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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ακινητοποίηση µεµβρανικών πρωτεϊνών σε στοιβαγµένα διπλά 

υδροξείδια (LDH) κατέστη δυνατή µε τη χρήση µιας νέας µεθόδου παρασκευής 

τεχνητών µεµβρανών.  Η παρασκευή των τεχνητών µεµβρανών βασίστηκε στη 

διαλυτοποίηση λιπαρών οξέων µε τη βοήθεια µη-ιονικών απορρυπαντικών και µε 

ιονανταλλαγή στη συνέχεια παρουσία των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων.  Ο 

χαρακτηρισµός των τεχνητών µεµβρανών µε περίθλαση ακτίνων Χ και µε 

φασµατοσκοπία υπερύθρου έδειξε την παρουσία των λιπαρών οξέων στον 

ενδιάµεσο χώρο των LDH σε δοµή διπλοστοιβάδας, καθώς επίσης και την 

απουσία του απορρυπαντικού στο τελικό προϊόν.  Η γραµισιδίνη  

ακινητοποιήθηκε στο LDH κατά τη σύνθεση των τεχνητών µεµβρανών µε την νέα 

µεθοδολογία που αναπτύχθηκε.  Η παρουσία της γραµισιδίνης στις τεχνητές 

µεµβράνες επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού.  Η λυάση του 

υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων (HPL) και ο πυρήνας του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ µπορούν επίσης να ακινητοποιηθούν σε LDH µε την ίδια 

µεθοδολογία. 
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ABSTRACT 
The immobilization of membrane proteins on layered double hydroxides 

(LDH) was achieved with the use of a new method for the preparation of artificial 

membranes.  The preparation of artificial membranes was based on the 

solubilization of fatty acids by non-ionic detergents followed by ion-exchange in 

the presence of layered double hydroxides.  Characterization of the artificial 

membranes by X-ray diffraction and IR spectroscopy showed the presence of 

fatty acids in the interlayer of the LDH in a bilayer arrangement along with the 

absence of the detergent in the final product.  Gramicidin was immobilized on 

LDH during the synthesis of the artificial membrane using this new methodology.  

The presence of gramicidin in the artificial membranes was confirmed using 

ultraviolet-visible spectroscopy.  Fatty acid hydroperoxide lyase (HPL) and the 

core complex of Photosystem II can also be immobilized by the same procedure. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

AOS Allene Oxide Synthase 

ATP Τριφωσφορική αδενοσίνη 

BSA Αλβουµίνη Βόειου Ορού 

Chl Χλωροφύλλη 

DM ∆ωδέκυλο-β-D-µαλτοζίτης 

DNA ∆εοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ 

DSC ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης 

EDTA Αιθύλενο-διάµινο-τετραοξικό οξύ 

HEPES 2-[4-(2-υδροξυαίθυλο)-1-πιπεράζινο]-αιθανοσουλφονικό οξύ 

HPL Λυάση των Υδροϋπεροξειδίων των Λιπαρών Οξέων 

HECAMEG 6-Ο-(Ν-επτυλκαρβαµόυλο)-µέθυλο-α-D-γλυκοπυρανοζίτης 

IPTG Ισοπρόπυλο-θείο-γαλακτοπυρανοζίτης 

IR Υπέρυθρο 

kDa Kilodalton 

LDH Στοιβαγµένα ∆ιπλά Υδροξείδια 

MES 2-µορφόλινο-αιθανοσουλφονικό οξύ 

NADPH Νικοτιδάµινο-αδένινο-δινουκλεότιδο-φωσφορικός εστέρας 

NTA Νίτριλο-τριοξικό οξύ 

PMSF Φαίνυλο-µέθυλο-σουλφονικό φθορίδιο 

PSIIcore Πυρήνας του Φωτοσυστήµατος ΙΙ 

SDS ∆ωδεκυλοθειικό νάτριο 

SEM Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης 

Tris Τρις-υδροξυµέθυλο-αµινοµεθάνιο 

UV-Vis Υπεριώδες-Ορατό 

XRD Περίθλαση Ακτίνων Χ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ραγδαία ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας έχει καταστήσει σαφές το γεγονός 

ότι τα βιολογικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρύ φάσµα 

τεχνολογικών εφαρµογών.  Νέα υλικά που εµπεριέχουν βιοµόρια ή µιµούνται τη 

δράση τους, συντίθενται µε ολοένα αυξανόµενο ρυθµό.  Τα υλικά αυτά 

συνδυάζουν τη σταθερότητα και προβλεψιµότητα των συνθετικών υλικών µε την 

εξειδίκευση των βιοµορίων.  Οι τοµείς όπου βρίσκουν εφαρµογή ποικίλουν από 

τη βιοµηχανία (βιοκαταλύτες στην παραγωγή χηµικών προϊόντων) και τη 

διάγνωση (βιοαισθητήρες, DNA chips) έως τη ζωϊκή παραγωγή (ενζυµικά 

πρόσθετα σε ζωοτροφές) και την καθηµερινή χρήση (ενζυµικά πρόσθετα σε 

απορρυπαντικά ρούχων). 

Το βασικότερο µειονέκτηµα των βιολογικών υλικών, που εµποδίζει τη 

χρήση τους σε τεχνολογικές εφαρµογές, είναι η µειωµένη τους σταθερότητα.  Τα 

ένζυµα ειδικότερα, χρειάζονται συγκεκριµένο περιβάλλον, όµοιο µε το φυσικό, 

βιολογικό τους χώρο, στο οποίο µπορούν να λειτουργήσουν σωστά.  Όταν 

εκτίθενται σε διαφορετικές συνθήκες, κάτι που συχνά απαιτείται στις διάφορες 

εφαρµογές, χάνουν τη δοµή που τους επιτρέπει να εκτελέσουν κάποια 

συγκεκριµένη λειτουργία.  Η ασυµβατότητα των ενζύµων µε τις συνθήκες των 

τεχνολογικών εφαρµογών µπορεί να ξεπεραστεί µε την ακινητοποίηση και τη 

σταθεροποίησή τους. 

1.1 Σταθεροποίηση και ακινητοποίηση ενζύµων 

Η σταθεροποίηση πρωτεϊνών και ενζύµων σε διάλυµα µπορεί να 

επιτευχθεί µε αρκετούς τρόπους.1,2  Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι η χηµική 

τροποποίηση, η πρωτεϊνική µηχανική και η χρήση σταθεροποιητικών 

προσθέτων.  Κάθε τρόπος αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση για τη λύση του 

ίδιου προβλήµατος: την αποδιάταξη της πρωτεΐνης σε ακραίες συνθήκες 

θερµοκρασίας ή pH.  Έτσι η τροποποίηση της πρωτεΐνης, είτε χηµικά είτε µε 

χρήση πρωτεϊνικής µηχανικής, αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της ενεργής της 

µορφής, ενώ η σύµπλεξη της πρωτεΐνης µε σταθεροποιητικά πρόσθετα, όπως 
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πολυηλεκτρολύτες ή πολυαλκοόλες, την εγκλωβίζει στην ενεργή µορφή µη 

επιτρέποντας την αποδιάταξή της. 

Η ακινητοποίηση ενός ενζύµου µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη 

σταθεροποίησή του.  Ένα ένζυµο θεωρείται ακινητοποιηµένο όταν η κινητικότητά 

του περιορίζεται µε τεχνητό τρόπο ενώ παράλληλα διατηρείται η δραστικότητά 

του.3  Η ακινητοποίηση επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους όπως φυσική 

προσρόφηση ή οµοιοπολική πρόσδεση σε κάποιο στερεό φορέα, παγίδευση 

εντός πολυµερούς ή ηµιπερατής µεµβράνης και διαµοριακή διασύνδεση των 

ενζύµων µεταξύ τους.   

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν χηµική τροποποίηση, δηλαδή η 

οµοιοπολική πρόσδεση και η διαµοριακή διασύνδεση, πολλές φορές οδηγούν σε 

µερική απώλεια δραστικότητας αλλά, λόγω της ισχυρής δέσµευσης των 

πρωτεϊνικών µορίων, δεν παρατηρείται µείωση του αριθµού τους κατά τη χρήση.  

