63133.1 
4-oxalocrotonate 

tautomerase family 
protein  

140 3.560096084 -4.809204141 AXO61640.1 2-methylcitrate synthase 

141 5.486212826 -4.907207251 AXO63145.1 Monooxygenase 

142 3.371463516 -4.923402409 AXO60676.1 
DUF1302 domain-
containing protein  

Adhesin 

143 4.93722504 -4.953645786 AXO63134.1 
2-oxo-3-hexenedioate 

decarboxylase 

144 4.04027158 -5.071679473 AXO63151.1 alcohol dehydrogenase 

145 7.330612423 -5.115434249 AXO63139.1 
2-hydroxymuconic 

semialdehyde 
dehydrogenase 

146 5.045912567 -5.136814872 AXO63135.1 
4-hydroxy-2-oxovalerate 

aldolase 

147 5.867212799 -5.206708948 AXO63136.1 
Acetaldehyde 

dehydrogenase 
(acetylating) 

148 6.304108975 -5.310032805 AXO63137.1 
2-oxopent-4-enoate 

hydratase 

149 5.218491453 -5.485596577 AXO63138.1  Alpha/beta fold hydrolase 

150 4.932218013 -5.573574503 AXO63142.1 Phenol hydroxylase 

151 4.887315331 -6.154694716 AXO63140.1 Catechol 2,3-dioxygenase 

152 6.659005647 -6.254795353 AXO63146.1 Phenol hydroxylase 

153 4.144678731 -6.762998263 AXO63144.1 
YHS domain-containing 

protein  Phenol 2-
monooxygenase  

154 5.270009042 -7.559402625 AXO63164.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  

 

 

 

Πίνακας 7. Οι διαφοροποιημένες πρωτεΐνες για την σύγκριση ηλεκτρικού -  π-

κρεσόλης. 

No 
-Log(P-
value) 

Difference Protein IDs Fasta headers 

1 4.565161016 2.752679636 AXO63495.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

2 2.124171537 2.737327019 AXO60684.1 
Phosphate 

acetyltransferase 

3 1.230238204 2.677402586 AXO62034.1 
Cytochrome-c oxidase, 
cbb3-type subunit III 

4 3.017095138 2.526220103 AXO61368.1 DNA gyrase subunit A 
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5 2.812752026 2.473208656 AXO61067.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

6 1.503615019 2.404737453 AXO60946.1 Imelysin 

7 3.100207568 2.360570187 AXO62798.1 ATP-binding protein 

8 2.383464383 2.277629892 AXO61735.1 Methionine synthase 

9 3.448037382 2.111462275 AXO60341.1 
phosphomethylpyrimidine 

synthase ThiC 

10 4.603607801 2.062476496 AXO63765.1 DNA polymerase I 

11 4.074331435 1.997761647 AXO63240.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

12 1.544875459 1.993035866 AXO62840.1 
Outer membrane protein 

assembly factor BamB 

13 3.046988383 1.974051565 AXO63587.1 
Hypothetical protein 

DZC76_21870 

14 2.06237489 1.913586845 AXO61281.1 GTP diphosphokinase 

15 4.635138906 1.819391658 AXO60309.1 
Pyruvate dehydrogenase 

(acetyl-transferring), 
homodimeric type 

16 3.80606928 1.769983729 AXO60709.1 
Carbamoyl-phosphate 
synthase large subunit 

17 5.05061876 1.745150894 AXO63241.1 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