Αντίθετα η φυσική προσρόφηση είναι µια διαδικασία αντιστρεπτή και εποµένως 

συχνά παρατηρείται εκρόφηση των πρωτεϊνών.  Κατά την παγίδευση δε 

χρησιµοποιείται χηµική τροποποίηση ούτε παρατηρείται στη συνέχεια απώλεια 

πρωτεϊνών, αλλά η µέθοδος αυτή δε συµβάλλει αρκετά στη σταθεροποίηση ενώ 

παράλληλα δυσκολεύει την πρόσβαση άλλων µορίων (π.χ. υπόστρωµα) προς το 

ένζυµο. 

1.2 Ακινητοποίηση µεµβρανικών πρωτεϊνών 

Στα κύτταρα, εκτός από τις υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες που βρίσκονται στο 

κυτταρόπλασµα, υπάρχουν και οι υδρόφοβες µεµβρανικές πρωτεΐνες.  Οι 

πρωτεΐνες αυτές µπορούν να διαχέονται κατά µήκος της µεµβράνης αλλά όχι 

εκτός της µεµβράνης.  Εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι, µε φυσικό τρόπο, 

ακινητοποιηµένες στη βιολογική µεµβράνη.  Οι µεµβρανικές πρωτεΐνες µπορούν 

να εκχυλιστούν από τη µεµβράνη µε τη χρήση απορρυπαντικών και έτσι να 

ληφθούν σε µορφή διαλύµατος.  Παρόλο που τα µικύλλια των απορρυπαντικών 

προσοµοιάζουν το φυσικό της περιβάλλον, η πρωτεΐνη δεν είναι σταθερή σε αυτά 

παρά µόνο σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
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Η πιο συνηθισµένη µέθοδος για τη σταθεροποίηση µιας µεµβρανικής 

πρωτεΐνης είναι η εισαγωγή της σε µια ακινητοποιηµένη διπλοστοιβάδα λιπιδίων.  

Αυτή η τεχνητή µεµβράνη (σχήµα 1Α) είναι οµοιοπολικά δεσµευµένη σε κάποιο 

υπόστρωµα όπως χρυσός ή γυαλί, µέσω µορίων διασύνδεσης τα οποία 

δεσµεύονται µε το υπόστρωµα στη µια άκρη και διαθέτουν λιπαρά οξέα στην 

άλλη.4  Με τον τρόπο αυτό έχει ακινητοποιηθεί η γραµισιδίνη,5,6 η H+-ATPάση,7 

και το κέντρο αντίδρασης του βακτηριακού φωτοσυστήµατος ΙΙ.8  Μια παρόµοια 

προσέγγιση έχει χρησιµοποιηθεί για την ακινητοποίηση ενός µεµβρανικού 

υποδοχέα συζευγµένου µε πρωτεΐνη G.9  Η µεµβρανική πρωτεΐνη είναι 

δεσµευµένη πάνω στο χρυσό ενώ η λιπιδική διπλοστοιβάδα έχει σχηµατιστεί 

γύρω της (σχήµα 1Β). 

Στην παρούσα διατριβή µελετάται η ακινητοποίηση πρωτεϊνών.  

Συγκεκριµένα προτείνεται η ακινητοποίηση µεµβρανικών πρωτεϊνών και ενζύµων 

σε ένα ανόργανο υπόστρωµα, τα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια (Layered Double 

Hydroxides, LDH).  Ο κατάλληλος σχεδιασµός του ανόργανου υποστρώµατος 

καθώς και η επιλογή του βιοµορίου µπορούν να δώσουν πληθώρα νέων υλικών 

µε διαφορετικές, αυστηρώς καθορισµένες ιδιότητες. 

GOLD

A. 

B.

Σχήµα 1. Α. ∆ιπλοσοιβάδα λιπιδίων ακινητοποιηµένη σε χρυσό. Β. Ακινητοποίηση 
µεµβρανικού υποδοχέα συζευγµένου µε πρωτεΐνη G σε επιφάνεια χρυσού. 
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2. ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΑ ∆ΙΠΛΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΑ 

2.1 Εισαγωγή 

Τα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια (LDH), ή αλλιώς µικτά µεταλλικά 

υδροξείδια, είναι ανόργανα πολυµερή που αποτελούνται απο υδροξείδια δύο 

διαφορετικών µετάλλων.  Συχνά αποκαλούνται «ανιονικοί πηλοί» καθώς 

περιέχουν κάποιο ανιόν (CO3
=, NO3

-, Cl- κ.ά.) και έχουν κοινές ιδιότητες µε τους 

περισσότερους πηλούς.  Σηµαντικότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες είναι ότι 

σχηµατίζουν κρυστάλλους µεγέθους από µερικά µικρόµετρα έως και λιγότερο 

από 1µm καθώς επίσης ότι προσροφούν σηµαντικές ποσότητες νερού ανάλογα 

µε την υγρασία του περιβάλλοντα χώρου.  Οι κατιονικοί πηλοί (ιλλίτης, 

µοντµοριλλονίτης κ.ά.) ανήκουν στην οµάδα των φυλλοπυριτικών ορυκτών και, 

σε αντίθεση µε τους ανιονικούς πηλούς, είναι αρκετά διαδεδοµένοι στη φύση. 

Η χηµική σύσταση των LDH µπορεί να περιγραφεί από το γενικό τύπο 

[ΜΙΙ
xMIII

y(OH)2x+2y][An-]y/n
.zH2O, όπου ΜΙΙ και ΜΙΙΙ είναι ένα δισθενές και ένα 

τρισθενές µέταλλο αντίστοιχα, και Αn- είναι το ανιόν.  Το φυσικό ορυκτό 

υδροταλσίτης ανήκει στα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια και έχει τύπο 

[Mg6Al2(OH)16][CO3].4H2O.  Τόσο ο υδροταλσίτης όσο και τα υπόλοιπα 

στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια µπορούν να παρασκευαστούν εύκολα και µε 

χαµηλό κόστος σε εργαστηριακή κλίµακα.10,11,12  Κατά τη σύνθεση µπορεί εύκολα 

να ελεγχθεί το είδος και η αναλογία των ΜΙΙ και ΜΙΙΙ, καθώς και το είδος του 

ανιόντος.  Έτσι έχουν παρασκευαστεί LDH µε Mg-Al, Mg-Fe, Ni-Al, Zn-Al, Li-Al, 

κ.ά.10,13  Οι συνήθεις αναλογίες ΜΙΙ/ΜΙΙΙ είναι 4/1, 3/1 και 2/1.  Κατά τη σύνθεση 

του LDH µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά ανιόντα όπως CO3
=, NO3

-, 

Cl- ClO4
-, OH-.  Πληθώρα άλλων ανιόντων είναι δυνατόν να εισαχθούν στη 

συνέχεια µε ανιονανταλλαγή στην οποία θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω. 

2.2 ∆οµή 

Χαρακτηριστικό της δοµής των LDH είναι ότι σχηµατίζουν διαδοχικά 

στρώµατα µεταλλικών υδροξειδίων και ανιόντων (σχήµα 2).  Τα στρώµατα των 

µεταλλικών υδροξειδίων έχουν δοµή παρόµοια µε το ορυκτό Βρουσίτης (Brucite, 

Mg(OH)2) και το πάχος τους είναι 4.78Å.10  Στο Βρουσίτη κάθε άτοµο Mg είναι 
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οκταεδρικά συναρµοσµένο µε έξι υδροξύλια.  Τα οκτάεδρα αυτά σχηµατίζουν 

διδιάστατα στρώµατα όπως φαίνεται στο σχήµα 1Α.  Αν ορισµένα από τα άτοµα 

Mg αντικατασταθούν από Al τότε το στρώµα αποκτά θετικό φορτίο (σχήµα 2Β).  

Το φορτίο αυτό αντισταθµίζεται από τα ανιόντα του ενδιαµέσου στρώµατος στο 

οποίο βρίσκονται και τα µόρια Η2Ο.  Το πάχος του στρώµατος αυτού εξαρτάται 

από το είδος του ανιόντος που το σχηµατίζει. 

Ανάλυση των LDH µε ηλεκτρονική µικροσκοπία δείχνει ότι σχηµατίζουν 

κρυστάλλους σε σχήµα εξαγωνικής πλάκας.11,14,15  Οι κρύσταλλοι αυτοί έχουν 

µέγεθος από 100nm έως µερικά µικρόµετρα ανάλογα µε τη συνθετική µέθοδο 

που χρησιµοποιείται. 

2.3 Ιδιότητες 

Οι βασικότερες ιδιότητες των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων είναι η 

παραγωγή των αντίστοιχων µεταλλικών οξειδίων µετά από φρύξη, η 

ιονανταλλαγή και η αποσύνθεσή τους σε όξινες συνθήκες.   

Τα µικτά µεταλλικά οξείδια που προκύπτουν µετά από φρύξη του LDH 

στους 500οC για 18 τουλάχιστον ώρες έχουν µικρό µέγεθος κρυστάλλων µε 

µεγάλο εµβαδόν επιφάνειας, αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες και αλκαλικές 

Σχήµα 2.  Αναπαράσταση της δοµής των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων. 
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ιδιότητες.13  Κατά τη φρύξη αποµακρύνεται το νερό καθώς και τα ανιόντα µε 

αποτέλεσµα να αλλάζει εντελώς η δοµή και οι ιδιότητες του υλικού.  Τα µικτά 

οξείδια µπορούν να επανακτήσουν τη δοµή του LDH αν βρεθούν σε υδατικό 

διάλυµα κάποιου ανιόντος.  Έτσι η φρύξη και εφυδάτωση αποτελεί µια 

εναλλακτική διαδικασία για την αλλαγή του ανιόντος στο ενδιάµεσο στρώµα του 

LDH. 

Η απλούστερη και συχνότερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την αλλαγή 

του ενδιάµεσου ανιόντος είναι η ιονανταλλαγή.  Η ιδιότητα αυτή βασίζεται στο 

γεγονός ότι κάθε ανιόν έχει διαφορετική συγγένεια για το LDH.  Η σειρά 

σταθερότητας για ορισµένα µονοσθενή και δισθενή ανιόντα έχει ως εξής:11,16  

CO3
= > SO4

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

µε τα δισθενή ιόντα να δεσµεύονται πολύ ισχυρότερα από τα µονοσθενή.  Έτσι 

αν σε ένα διάλυµα µε LDH-NO3 προστεθεί NaCl θα παραχθεί LDH-Cl µέσω 

ιονανταλλαγής.  Επιπλέον, αν το διάλυµα έρθει σε ισορροπία µε τον 

ατµοσφαιρικό αέρα θα σχηµατιστεί LDH-CO3 λόγω του διαλυµένου CO2 στο 

νερό.  Με την ιονανταλλαγή µπορούν πολύ εύκολα να δεσµευτούν και να 

αποδεσµευτούν ανιόντα από τα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια σε ήπιες 

συνθήκες αντίδρασης και εποµένως αποτελεί τη σηµαντικότερη ιδιότητα των 

υλικών αυτών. 

Μία άλλη χρήσιµη ιδιότητα των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων είναι η 

υδρόλυσή τους σε όξινο περιβάλλον.  Όταν το pH του διαλύµατος στο οποίο 

βρίσκεται το LDH πάρει τιµές χαµηλότερες του 3 αρχίζουν να αποσυντίθενται τα 

θετικά φορτισµένα στρώµατα των µεταλλικών υδροξειδίων µε αποτέλεσµα να 

απελευθερώνονται τα ενδιάµεσα ανιόντα.  Πρόκειται δηλαδή για µια διαδικασία 

αντίστροφη από τη σύνθεση των LDH όπου υδροξυλικά ανιόντα συναρµόζονται 

µε τα µέταλλα σχηµατίζοντας διδιάστατα στρώµατα. 
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2.4 Χαρακτηρισµός  

Παρά το γεγονός ότι τα LDH παρουσιάζουν χαµηλή κρυσταλλικότητα, η 

ανάλυσή τους µε περίθλαση ακτίνων Χ σε σκόνη (Powder X Ray Diffraction) δίνει 

σηµαντικές πληροφορίες για τη δοµή τους και αποτελεί τη βασική µέθοδο 

χαρακτηρισµού τους.  Στο διάγραµµα περίθλασης παρουσιάζονται οξείες 

κορυφές σε χαµηλές τιµές της γωνίας περίθλασης 2θ στις οποίες έχουν 

αποδωθεί οι δείκτες (003), (006) και  (009).10,13  Από τη θέση των κορυφών 

αυτών προκύπτει η απόσταση d µεταξύ δύο διαδοχικών στρωµάτων µεταλλικών 

υδροξειδίων σύµφωνα µε το νόµο του Bragg: 

nλ = 2dsinθ 

όπου n είναι η τάξη της κορυφής (n=1 για την (003), 2 για την (006) και 3 για την 

(009)), λ είναι το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε Å, d είναι η 

απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στρωµάτων µεταλλικών υδροξειδίων σε Å και 

θ είναι η γωνία περίθλασης όπου εµφανίζεται η κορυφή. 

Η απόσταση d εξαρτάται από το ανιόν που περιέχεται στα στρώµατα του 

LDH.  Έτσι η περίθλαση ακτίνων Χ χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της 

ολοκλήρωσης µιας αντίδρασης ιονανταλλαγής καθώς η απόσταση είναι 

διαφορετική πριν και µετά την αντίδραση.  Επιπλέον πληροφορίες δίνει και το 

σχήµα των κορυφών.  Αν το προϊόν είναι καλά οργανωµένο οι κορυφές είναι 

οξείες και έχουν µεγάλη ένταση ενώ στην αντίθετη περίπτωση οι κορυφές είναι 

ευρείες και έχουν χαµηλότερη ένταση. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες για το ενδιάµεσο ανιόν δίνει η 

φασµατοσκοπία υπερύθρου.  Χαρακτηριστικό των φασµάτων IR των 

στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων είναι η ευρεία ταινία απορρόφησης γύρω στα 

3500cm-1 που οφείλεται στη δόνηση τάσης των υδροξυλίων των µεταλλικών 

στρωµάτων καθώς και του νερού του ενδιαµέσου στρώµατος το οποίο 

παρουσιάζει επίσης στους 1640cm-1 και τη δόνηση κάµψης νΗ-Ο-Η.10,13,17  Οι 

δονήσεις στους 670cm-1 και 445cm-1 οφείλονται στους δεσµούς των µετάλλων µε 

τα υδροξύλια.18 
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Στην περιοχή από 1000cm-1 έως 2000cm-1 παρουσιάζονται κορυφές που 

οφείλονται µόνο στα ανιόντα δίνοντας πληροφορίες για την ταυτότητα τους 

καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν µε το θετικά φορτισµένο 

µεταλλικό στρώµα.  Έτσι στο φάσµα υπερύθρου του LDH-NO3 φαίνοται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές του νιτρικού ιόντος στους 1380cm-1, 1760cm-1 και 

825cm-1, µαζί µε τις υπόλοιπες χαρακτηριστικές κορυφές του πηλού που 

προαναφέρθηκαν. 

‘Αλλες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για το χαρακτηρισµό των LDH είναι 

η διαφορική θερµιδοµετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 

και η ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM).  

Η πρώτη δίνει πληροφορίες για τη θερµική συµπεριφορά του υλικού όπως το 

εύρος θερµοκρασιών κατά τις οποίες εξατµίζεται το νερό των ενδιαµέσων 

στρωµάτων ή η θερµοκρασία κατά την οποία αποσυντίθεται ο πηλός δίνοντας 

µικτά µεταλλικά οξείδια.  Με την ηλεκτρονική µικροσκοπία λαµβάνονται 

πληροφορίες για τη µορφολογία του υλικού όπως για παράδειγµα το µέγεθος 

των κρυστάλλων. 