18 3.699026058 1.69964685 AXO63062.1 
Sulfate 

adenylyltransferase 
subunit CysN 

19 2.352708222 1.673262278 AXO59869.1 
DNA topoisomerase (ATP-

hydrolyzing) subunit B 

20 2.81611286 1.666477919 AXO63206.1 
Excinuclease ABC subunit 

UvrA 

21 3.019583358 1.614630401 AXO62032.1 
Cytochrome-c oxidase, 

cbb3-type subunit II 

22 1.785171441 1.611347064 AXO63588.1 Virulence factor SrfB 

23 4.996603831 1.603301972 AXO61816.1 
DctP family TRAP 

transporter solute-binding 
subunit 

24 1.300581932 1.595701059 AXO61619.1 
Hypothetical protein 

DZC76_10300 

25 3.106615028 1.577003856 AXO63896.1 
Ferredoxin--NADP 

reductase 

26 2.939534184 1.573538681 AXO60837.1 
Phosphoribosylformylglyci

namidine synthase 

27 1.641971278 1.556635996 AXO60386.1 Azurin 

28 2.200890871 1.472814143 AXO63481.1 AsmA family protein 

29 5.315900944 1.445477138 AXO63510.1 
Sulfate ABC transporter 

substrate-binding protein 

30 2.263076131 1.428797523 AXO63432.1 DEAD/DEAH box helicase 

31 2.147274677 1.425605655 AXO62986.1 
Outer membrane protein 

assembly factor BamD  

32 3.661076594 1.4040203 AXO60322.1 Glycosyltransferase 
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33 2.308746651 1.380143464 AXO63646.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

34 3.832159958 1.371279299 AXO60731.1 
Glucose-6-phosphate 

isomerase 

35 3.222035874 1.348047266 AXO61044.1 
Ribonucleoside-

diphosphate reductase 
subunit alpha 

36 2.057315746 1.347828388 AXO62036.1 
Cytochrome-c oxidase, 

cbb3-type subunit II 

37 3.512545318 1.327918182 AXO60207.1 Transketolase 

38 3.657316052 1.322633952 AXO61179.1 Ribonuclease E 

39 3.007753662 1.298003306 AXO61929.1 
Phenylalanine--tRNA ligase 

subunit beta 

40 2.519147375 1.297462046 AXO60444.1 Arginine decarboxylase 

41 2.665177009 1.284989317 AXO60733.1 
3-methyl-2-oxobutanoate 
hydroxymethyltransferase 

42 4.714928912 1.276772618 AXO63829.1 

Mannose-1-phosphate 
guanylyltransferase/mann

ose-6-phosphate 
isomerase 

43 2.960731043 1.274562627 AXO59991.1 
Phosphate ABC 

transporter ATP-binding 
protein 

44 3.515233297 1.271805972 AXO63755.1 

tRNA uridine-5-
carboxymethylaminometh

yl(34) synthesis enzyme 
MnmG 

45 2.006099417 1.260044297 AXO63050.1 Cytochrome c1 

46 3.02511442 1.250121653 AXO63173.1 
1-deoxy-D-xylulose-5-
phosphate synthase 

47 3.745660046 1.245287155 AXO60501.1 
DUF1631 domain-
containing protein 

48 2.609455336 1.213287969 AXO62085.1 
DNA polymerase III 
subunit gamma/tau 

49 3.255830418 1.201185028 AXO61602.1 
2-oxoglutarate 

dehydrogenase E1 
component 

50 1.651379009 1.194768697 AXO61184.1 Metal-binding protein 

51 2.485787518 1.185267021 AXO61385.1 Glycosyltransferase 

52 2.630705467 1.181796392 AXO63739.1 
Glutamine--fructose-6-

phosphate transaminase 
(isomerizing) 

53 2.184618848 1.180472478 AXO62469.1 
[protein-PII] 

uridylyltransferase 

54 2.277569458 1.177896072 AXO61597.1 Citrate (Si)-synthase 

55 1.851189892 1.176227371 AXO60336.1 
DNA topoisomerase IV 

subunit B 

56 1.65250569 1.161149999 AXO63181.1 
6,7-dimethyl-8-

ribityllumazine synthase 

57 1.909795154 1.096960485 AXO60016.1 
SAM-dependent DNA 

methyltransferase 
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58 2.997647631 1.075300006 AXO62732.1 
Xylulose 5-phosphate 3-