2.5 Εφαρµογές 

Όπως προαναφέρθηκε τα LDH µετά από φρύξη έχουν µεγάλο εµβαδόν 

επιφάνειας και αλκαλικές ιδιότητες µε αποτέλεσµα να βρίσκουν εφαρµογή ως 

ετερογενείς καταλύτες σε πληθώρα χηµικών µετατροπών.  Συγκεκριµένα έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε αλδολικές συµπυκνώσεις, υδρογονώσεις, οξειδώσεις και 

αντιδράσεις πολυµερισµού.13  Καταλυτική δραστικότητα παρουσιάζουν και τα 

LDH πριν τη φρύξη.  Έτσι το LDH-CO3 καθώς και τα παράγωγά του µε OH-, Cl- 

και SO4
= µπορούν να δράσουν ως αλκαλικοί καταλύτες στη µετατροπή της 2-

µέθυλο-3-βουτύν-2-όλης σε ακετόνη και ακετυλένιο.19,20  Επίσης αντιδράσεις 

ανταλλαγής αλογόνου καταλύονται από το LDH-Cl.19 

Τα LDH χρησιµοποιούνται επίσης και ως υποστρώµατα για την 

ακινητοποίηση καταλυτών µε σκοπό τη µετατροπή τους από οµεγενείς σε 

ετερογενείς.  Έτσι, µε τη µέθοδο της ιονανταλλαγής έχουν ακινητοποιηθεί MoO4
2- 
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και πολυοξοµεταλλικά ανιόντα (V10O28
6-, H2W12O40

6-, Mo7O24
6-)19,21,22,23, καθώς 

επίσης πορφυρίνες και φθαλοκυανίνες.19,24,25,26  

Τα τελευταία χρόνια εκτός από την ανάπτυξη καταλυτών η έρευνα έχει 

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

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

εισαχθεί στα στρώµατα των LDH. 

Τα λιπαρά οξέα έχουν χρησιµοποιηθεί πολύ περισσότερο από τα 

υπόλοιπα βιοµόρια.  Αρκετές µεθόδοι έχουν αναπτυχθεί µε αποτέλεσµα την 

εισαγωγή σε LDH πληθώρας µονοκαρβοξυλικών, δικαρβοξυλικών ή 

τρικαρβοξυλικών λιπαρών οξέων µε διαφορετικού µήκους ανθρακικές αλυσίδες.16  

Λιπαρά οξέα όπως το δωδεκανοϊκό, το µυριστικό, το παλµιτικό, το αδιπικό και το 

κιτρικό έχουν εισαχθεί σε LDH είτε µε απλή ιονανταλλαγή 27, είτε µε ιονανταλλαγή 

σε αιθανόλη28, είτε µε φρύξη και στη συνέχεια ενυδάτωση παρουσία του ανιόντος 

του οξέος.29  Τα λιπαρά οξέα µπορούν να σχηµατίσουν στον ενδιάµεσο χώρο 

µονοστοιβάδες ή διπλοστοιβάδες.  Για να διαπιστωθεί ποια δοµή σχηµατίζεται 

υπολογίζεται το µήκος του οξέος και συγκρίνεται µε την απόσταση των 

στρωµάτων που δίνεται από την περίθλαση ακτίνων Χ.  Μελέτες που έγιναν στα 

προϊόντα αυτών των αντιδράσεων έδειξαν πως η δοµή που θα σχηµατιστεί 

εξαρτάται από τη σχετική αναλογία πηλού και λιπαρού οξέος.16 

Τα νουκλεϊκά οξέα και το DNA διαθέτουν αρνητικό φορτίο και έτσι έχουν 

εισαχθεί σε LDH µε ιονανταλλαγή.30  Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός πως τα 

υβρίδια LDH-DNA µπορούν να εισαχθούν σε ευκαρυωτικά κύτταρα και να 

απελευθερώσουν το DNA δρώντας έτσι ως γονιδιακοί φορείς.31  Η 

απελευθέρωση γίνεται είτε στα λυσοσώµατα όπου το όξινο περιβάλλον διασπά 

τη δοµή του πηλού, είτε λόγω ιονανταλλαγής από ανιόντα του 

κυτταροπλάσµατος.  Συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί ότι ένα υβρίδιο LDH µε το 

κατάλληλο ολιγονουκλεοτίδιο µπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη καρκινικών 

κυττάρων ενώ το σκέτο LDH δεν προκαλεί αναστολή.32  Επίσης το 

ολιγονουκλεοτίδιο µόνο του δεν έχει επαρκή δράση καθώς δεν εισέρχεται µέσα 

στα κύτταρα.  Το γεγονός ότι τα στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια µπορούν να 

απελευθερώσουν το φορτίο τους µέσα σε κύτταρα τα καθιστά ελκυστικά υλικά για 
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εφαρµογές µεταφοράς και ελεγχόµενης απελευθέρωσης φαρµάκων.  Μελέτες 

τέτοιων εφαρµογών έχουν γίνει για το αντιφλεγµονώδες φάρµακο ibuprofen33 

καθώς και για τη φυτική αυξητική ορµόνη α-naphthaleneacetate.34 

∆ιάφορα αµινοξέα όπως η ιστιδίνη,35 το ασπαραγινικό και το γλουταµικό18 

έχουν εισαχθεί σε στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια.  Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει 

η ακινητοποίηση σε LDH του ενζύµου ακυλάση της πενικιλλίνης G.36  Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τρία στάδια.  Αρχικά εισάγεται το 

γλουταµικό ιόν µε ιονανταλλαγή και στη συνέχεια η ελεύθερη αµινοµάδα του 

αντιδρά µε γλουταραλδεΰδη σχηµατίζοντας βάση Schiff.  Το ένζυµο αντιδρά µε τη 

γλουταραλδεΰδη και ακινητοποιείται διατηρώντας την ενζυµική δραστικότητά του 

και επιδεικνύοντας αυξηµένη σταθερότητα. 

Η ακυλάση της πενικιλλίνης G είναι η µοναδική πρωτεΐνη που έχει 

ακινητοποιηθεί σε στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια.  Παρά το γεγονός ότι εδώ και 

αρκετά χρόνια έχουν σχηµατιστεί τεχνητές µεµβράνες σε LDH και έχει µελετηθεί η 

ικανότητά τους να προσροφούν υδρόφοβα µόρια, δεν έχουν γίνει προσπάθειες 

για την ακινητοποίηση µεµβρανικών πρωτεϊνών µέσα σ’αυτές. 
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3. ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

3.1 Βιολογικές µεµβράνες 

Οι βιολογικές µεµβράνες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ύπαρξη ζωής 

µε τη µορφή που τη βλέπουµε σήµερα.  Πιστεύεται πως η πρώτη ζωντανή 

οντότητα προέκυψε όταν πρόδροµα βιοµόρια εγκλωβίστηκαν σε µια λιπιδική 

µεµβράνη σχηµατίζοντας έτσι ένα αρχέγονο κύτταρο.  Εκτός βέβαια από το 

διαχωρισµό του κυττάρου από το περιβάλλον του, οι µεµβράνες εκτελούν 

πληθώρα σηµαντικών λειτουργιών37 χάρη στις µεµβρανικές πρωτεΐνες που 

διαθέτουν. 

Μέσω των βιολογικών µεµβρανών, και συγκεκριµένα των µεµβρανικών 

καναλιών και αντλιών που διαθέτουν, ρυθµίζεται η µοριακή και ιοντική σύσταση 

του κυττάρου.  Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος των µεµβρανών στην 

επικοινωνία του κυττάρου µε το περιβάλλον του.  Μεµβρανικοί υποδοχείς 

λαµβάνουν χηµικά µηνύµατα από τον εξωκυτταρικό χώρο και δίνουν το ανάλογο 

σήµα για την έναρξη συγκεκριµένων ενδοκυτταρικών λειτουργιών.  Επίσης στις 

εσωτερικές µεµβράνες κυτταρικών οργανιδίων, όπως τα µιτοχόνδρια και οι 

χλωροπλάστες, εκτελούνται οι διεργασίες παραγωγής ενέργειας.  Εκεί 

οργανωµένα µεµβρανικά συστήµατα καταλύουν µια σειρά οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων και αντλούν πρωτόνια κατά µήκος της µεµβράνης δηµιουργώντας 

έτσι µια διαβάθµιση που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ΑΤΡ. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθούν τρεις διαφορετικές 

µεµβρανικές πρωτεΐνες.  Η γραµισιδίνη είναι ένα διαµεµβρανικό κανάλι που 

επιτρέπει τη ροή µονοσθενών κατιόντων κατά µήκος της µεµβράνης.  Η λυάση 

του υδροϋπεροξειδίου είναι ένα µεµβρανικό ένζυµο που καταλύει τη διάσπαση 

των υδροϋπεροξειδίων των λιπαρών οξέων.  Ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ 

είναι ένα πολυπρωτεϊνικό σύµπλοκο που συµµετέχει στη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης.  Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες για τις 

τρεις αυτές µεµβρανικές πρωτεΐνες. 



 

 13

3.2 Γραµισιδίνη 

Η γραµισιδίνη είναι ένα πολυπεπτιδικό αντιβιοτικό που παράγεται από το 

βακτήριο Bacillus brevis.38  Η αντιβιοτική του δράση οφείλεται στο γεγονός ότι 

σχηµατίζει διαµεµβρανικά κανάλια ιόντων και έτσι διαταράσσει την ιοντική 

ισορροπία του κυττάρου-στόχου.  Πρόκειται για ένα µικρό πολυπεπτίδιο 15 

αµινοξέων που εµφανίζεται µε τη µορφή διµερών.  Η πρωτοταγής της δοµή 

παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

Val-Gly-Ala-DLeu-Ala-DVal-Val-DVal-Trp-DLeu-Trp-DLeu-Trp-DLeu-Trp 

Πρώτον, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υδρόφοβο µόριο.  ∆εν περιέχει κανένα 

φορτισµένο ή πολικό αµινοξύ ενώ ακόµα και τα άκρα της αλυσίδας είναι 

τροποποιηµένα ώστε να µη φέρουν 

φορτίο.  Η τελική αµινοµάδα είναι 

φορµυλιωµένη ενώ το καρβοξύλιο του 

τελευταίου καταλοίπου θρυπτοφάνης 

σχηµατίζει πεπτιδικό δεσµό µε την 

αµινοµάδα ενός µορίου αιθανολαµίνης.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της 

πρωτοταγούς δοµής είναι η εναλλαγή D 

και L αµινοξέων.  Η εναλλαγή αυτή έχει 

επιπτώσεις στη δευτεροταγή δοµή της 

γραµισιδίνης καθώς οι πλευρικές 

αλυσίδες εξέχουν όλες από την ίδια 

πλευρά όταν αναδιπλώνεται σε δοµή β-

πτυχωτής επιφάνειας. 

Παρά το µικρό της µέγεθος η γραµισιδίνη έχει µάλλον περίπλοκη δοµή.  

Μπορεί να λάβει διαφορετικές διαµορφώσεις ανάλογα µε το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται.  Τα δύο βασικά µοτίβα ανδίπλωσης είναι η διπλή έλικα και το 

ελικοειδές διµερές (σχήµα 3).  Η πρώτη προτιµάται σε οργανικούς διαλύτες αλλά 

µπορεί να σχηµατιστεί και σε λιπιδικές διπλοστοιβάδες ενώ η δεύτερη 

σχηµατίζεται αποκλειστικά σε λιπιδικές διπλοστοιβάδες. 

Σχήµα 3.  ∆ευτεροταγής δοµή της 
γραµισιδίνης.  ∆ιπλή έλικα αριστερά 
και ελικοειδές διµερές δεξιά. 
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Στη διπλή έλικα, που µπορεί να είναι παράλληλη ή αντιπαράλληλη, 

δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη, οι δύο αλυσίδες σχηµατίζουν διαµοριακούς 

δεσµούς υδρογόνου σε όλο το µήκος τους.  Η διπλή έλικα σχηµατίζει ένα πόρο 

στο εσωτερικό της µε µήκος περίπου 35Å και διάµετρο 2.5Å στην κλειστή 

διαµόρφωση ενώ στην ανοιχτή έχει µήκος 25Å και διάµετρο 3.0Å.  Στη δοµή 

ελικοειδούς διµερούς, ή αλλιώς δοµή καναλιού, οι αλυσίδες σχηµατίζουν 

ενδοµοριακούς δεσµούς υδρογόνου εκτός από την περιοχή επαφής στο 

αµινοτελικό άκρο όπου σχηµατίζονται διαµοριακοί δεσµοί.  Το κανάλι έχει µήκος 

25Å και διάµετρο 3.6Å.  Η εναλλαγή µεταξύ ανοιχτής και κλειστής διαµόρφωσης 

γίνεται µε διάσπαση και επανασύσταση των διµερών. 

Στην ανοιχτή τους διαµόρφωση, τόσο ο πόρος της διπλής έλικας όσο και 

το κανάλι, είναι διαπερατά από µονοσθενή κατιόντα ενώ µπλοκάρονται από 

δισθενή.  Μέσα από ένα ανοιχτό κανάλι διέρχονται περίπου 107 ιόντα ανά 

λεπτό39 αλλά το κανάλι µένει ανοιχτό για περίπου 1sec.  Αντίθετα ο πόρος της 

διπλής έλικας µένει ανοιχτός για περισσότερο από ένα λεπτό αλλά έχει µικρότερη 

ιοντική διαπερατότητα. 

3.3 Λυάση του υδροϋπεροξειδίου  

Η λυάση του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων (HPL) είναι ένα 

ένζυµο το οποίο καταλύει τη διάσπαση των υδροϋπεροξειδίων των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων οδηγώντας στη παραγωγή µιας αλδεΰδης 

µικρού µοριακού βάρους και ενός ω-όξο-οξέος40 (σχήµα 4).  Συνήθη 

υποστρώµατα είναι το λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ όταν φέρουν την 

υδροϋπερόξυ οµάδα στον C-13 ή στον C-9.   

Η HPL είναι ευρέως διαδεδοµένη στο φυτικό βασίλειο και η αντίδραση που 

καταλύει αποτελεί µέρος της µεταβολικής οδού της λιποξυγενάσης.40  Οι 

αντιδράσεις της µεταβολικής οδού ξεκινούν µε την απελευθέρωση των λιπαρών 

οξέων µε τη δράση µιας λιπάσης και τη µετατροπή τους σε υδροϋπεροξείδια από 

τη λιποξυγενάση.  Στη συνέχεια µεγάλος αριθµός ενζύµων, µεταξύ των οποίων 

και η HPL, µεταβολίζουν τα υδροϋπεροξείδια των πολυακόρεστων λιπαρών 

οξέων παράγοντας ενώσεις γνωστές ως οξυλιπίνες.  Οι οξυλιπίνες παίζουν 
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σηµαντικό ρόλο στην άµυνα 

των φυτικών οργανισµών.  Οι 

πτητικές αλδεΰδες που 

προκύπτουν από τη δράση 

της HPL, καθώς και οι 

αντίστοιχες αλκοόλες τους, 

έχουν αντιβακτηριακή δράση 

και πιστεύεται ότι 

προστατεύουν τα φυτά από 

παθογόνους 

µικροοργανισµούς.  Αυτές οι πτητικές ενώσεις αποτελούν επίσης σηµαντικά 

συστατικά του χαρακτηριστικού αρώµατος των φρούτων, των λαχανικών και των 

πράσινων φύλλων.  Άλλες οξυλιπίνες, όπως η τραυµατίνη και το ιασµονικό οξύ, 

έχουν δράση αυξητικής ορµόνης.  Η µεταβολική οδός της λιποξυγενάσης 

αντιστοιχίζεται µε εκείνη των εικοσανοειδών στο ζωικό βασίλειο κατά την οποία 

παράγονται σηµαντικές ενώσεις όπως οι προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια και τα 

θροµβοξάνια.  