epimerase 

59 1.691251382 1.070891678 AXO62861.1 
Preprotein translocase 

subunit YajC  

60 2.607034923 1.066619654 AXO63504.1 Porin  

61 4.143919197 1.053251912 AXO62450.1 CTP synthase 

62 5.158424166 1.049347758 AXO60282.1 Malate dehydrogenase 

63 2.040705282 1.045342982 AXO60622.1 
Copper chaperone 

PCu(A)C 

64 1.880964412 1.038962344 AXO60191.1 LOG family protein 

65 2.140800892 1.036604141 AXO60471.1 DNA repair protein RadA 

66 1.950794992 0.994810889 AXO63557.1 
HDOD domain-containing 

protein 

67 2.888097566 0.992814172 AXO61043.1 
Ribonucleotide-

diphosphate reductase 
subunit beta 

68 2.221106054 0.990986608 AXO61380.1 
Chain-length determining 

protein 

69 2.083015799 0.988039449 AXO62753.1 Porin 

70 2.135635038 0.970251933 AXO61618.1 L,D-transpeptidase 

71 3.566204018 0.960275441 AXO60858.1 Threonine synthase 

72 2.576039616 0.959565272 AXO61787.1 
ATP-dependent Clp 

protease ATP-binding 
subunit ClpA 

73 4.873095929 0.944258561 AXO63458.1 
Phosphoglycerate 

dehydrogenase 

74 2.970947108 0.92139711 AXO60193.1 Adenosylhomocysteinase 

75 2.643767221 0.920530538 AXO60131.1 
RNA-binding 

transcriptional accessory 
protein 

76 2.864204746 0.897922084 AXO60320.1 Glycosyltransferase 

77 3.322312845 0.893534968 AXO62845.1 
23S rRNA (adenine(2503)-
C(2))-methyltransferase 

RlmN 

78 3.035887598 0.887537842 AXO63095.1 lipoyl synthase 

79 3.927873759 0.875409663 AXO61221.1 Alanine--tRNA ligase 

80 3.666808212 0.864011765 AXO61741.1 Nitrite/sulfite reductase 

81 4.085165134 0.858373423 AXO63063.1 
Sulfate 

adenylyltransferase 
subunit CysD 

82 4.617193253 0.854405711 AXO61791.1 
NADP-dependent 

isocitrate dehydrogenase 

83 2.740757376 0.845775381 AXO60078.1 Porphobilinogen synthase  

84 3.6427631 0.840407471 AXO60138.1 
Phosphoenolpyruvate 

carboxykinase 

85 2.93193948 0.838421163 AXO61245.1 
Rhodanese-related 
sulfurtransferase 

86 3.593154258 0.804175893 AXO62044.1 
Oxygen-independent 

coproporphyrinogen III 
oxidase 
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87 3.763193842 0.791883245 AXO60652.1 
Octaprenyl-diphosphate 

synthase 

88 3.927989794 0.778737798 AXO60772.1 
Saccharopine 

dehydrogenase family 
protein 

89 3.860882605 0.778024673 AXO61644.1 
Phosphoenolpyruvate 

synthase 

90 6.313740393 0.749297669 AXO63309.1 
RNA polymerase sigma 

factor RpoD 

91 3.516778347 -0.810162865 AXO61989.1 
3-isopropylmalate 

dehydrogenase 

92 3.784836374 -0.828731979 AXO60274.1 
ATP-dependent protease 

subunit HslV 

93 2.947044467 -0.835934531 AXO61870.1 
Molecular chaperone 

HtpG 

94 2.919755133 -0.838926742 AXO62530.1 
RNA polymerase subunit 

sigma 

95 2.996842674 -0.863362838 AXO62729.1 
DNA-binding response 

regulator 

96 2.920147619 -0.86869918 AXO61801.1 Isocitrate lyase 

97 2.882946032 -0.88559702 AXO62713.1 
Phosphogluconate 

dehydratase 

98 4.007771074 -0.930807327 AXO60472.1 
PilZ domain-containing 

protein 

99 4.641304281 -0.941288223 AXO60703.1 
Molecular chaperone 

DnaK 

100 2.883847335 -0.969585011 AXO62047.1 
Adenine 

phosphoribosyltransferase 

101 2.742441976 -0.970124414 AXO62151.1 
Hypothetical protein 

DZC76_13445 

102 3.337478288 -0.988848791 AXO62901.1 Alkene reductase 

103 2.470901612 -0.993260274 AXO60616.1 

MexA family multidrug 
efflux RND transporter 

periplasmic adaptor 
subunit 

104 2.004588551 -1.051920009 AXO61249.1 
4-hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase 

105 1.881961006 -1.054428671 AXO59872.1 
class I poly(R)-

hydroxyalkanoic acid 
synthase  

106 3.873569575 -1.069202843 AXO61219.1 
Low-specificity L-

threonine aldolase 

107 2.37345228 -1.140641967 AXO63369.1 
Hypothetical protein 

DZC76_20615 

108 1.750396947 -1.164732814 AXO60619.1 
Zinc-binding alcohol 

dehydrogenase family 
protein 

109 3.145605966 -1.217831304 AXO63398.1 
DUF1329 domain-
containing protein 

110 2.106651526 -1.253075053 AXO61358.1 
Helix-hairpin-helix 

domain-containing protein 
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111 2.254142455 -1.268992215 AXO60197.1 
DUF1090 domain-
containing protein 

112 2.227075209 -1.288890893 AXO61251.1 
FAA hydrolase family 

protein 

113 4.057101434 -1.303918839 AXO61874.1 
Hypothetical protein 

DZC76_11870 

114 1.391100126 -1.33773465 AXO63428.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

115 2.870962864 -1.351155996 AXO60964.1 DJ-1/PfpI family protein 

116 3.035362888 -1.441564317 AXO60791.1 
Amino acid ABC 

transporter substrate-
binding protein 

117 2.973019417 -1.443518311 AXO59958.1 Aspartate ammonia-lyase 

118 4.064093896 -1.448825846 AXO60299.1 Thioredoxin TrxC 

119 2.590180121 -1.449449764 AXO59939.1 
ABC transporter substrate-

binding protein  

120 1.77694629 -1.601773821 AXO63362.1 
Formaldehyde 

dehydrogenase, 
glutathione-independent 

121 2.925038909 -1.629443248 AXO63938.1 
Acetyl-CoA carboxylase 

biotin carboxylase subunit 

122 2.025708242 -1.649258804 AXO61823.1 N-acetyltransferase 

123 2.972665919 -1.726974827 AXO62663.1 Enoyl-CoA hydratase 

124 4.708901654 -1.754089773 AXO63697.1 SDR family oxidoreductase 

125 4.366242466 -1.781557719 AXO63625.1 
Oxaloacetate 

decarboxylase subunit 
alpha 

126 3.46393176 -1.845362882 AXO63112.1 MaoC family dehydratase 

127 2.970576604 -1.959947047 AXO63571.1 Acyl-CoA dehydrogenase 

128 4.323228399 -1.980568349 AXO60617.1 
TetR family transcriptional 

regulator 

129 2.346988831 -1.981158346 AXO63560.1 
DNA-binding protein HU-

alpha 

130 2.773028367 -2.071199914 AXO63434.1 Lactoylglutathione lyase 

131 4.652351908 -2.103536899 AXO63787.1 
ABC transporter substrate-

binding protein 

132 4.272931872 -2.495946705 AXO62380.1 
Hypothetical protein 

DZC76_14815 

133 5.379259194 -2.732890447 AXO62335.1 
Glu/Leu/Phe/Val 
dehydrogenase 

134 5.987294127 -2.744938334 AXO59873.1 
Acetyl-CoA C-

acyltransferase  

135 4.474053216 -2.772228907 AXO60730.1 Acetate--CoA ligase 

136 4.653051417 -2.909125606 AXO62506.1 
Long-chain-fatty-acid--CoA 

ligase 

137 3.792634243 -3.015453289 AXO60675.1 Fatty acid--CoA ligase 

138 5.104874608 -3.04608343 AXO59874.1 
Acetoacetyl-CoA 

reductase 
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139 6.265730179 -3.127075016 AXO63795.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  

140 2.891297151 -3.377858092 AXO62665.1 
3-hydroxyisobutyrate 

dehydrogenase 

141 3.160863677 -3.515470977 AXO63151.1 Alcohol dehydrogenase 

142 6.232704645 -3.59547772 AXO60894.1 
PhzF family phenazine 
biosynthesis protein 

143 4.527579617 -4.048019161 AXO63133.1 
4-oxalocrotonate 

tautomerase family 
protein 

144 5.974307963 -4.180138469 AXO61639.1 Methylisocitrate lyase 

145 6.374158412 -4.35803165 AXO63139.1 
2-hydroxymuconic 

semialdehyde 
dehydrogenase 

146 3.329937638 -4.399548868 AXO61642.1 
2-methylaconitate cis-
trans isomerase PrpF  