Η HPL έχει αποµονωθεί από µεγάλο αριθµό φυσικών πηγών όπως 

πράσινες πιπεριές,41 ηλιοτρόπια,42 αγγούρια43 και ελιές.44  Η HPL από πιπεριά 

είναι µια αιµοπρωτεΐνη που αποτελείται από 480 αµινοξέα και έχει µοριακό βάρος 

55kDa.  Εξέταση της αµινοξικής της αλληλουχίας41 αποκάλυψε 40% οµολογία µε 

την Allene Oxide Synthase (ΑOS), ένα ένζυµο το οποίο συµµετέχει στη 

µεταβολική οδό της λιποξυγενάσης και µάλιστα χρησιµοποιεί το ίδιο υπόστρωµα 

µε την HPL δίνοντας όµως διαφορετικά προϊόντα.45  Η AOS ανήκει στην 

οικογένεια CYP74 των κυτοχρωµάτων P450 και λόγω της οµοιότητας αυτής η 

HPL κατατάσσεται στην ίδια οικογένεια.  Περαιτέρω φασµατοσκοπικός 

χαρακτηρισµός συµπλόκων της HPL µε διάφορους υποκαταστάτες46 αποκάλυψε 

τη συναρµογή µιας κυστεΐνης στον αιµικό σίδηρο, γεγονός που αποτελεί 

χαρακτηριστικό των κυτοχρωµάτων Ρ450. 

Τα κυτοχρώµατα Ρ450 καταλύουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις όπως 

υδροξυλιώσεις.  Η αίµη χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση του µοριακού 

 

εξανάλη 12-όξο-9-δωδεκενοϊκό οξύ 
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Σχήµα 4.  Η αντίδραση που καταλύεται 
από την λυάση των υδροϋπεροξειδίων 
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οξυγόνου που στη συνέχεια οξειδώνει το προσδεδεµένο υπόστρωµα.  Συνολικά 

το υπόστρωµα RH οξειδώνεται κατά 2e- ενώ το οξυγόνο ανάγεται κατά 4e-.  Τα 

επιπλέον 2e- για την αναγωγική διάσπαση του οξυγόνου προέρχονται απο έναν 

αναγωγικό συµπαράγοντα όπως το NADPH: 

−+++

−+

++→+

+→+++

eHNADPHNADPH

OHROHeHORH

22

22 22
 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυτοχρωµάτων Ρ450 οφείλονται στη συναρµογή 

του σιδήρου της αίµης µε µία κυστεΐνη.  Αντίθετα αιµοπρωτεΐνες µε ιστιδίνη 

συναρµοσµένη στον αιµικό σίδηρο, όπως η αιµοσφαιρίνη και το κυτόχρωµα c, 

δεν έχουν την ικανότητα ενεργοποίησης του µοριακού οξυγόνου.  

Τα ένζυµα της κατηγορίας CYP74, στα οποία ανήκει και η HPL, διεθέτoυν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Σε αντίθεση µε τα κυτοχρώµατα P450, τα ένζυµα αυτά 

δε χρειάζονται οξυγόνο και αναγωγικό συµπαράγοντα για την καταλυτική τους 

δράση.45  Αυτό συµβαίνει διότι δεν ενεργοποιούν το µοριακό οξυγόνο αλλά την 

οµάδα του υδροϋπεροξειδίου η οποία είναι ανηγµένη κατά 2e- σε σχέση µε το 

µοριακό οξυγόνο. 

3.4 Πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ 

Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία παραγωγής ενέργειας των αυτότροφων 

οργανισµών και είναι αντίστοιχη µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση των 

ετερότροφων οργανισµών.  Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο διαδικασιών είναι η 

πηγή των ηλεκτρονίων υψηλού δυναµικού που στην οξειδωτική φωσφορυλίωση 

προέρχονται από την οξείδωση των τροφών ενώ στην φωτοσύνθεση από τη 

φωτοδιέγερση της χλωροφύλλης.47  Η συνολική διαδικασία της φωτοσύνθεσης 

στα πράσινα φυτά επιτελείται στους χλωροπλάστες από τα φωτοσυστήµατα Ι και 

ΙΙ µε τη βοήθεια ενδιάµεσων φορέων ηλεκτρονίων.  Η αλυσίδα των ηλεκτρονίων 

ξεκινά από το νερό και καταλήγει στο NADP+ δίνοντας έτσι τη συνολική 

αντίδραση:  

++ ++→+ HNADPHOhvNADPOH 2222 22  
Εκτός από την παραγωγή του NADPΗ η µεταφορά ηλεκτρονίων έχει ως 

αποτέλεσµα και τη δηµιουργία βαθµίδωσης πρωτονίων η οποία χρησιµοποιείται 
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από τη συνθάση του ΑΤΡ για την παραγωγή ΑΤΡ.  Έτσι η ηλιακή ενέργεια έχει 

µετατραπεί σε χηµική ενέργεια µε τη µορφή NADPΗ και ΑΤΡ.  Η ενέργεια αυτή 

χρησιµοποιείται µε τη σειρά της για την αναγωγή του CO2 σε υδατάνθρακες 

(CH2O) κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αντιδράσεων: 
++ ++++→+++ HNADPPADPOCHOHNADPHATPCO i 2233)(223 222  

Το φωτοσύστηµα ΙΙ είναι ένα µεµβρανικό πολυπρωτεϊνικό σύµπλοκο, 

αποτελούµενο από περίπου 25 πρωτεΐνες, το οποίο καταλύει µία από τις πιο 

σηµαντικές και ενδιαφέρουσες βιοχηµικές αντιδράσεις, την οξείδωση του Η2Ο σε 

µοριακό Ο2.  Το φωτοσύστηµα II αποτελείται από τρία µέρη.48,49  Το σύµπλοκο 

συλλογής φωτός, το οποίο αποτελεί την κεραία του φωτοσυστήµατος 

απορροφώντας την ηλιακή ακτινοβολία χάρη στις χλωροφύλλες που διαθέτει, τον 

πυρήνα όπου λαµβάνουν χώρα οι φωτοχηµικές αντιδράσεις και το σύµπλοκο 

έκλυσης οξυγόνου που καταλύει την οξείδωση δύο µορίων Η2Ο σε Ο2. 

Στον πυρήνα του φωτοσυστήµατος ΙΙ βρίσκεται το κέντρο αντίδρασης 

όπου λαµβάνουν χώρα οι φωτοχηµικές αντιδράσεις.  Το κέντρο αντίδρασης του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ από σπανάκι αποτελείται50 από δύο παρόµοιες πρωτεΐνες, 

την D1 και την D2 καθώς και 

από δύο µικρότερες πρωτεΐνες 

που σχηµατίζουν το 

κυτόχρωµα b559 και µία ακόµα 

υποµονάδα 4kDa που είναι το 

προϊόν του γονιδίου psbI.  Στις 

D1 και D2 προσδένονται 

αρκετοί συµπαράγοντες.  

Κεντρική θέση κατέχουν δύο 

µόρια χλωροφύλλης, που 

αποτελούν τον πρωτοταγή 

δότη P680, και περιστοιχίζονται 

από µια φαιοφυτίνη 

(πρωτοταγής δέκτης), τις 

κινόνες QA και QB, ένα µη αιµικό σίδηρο, και τις τυροσίνες TyrZ και TyrD.  Εκτός 

Σχήµα 5.  Σχηµατική αναπαράσταση του 
πυρήνα του φωτοσυστήµατος ΙΙ 
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από τις πρωτεΐνες του κέντρου αντίδρασης στον πυρήνα βρίσκονται ακόµα δύο 

µεµβρανικές πρωτεΐνες, η CP43 και η CP47, και τρεις υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες 

µε µοριακά βάρη 33kDa, 23kDa και 17kDa (σχήµα 5).  Στην πρωτεΐνη D1 

βρίσκεται επίσης ένα σύµπλοκο 4 ιόντων Mn, το λεγόµενο σύµπλοκο έκλυσης 

οξυγόνου.  Για την έκλυση Ο2 απαιτούνται ιόντα ασβεστίου και χλωρίου καθώς 

και η υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη 33kDa. 