147 5.454601822 -4.648588339 AXO63145.1 Monooxygenase 

148 4.71330394 -4.694096764 AXO63134.1 
2-oxo-3-hexenedioate 

decarboxylase 

149 4.647734155 -4.740254164 AXO63135.1 
4-hydroxy-2-oxovalerate 

aldolase 

150 5.570360896 -4.860366245 AXO63136.1 
Acetaldehyde 

dehydrogenase 
(acetylating) 

151 3.36321436 -4.991340717 AXO60676.1 

DUF1302 domain-
containing protein  Type V 

secretory pathway, 
adhesin AidA  

152 5.373009785 -5.051148574 AXO63137.1 
2-oxopent-4-enoate 

hydratase 

153 5.066882411 -5.100243489 AXO63138.1 Alpha/beta fold hydrolase 

154 4.826625998 -5.230266809 AXO63142.1 Phenol hydroxylase 

155 3.746858891 -5.414288998 AXO63144.1 
YHS domain-containing 

protein   Phenol 2-
monooxygenase 

156 4.739001724 -5.66517516 AXO63140.1 Catechol 2,3-dioxygenase 

157 4.923647339 -5.667990605 AXO61641.1 
Fe/S-dependent 2-

methylisocitrate 
dehydratase AcnD 

158 6.569368311 -5.764489094 AXO63146.1 Phenol hydroxylase 

159 4.1520797 -6.523059249 AXO61640.1 2-methylcitrate synthase  

160 5.078923214 -6.709606608 AXO63164.1 

DUF1329 domain-
containing protein  Outer 
membrane lipoprotein-

sorting protein  
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1 Καλλιέργεια του βακτηρίου 

 

Αρχικά από την Εικόνα 17 συμπεραίνεται ότι όταν προστίθεται η φαινόλη στο L.B. η 

ανάπτυξη του βακτηρίου στην φαινόλη σε θρεπτικό M9R γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό 

πιθανότατα συμβαίνει επειδή όπως προαναφέρθηκε το βακτήριο έχει ήδη 

προσαρμοστεί στον ρύπο με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερος χρόνος για να 

ξεκινήσει η ανάπτυξη του. 

 

Από την Εικόνα 16 συμπεραίνεται ότι το βακτήριο αναπτύσσεται ταχύτερα στην 

φαινόλη από τις 4 αρωματικές ενώσεις. Ως προς τις κρεσόλες, παρατηρείται ότι το 

βακτήριο αναπτύσσεται πιο γρήγορα στην ο-κρεσόλη ακολουθά η π-κρεσόλη και πιο 

αργά αναπτύσσεται στην μ-κρεσόλη. Ειδικά για την περίπτωση της μ-κρεσόλης 

πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη του βακτηρίου ήταν αρκετά πιο αργή σε σχέση 

με τους υπόλοιπους ρύπους ενώ πολλές φόρες μπορεί να αναπτυσσόταν ακόμα πιο 

αργά ή και καθόλου αν τυχόν η συγκέντρωση της κρεσόλης υπερέβαινε έστω και 

ελάχιστα τα 200 mg/L, κάτι που δεν συνέβαινε σε κανέναν από τους υπόλοιπους 

ρύπους.  

 

Επίσης ως προς την προσέγγιση με τα τριβλία διαπιστώθηκε ότι για την μ-κρεσόλη το 

βακτήριο δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 200 

mg/L, ενώ για την περίπτωση της ο-κρεσόλης η μέγιστη συγκέντρωση όπου 

παρατηρήθηκαν αποικίες ήταν στα 400 mg/L και για την π-κρεσόλη η μέγιστη 

συγκέντρωση που παρατηρήθηκαν αποικίες ήταν στα 600 mg/L. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να μην αναμενόταν καθώς από τις καμπύλες ανάπτυξης προκύπτει ότι στην ο-

κρεσόλη το βακτήριο αναπτυσσόταν πιο γρήγορα από ότι στην π-κρεσόλη ωστόσο 

συμφωνεί απόλυτα με στοιχεία που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία [66]. 