Η ροή ηλεκτρονίων στο κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ κατά 

το διαχωρισµό φορτίου περιγράφεται από τις διαδοχικές αντιδράσεις: 

−+→−+→−+→−+→→ BQTyrZAQTyrZAQPPhPPhvP 680680
*
680680  

Η εκκίνηση δίνεται όταν φως απορροφάται από το σύµπλοκο συλλογής φωτός 

και µεταφέρεται στο κέντρο αντίδρασης.  Εκεί η ενέργεια παγιδεύεται από τον 

πρωτοταγή δότη P680 ο οποίος διεγείρεται και δίνει ένα ηλεκτρόνιο στον 

πρωτοταγή δέκτη τη φαιοφυτίνη.  Αυτός ο διαχωρισµός φορτίου σταθεροποιείται 

µε τη µεταφορά του ηλεκτρονίου από τη φαιοφυτίνη στην κινόνη QA και στη 

συνέχεια στην QB.  Σε κάθε δεύτερο κύκλο η QB έχει δεχτεί δύο ηλεκτρόνια και 

αποσπάται από το φωτοσύστηµα ΙΙ µε τη µορφή κινόλης.  Ο οξειδωµένος 

πρωτοταγής δότης Ρ680
+ ανάγεται από την TyrZ που δίνει έτσι την κατιονική ρίζα 

TyrZ+.  Σε κάθε φωτοχηµικό κύκλο η TyrZ+ αποσπά ένα ηλεκτρόνιο από το 

σύµπλοκο έκλυσης οξυγόνου και έτσι µε τη συµπλήρωση 4 κύκλων δύο µόρια 

Η2Ο έχουν οξειδωθεί κατά 4 ηλεκτρόνια δίνοντας µοριακό οξυγόνο και 4 

πρωτόνια: 
+− ++→ HeOOH 442 22  
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

4.1 Σύνθεση στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων 

Η σύνθεση των στοιβαγµένων διπλών υδροξειδίων έγινε µε βάση το 

πρωτόκολλο του Miyata.10  Συγκεκριµένα, σε τρίλαιµη σφαιρική φιάλη του ενός 

λίτρου µε 200ml Η2Ο τοποθετείται πεχάµετρο και µαγνητικός αναδευτήρας.  Στη 

φιάλη προσαρµόζονται δύο προσθετικές φιάλες από τις οποίες η µία περιέχει 

200ml διάλύµατος 0.6Μ Mg(NO3)2 και 0.3Μ Al(NO3)3 και η άλλη 200ml 

διάλύµατος 2Μ NaOH.  Τα δύο διαλύµατα προστίθενται στο H2O ταυτόχρονα µε 

τη ροή να ρυθµίζεται έτσι ώστε το pH του διαλύµατος να παραµένει σταθερό και 

ίσο µε 10.0 ± 0.5.  Όλα τα διαλύµατα παρασκευάζονται µε απιονισµένο νερό που 

έχει απαερωθεί µε διοχέτευση N2 για 20min και στη συνέχεια παραµένουν 

σφραγισµένα ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα.  

Επίσης κατά τη διάρκεια της αντίδρασης η συσκευή είναι κλειστή και διοχετεύεται 

αέριο Ν2 στη σφαιρική φιάλη. 

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης το λευκό ίζηµα που σχηµατίζεται 

αναδεύεται για 30min ακόµα.  Ακολουθεί διήθηση υπό κενό και έκπλυση µε 

αρκετό απαερωµένο νερό.  Στη συνέχεια αφήνεται να ξηρανθεί σε θερµοκρασία 

δωµατίου και αφού λειοτριβηθεί, φυλάσσεται σε ξηραντήρα. 

4.2 Παρασκευή και χαρακτηρισµός τεχνητών µεµβρανών σε LDH 

Για την παρασκευή µονοστοιβάδων ή διπλοστοιβάδων λιπαρών οξέων σε 

LDH έχουν αναπτυχθεί αρκετές µέθοδοι.16  Ωστόσο οι µέθοδοι αυτές απαιτούν 

είτε υψηλές θερµοκρασίες είτε οργανικούς διαλύτες µε αποτέλεσµα να µην είναι 

συµβατές µε την ύπαρξη βιοµορίων στο ίδιο διάλυµα.  Έτσι επιλέχθηκε η 

διαλυτοποίηση του λιπαρού οξέος µε τη βοήθεια του µη ιονικού απορρυπαντικού 

6-Ο-(Ν-επτυλκαρβαµόυλο)-µέθυλο-α-D-γλυκοπυρανοζίτης (HECAMEG).  Με τον 

τρόπο αυτό η αντίδραση γίνεται σε υδατικό διάλυµα και θερµοκρασία δωµατίου 

ενώ µόνο το λιπαρό οξύ εισέρχεται στον πηλό και όχι το απορρυπαντικό. 

Συγκεκριµένα σε απαερωµένο ρυθµιστικό διάλυµα 10mM Ν,Ν,Ν-(τρις-

υδροξυµέθυλ)-αµινοµεθάνιο (Tris) διαλύεται 1% w/v HECAMEG.  Στη συνέχεια 
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προστίθεται 0.1% w/v παλµιτικό ή στεατικό οξύ και το διάλυµα θερµαίνεται 

ώσπου να γίνει διαυγές.  Μετά από ψύξη σε θερµοκρασία δωµατίου το pH 

ρυθµίζεται στο 10.0 και προστίθεται 0.05% w/v LDH-NO3. 

Το διάλυµα αναδεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 18h και στη συνέχεια 

φυγοκεντρείται για 10min στα 10000g.  Το ίζηµα επαναιωρείται σε αιθανόλη και 

ξαναφυγοκεντρείται.  Ακολουθεί επαναιώρηση σε απιονισµένο Η2Ο, διήθηση υπό 

κενό και έκπλυση µε απιονισµένο Η2Ο.  Η τελική έκπλυση γίνεται µε αιθανόλη και 

το προϊόν αφήνεται να ξηρανθεί στον ηθµό και στη συνέχεια συλλέγεται και 

φυλάσσεται σε ξηραντήρα.  

Εκτός από λιπαρά οξέα χρησιµοποιήθηκε και χολικό οξύ για τη δηµιουργία 

τεχνητής µεµβράνης σε LDH.  Το χολικό νάτριο είναι ευδιάλυτο σε νερό και έτσι 

δεν απαιτείται η χρήση κάποιου απορρυπαντικού στην αντίδραση.  Έτσι 50mM 

χολικό νάτριο διαλύονται σε 30ml απαερωµένο Η2Ο, το pH ρυθµίζεται στο 10.0 

και στη συνέχεια προστίθενται 0.20g LDH-NO3.  Μετά από ανάδευση για 18h σε 

θερµοκρασία δωµατίου το ίζηµα συλλέγεται µε φυγοκέντρηση και ξεπλένεται µε 

Η2Ο. 

4.3 Παρασκευή και χαρακτηρισµός υβριδίων LDH-γραµισιδίνης 

Η εισαγωγή της γραµισιδίνης σε LDH απευθείας µε ιονανταλλαγή δεν είναι 

εφικτή καθώς η γραµισιδίνη δεν διαθέτει καθόλου φορτισµένες οµάδες.  Έτσι η 

γραµισιδίνη διαλυτοποιήθηκε σε µίγµα παλµιτικού και HECAMEG ή σε χολικό 

νάτριο ώστε να εισέρθει στο υδρόφοβο εσωτερικό του πηλού µαζί µε τα αρνητικά 

φορτισµένα µικύλλια.  Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε αυτή για την 

παρασκευή της τεχνητής µεµβράνης µε τη διαφορά ότι προστίθενται στο διάλυµα 

0.20mg/ml γραµισιδίνης και το διάλυµα αναδεύεται για 30min πριν προστεθεί ο 

πηλός ώστε να εισέλθει η γραµισιδίνη στα µικύλλια. 