 

4.2 Τεστ κινητικής για το ένζυμο 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης 

 

Στην Εικόνα 18 παρουσιάζεται η σύγκριση του τεστ κινητικής για το ένζυμο 2,3-

διοξυγενάση της κατεχόλης για την ίδια χρονική στιγμή. Στην εικόνα παρατηρείται η 

κορυφή στα 375 nm που οφείλεται στην παραγωγή της 2-υδροξυμουκονικής 

ημιαλδεΰδης και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι το ένζυμο 2,3-διοξυγενάση 

της κατεχόλης υπάρχει στο κυτταρικό εκχύλισμα οπότε το βακτήριο χρησιμοποιεί το 

meta μεταβολικό μονοπάτι για την αποικοδόμηση των αρωματικών ρύπων. 

Επίσης παρατηρείται ότι για την περίπτωση του ηλεκτρικού το εν λόγω ένζυμο δεν 

υπάρχει στο κυτταρικό εκχύλισμα ή αν υπάρχει είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό από 

ότι στην περίπτωση των ρύπων όπως ήταν το αναμενόμενο. Όσον αφορά τις 

αρωματικές ενώσεις αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση της 



 
73 

 

βιοαποικοδόμησης της μ-κρεσόλης το ένζυμο φαίνεται να υπάρχει σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι στις υπόλοιπες αρωματικές ενώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

καθώς στην περίπτωση της μ-κρεσόλης η ανάπτυξη του βακτηρίου ήταν πολύ 

δυσκολότερη σε σχέση με τις άλλες κρεσόλες και την φαινόλη. Μια πιθανή εξήγηση 

για αυτό το εύρημα είναι ότι η δυσκολία στην ανάπτυξη του βακτηρίου πιθανότατα 

οφείλεται είτε στο ότι είναι πιο δύσκολο να εισαχθεί ο ρύπος στο βακτήριο είτε στο 

ότι μπορεί να είναι πιο τοξικός για αυτό. Η εξήγηση και για τις δύο πιθανές 

περιπτώσεις βρίσκεται στην θέση των υποκαταστατών που αλλάζουν τις 

φυσικοχημικές ιδιότητες της συγκεκριμένης ένωσης. Ωστόσο το βακτήριο παράγει σε 

μεγάλο βαθμό το ένζυμο, πιθανότατα για να μειώσει άμεσα την συσσώρευση τοξικών 

ενώσεων εντός του κυττάρου και έτσι γίνεται πιο εύκολη η επιβίωση του. Τέλος, 

πρέπει να επισημανθεί ότι το τεστ κινητικής δεν ήταν επαναλήψιμο σε όλα τα 

βιολογικά δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκε παρόλο που στην περίπτωση των 

αρωματικών ενώσεων επιβεβαιωνόταν κάθε φορά η ύπαρξη του ενζύμου. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτό είναι ότι η παραμονή του κυτταρικού εκχυλίσματος στον πάγο για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (>30 λεπτά) μπορεί να οδηγήσει στην αδρανοποίηση του 

ενζύμου και στην αλλοίωση των φασμάτων που λαμβάνονται. Για αυτό συνίσταται τα 

πειράματα της κινητικής να γίνονται σε κυτταρικά εκχυλίσματα που δεν έχουν 

παραμείνει στον πάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.    

 

 

 

4.3. Πρωτεομική ανάλυση των διαλυτοποιημένων κυττάρων  
 

Με βάση τους Πίνακες 4-7 μπορούν να εξαχθούν ορισμένα σημαντικά 

συμπεράσματα σε σχέση με τις πρωτεΐνες που διαπιστώθηκε ότι διαφοροποιούνται 

όταν το βακτήριο αναπτύσσεται παρουσία των αρωματικών ρύπων σε σχέση με την 

ανάπτυξη του βακτηρίου σε ηλεκτρικό. 

Αρχικά, παρατηρείται ότι περισσότερες πρωτεΐνες φαίνεται να υπερεκφράζονται στην 

περίπτωση του ηλεκτρικού σε σύγκριση με την π-κρεσόλη, με 90 πρωτεΐνες να 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Στην σύγκριση με την μ-κρεσόλη, 79 πρωτεΐνες 

βρέθηκαν υπερεκφρασμένες στο ηλεκτρικό σε σχέση με τον ρύπο. Τέλος στις 

περιπτώσεις τις σύγκρισης του ηλεκτρικού με την φαινόλη και την ο-κρεσόλη 

βρέθηκαν υπερεκφρασμένες 31 και 52 πρωτεΐνες αντίστοιχα. Οι πρωτεΐνες που 

βρέθηκαν υπερεκφρασμένες στο ηλεκτρικό, όπως αναμενόταν συνδέονταν με τον 

κύκλο του κιτρικού οξέος (AXO60282.1, AXO61602.1, AXO61597.1, AXO60308.1). 

Επίσης άλλες πρωτεΐνες συνδέονται με την μεταφορά ενώσεων από το εξωτερικό στο 

εσωτερικό του κυττάρου (AXO61067.1, AXO60103.1), με την μεταφορά 

ηλεκτρονίων (AXO63896.1, AXO62032.1, AXO60031.1, AXO63050.1), με την 

αντιγραφή  και την μεταγραφή (AXO63765.1, AXO63240.1, AXO61368.1, 
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AXO59869.1, AXO60336.1, AXO62085.1), με τον μεταβολισμό υδατανθράκων 

(AXO63829.1, AXO60731.1, AXO61644.1, AXO60138.1, AXO62469.1) ενώ ακόμα 

διαφοροποιήθηκε και ένα πλήθος από ένζυμα-μεταφορείς (AXO63062.1, 

AXO60684.1, AXO60811.1, AXO60016.1, AXO60207.1, AXO60322.1, 

AXO61057.1, AXO60674.1). Επιπροσθέτως παρατηρείται διαφοροποίηση και σε 

πρωτεΐνες που δεσμεύουν ATP και συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας για τα 

κύτταρα (AXO62798.1, AXO62244.1, AXO62351.1). 

Ως προς τις πρωτεΐνες που υπερεκφράστηκαν όταν το βακτήριο αναπτυσσόταν 

παρουσία των ρύπων πρέπει να επισημανθεί ότι και στους 4 διαφορετικούς ρύπους 

(φαινόλη, ο-κρεσόλη, π-κρεσόλη, μ-κρεσόλη) αποδείχτηκε ότι το βακτήριο ακολουθά 

την ίδια μεταβολική πορεία για την αποικοδόμηση τους καθώς όπως παρουσιάζεται 

στους Πίνακες 4-7 τα ίδια ακριβώς ένζυμα διαφοροποιήθηκαν. Είναι ακριβώς τα ίδια 

ένζυμα που υπάρχουν και στην Εικόνα 9 και είναι τα ακόλουθα : υδροξυλάση της 

φαινόλης (AXO63146.1), 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης (AXO63140.1), η 

αφυδρογονάση της 2-υδροξυμουκονικής ημιαλδεύδης (AXO63139.1), η 

ταυτομεράση του 4-οξαλοκροτονικού (AXO63133.1), η αποκαρβοξυλάση του 2-οξο-

3-εξενδιοκού( αποκαρβοξυλάση του 4-οξαλοκροτονικού, AXO63134.1), η υδρατάση 

του 2-οξο-4-πεντονοικού (AXO63137.1) και η αλδολάση του 4-υδροξυ-2-

οξοβαλερικού (AXO63135.1).  

Συνολικά στην περίπτωση της φαινόλης υπερεκφράστηκαν 45 πρωτεΐνες σε σχέση με 

το ηλεκτρικό ενώ για την ο-κρεσόλη, την μ-κρεσόλη και την π-κρεσόλη 

υπερεκφράστηκαν 57,75 και 70 αντίστοιχα. Πιθανότατα αυτή η αύξηση στον αριθμό 

των πρωτεϊνών που υπερεκφράζονται στις κρεσόλες οφείλεται στην μεγαλύτερη 

καταπόνηση που υφίσταται το κύτταρο σε αυτήν την περίπτωση.  

Άλλες σημαντικές πρωτεΐνες που υπερεκφράστηκαν και πιθανότατα συνδέονται με 

την προσαρμογή και την ανάπτυξη του βακτηρίου παρουσία των ρύπων είναι οι 

σαπερόνες (AXO60703.1, AXO60646.1, AXO60704.1, AXO61870.1). Όπως 

αναφέρθηκε στην §1.3 οι μοριακές σαπερώνες βοηθούν στην καλύτερη πτύχωση των 

πρωτεϊνών που παρεμποδίζεται από τους οργανικούς ρύπους. Επίσης παρατηρείται η 

υπερέκφραση μια πρωτεΐνης που ανήκει στην οικογένεια των Phasin πρωτεϊνών 

(AXO59880.1). Αυτές οι πρωτεΐνες βρίσκονται στην επιφάνεια του κυττάρου και 

καλύπτουν πολυυδροξυαλκανοικά (Polyhydroxyalkaoate,PHA) σωματίδια που 

σχετίζονται με την αποθήκευση άνθρακα και ενέργειας ενώ βελτιώνουν και την 

αντίσταση του κυττάρου σε συνθήκες στρες. Το ότι τέτοια σωματίδια σχηματίζονται 

από το βακτήριο αποδεικνύεται από την υπερέκφραση του ενζύμου συνθάση του 

πολύ-υδροξυαλκανοικού οξέος (AXO59872.1). Ακόμα παρατηρείται υπερέκφραση 

των πρωτεϊνών που σχετίζονται με τον καταβολισμό αρωματικών αμινοξέων 

(AXO61249.1, AXO62335.1, AXO61251.1) ενώ παρατηρείται και η υπερέκφραση 

του ενζύμου συνθάση του 2-μεθυλκιτρικού (AXO61640.1) το οποίο συνδέεται με τον 

μεταβολισμό του προπανοικού, που είναι το τελικό προϊόν της αποικοδόμησης των 

κρεσολών με την μορφή της προπιοναλδεύδης όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. Τέλος 

στην περίπτωση των κρεσολών παρατηρείται η υπερέκφραση μιας πρωτεΐνης 
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μεταφορέα που ανήκει στην οικογένεια των RND πρωτεϊνών κάτι που αποδεικνύει 

ότι και αυτός ο προσαρμοστικός μηχανισμός χρησιμοποιείται από το βακτήριο σε 

περίπτωση καταπόνησης από οργανικές ενώσεις (AXO60616.1) και ειδική αναφορά 

αξίζει να γίνει για μια λιποπρωτείνη της εξωτερικής μεμβράνης που υπερεκφράζεται 

σημαντικά στην περίπτωση των αρωματικών ενώσεων και πιθανότατα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του βακτηρίου (AXO63164.1). 

 

 

4.4 Μελλοντικοί στόχοι  
 

Επόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι η απομόνωση βιολογικών δειγμάτων με 

σκοπό την πρωτεομική μελέτη από καλλιέργειες που έχουν αναπτυχθεί σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση (>200 mg/L) αρωματικών ρύπων καθώς σε αυτήν την 

περίπτωση η καταπόνηση του βακτηρίου θα είναι αρκετά μεγαλύτερη και αυτό θα 

είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη υπερέκφραση των πρωτεϊνών που σχετίζονται 

είτε με την προσαρμογή του βακτηρίου είτε με την ανάπτυξη του παρουσία των 

συγκεκριμένων οργανικών ρύπων. Επίσης η μελέτη των ενδιάμεσων μεταβολιτών 

που σχηματίζονται κατά την διάρκεια της αποικοδόμησης των συγκεκριμένων 

αρωματικών ενώσεων θα έδινε περισσότερες απαντήσεις ως προς την μεταβολική 

πορεία που ακολουθεί το συγκεκριμένο βακτήριο ενώ ακόμα και η μελέτη των 

μεταβολών που συμβαίνουν στα λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης όταν το βακτήριο 

βρίσκεται παρουσία οργανικών ρύπων θα έδινε περισσότερα στοιχεία  ως προς το 

πως γίνεται η προσαρμογή του βακτηρίου. Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να μελετηθεί 

η ανάπτυξη του βακτηρίου με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε αυτήν την 

εργασία παρουσία άλλων αρωματικών ενώσεων όπως είναι η α-ναφθόλη, οι 

αμινοφαινόλες, τα υδροξυβενζοικά οξέα και το τολουόλιο στο οποίο όμως είναι 

σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του εντός 

της καλλιέργειας (HPLC) καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει φασματοσκοπικά.      
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