Η έκπλυση του προϊόντος γίνεται µόνο µε απιονισµένο νερό και δεν 

χρησιµοποιείται καθόλου αιθανόλη.  ∆εδοµένου ότι η γραµισιδίνη δεν 

συγκρατείται ισχυρά στο LDH καθώς δεν αλληλεπιδρά µε αυτό ηλεκτροστατικά, η 

έκπλυση µε αιθανόλη οδηγεί σε εκρόφυσή της από την τεχνητή µεµβράνη.  Αφού 

ξηρανθεί, το τελικό προϊόν φυλλάσσεται σε ξηραντήρα στο ψυγείο. 
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4.4 Χαρακτηρισµός των τεχνητών µεµβρανών και του LDH 

Ο χαρακτηρισµός του LDH και των τεχνητών µεµβρανών µε ή χωρίς 

πρωτεΐνες βασίζεται σην περίθλαση ακτίνων Χ, τη φασµατοσκοπία υπερύθρου 

και τη φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού.  Τα διαγράµµατα περίθλασης 

ακτίνων Χ ελήφθησαν σε περιθλασίµετρο Rigaku RINT 2000 µε πηγή ακτίνων Χ 

Cu Κα (λ=1.54 Å) µε τάση 40kV και ένταση 178mA.  Για τα φάσµατα υπερύθρου 

χρησιµοποιήθηκε φασµατοφωτόµετρο Perkin Elmer 1760X µε την τεχνική των 

δίσκων KBr.  Τα φάσµατα υπεριώδους-ορατού ελήφθησαν σε 

φασµατοφωτόµετρο SLM-Aminco DW2000. 

4.5 Μέτρηση ιοντικής διαπερατότητας σε λεπτά φιλµ LDH-γραµισιδίνης 

Για την κατασκευή λεπτών φιλµ LDH-γραµισιδίνης διαλύεται 0.5% w/v 

πηλός σε τολουόλιο και αναδεύεται ώσπου το διάλυµα να γίνει διαυγές.  Από το 

διάλυµα αυτό µεταφέρονται 200µl σε γυάλινο σωλήνα στο ένα άκρο του οποίου 

έχει τοποθετηθεί nylon µεµβράνη διήθησης µε πόρους µεγέθους 1.2µm.  Με την 

εξάτµιση του διαλύτη σχηµατίζεται πάνω στη µεµβράνη ένα λεπτό φιλµ πηλού.  

Το φιλµ αυτό µπορεί να διαχωρίσει δύο διαλύµατα, ένα εσωτερικό που βρίσκεται 

µέσα στο γυάλινο σωλήνα και ένα εξωτερικό στο οποίο τοποθετείται ο σωλήνας.  

Με την τεχνική αυτή έχουν γίνει µετρήσεις ιοντικής διαπερατότητας σε λεπτά φιλµ 

µοντµοριλλονίτη.51  

Η µέτρηση διαπερατότητας ιόντων διαµέσου του φιλµ βασίζεται στην 

αγωγιµοµετρία.  Μέσα σε 30ml καθαρού (nanopure) Η2Ο τοποθετείται ένα 

αγωγιµόµετρο, ένας µαγνητικός αναδευτήρας και ο γυάλινος σωλήνας µε το φιλµ 

του πηλού.  Μέσα στο σωλήνα τοποθετείται 1ml διαλύµατος 2M NaCl µε 

αποτέλεσµα ιόντα Na+ και Cl- να περνούν στο καθαρό νερό διαµέσου της 

µεµβράνης.  Η αύξηση της αγωγιµότητας του νερού καταγράφεται για χρονικό 

διάστηµα 2min και συγκρίνεται µε αυτήν που παρατηρείται σε φιλµ χωρίς 

γραµισιδίνη.  Επιπλέον, µετράται η διαπερατότητα και στα δύο φιλµ όταν 

προστίθεται CaCl2 ώστε να ελεγχθεί η επιλεκτικότητα της µεµβράνης µε 

γραµισιδίνη συγκριτικά µε τη µεµβράνη χωρίς γραµισιδίνη. 
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4.6 Aποµόνωση και χαρακτηρισµός της HPL 

Η λυάση του υδροϋπεροξειδίου αποµονώνεται από τροποποιηµένα 

βακτήρια E. coli.  Η καλλιέργεια των βακτηρίων έγινε σε θρεπτικό µέσο ΤΒ (12gr/l 

peptone, 24gr/l yeast extract, 4ml/l γλυκερόλη, 100ml/l διάλυµα 0.17Μ KH2PO4 

και 0.72M K2HPO4) µε 50µg/ml αµπικιλίνη και 25µg/ml καναµικίνη.  Η ανάπτυξη 

των βακτηρίων σε 100ml καλλιέργειας επιτυγχάνεται µε επώαση στους 30οC για 

18 ώρες και ακολουθείται από αραίωση της καλλιέργειας σε 1l και επώαση για 

τρεις ώρες ακόµα στην ίδια θερµοκρασία.  Η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου 

της HPL γίνεται µε προσθήκη 1mM IPTG και επώαση στους 18οC για 22h.  Στη 

συνέχεια τα κύτταρα συλλέγονται µε φυγοκέντρηση στα 4000xg για 15min. 

Η διάρρηξη των βακτηρίων γίνεται µε υπέρηχους σε ρυθµιστικό διάλυµα 

50mM Tris pH=8.0 µε 0.1Μ NaCl, 1mM EDTA, 0.1mM PMSF και 1mg/ml 

λυσοζύµη σε αναλογία 3ml/g βακτηρίων.  Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15min 

στα 7000xg και το υπερκείµενο υπερφυγοκεντρείται για 60min σε 136000xg µε 

αποτέλεσµα τη συλλογή των µεµβρανικών θραυσµάτων των βακτηρίων ως 

ίζηµα.  Το ίζηµα επαναιωρείται σε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Na2HPO4 pH=8.0, 

1Μ NaCl, 0.1mM PMSF (διάλυµα Α) µε 0.5% Triton X-100, και 5mM ιµιδαζόλιο 

στο µισό όγκο σε σχέση µε το αιώρηµα των µεµβρανών.  Το διάλυµα που 

προκύπτει αναδεύεται για 60min και υπερφυγοκεντρείται ξανά στα 136000xg για 

60min.  Το υπερκείµενο περιέχει διαλυτοποιηµένες τις µεµβρανικές πρωτεϊνες 

του E. coli καθώς και την HPL. 

O διαχωρισµός της HPL πραγµατοποιείται µε χρωµατογραφία µεταλλικής 

συγγένειας σε στήλη Ni-NTA που έχει εξισορροπηθεί σε διάλυµα Α µε 0.2% 

Triton X-100, και 5mM ιµιδαζόλιο.  Το δείγµα φορτώνεται στη στήλη µε ροή 

1ml/min και ακολουθούν εκπλύσεις αρχικά µε το διάλυµα εξισορρόπησης, στη 

συνέχεια µε διάλυµα της ίδιας σύστασης αλλά µε 10mM ιµιδαζόλιο και τελικά µε 

διάλυµα χωρίς ιµιδαζόλιο.  Η έκλουση της HPL γίνεται µε διάλυµα Α µε pH=4.0 

και 0,2% Triton X-100. 



 

 23

4.7 Αποµόνωση του πυρήνα του φωτοσυστήµατος ΙΙ και των 
υποσυµπλόκων του 

Ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ (PS II-core) καθώς και τα 

υποσύµπλοκά του αποµονώνονται από φύλλα σπανακιού.48,49  Αρχικά, τα φύλλα 

αναµειγνύονται µε ρυθµιστικό διάλυµα άλεσης (20mM HEPES, pH=7.5, 0.4M 

NaCl, 2mM MgCl2, 1mM EDTA, 0.2% w/v BSA) σε αναλογία 250ml/300gr 

φύλλων.  Ακολουθεί άλεση σε µίξερ για 30 sec και διήθηση σε γάζα.  Το διήθηµα 

φυγοκεντρείται στα 7500xg για 15min, ώστε να καταβυθιστούν οι χλωροπλάστες.  

Το ίζηµα επαναιωρείται σε ρυθµιστικό διάλυµα (25mM MES pH=6.0, 0.15mM 

NaCl, 4mM MgCl2) και φυγοκεντρείται στα 7500xg για 10min για την 

αποµάκρυνση των πρωτεϊνών του στρώµατος.  Το ίζηµα που λαµβάνεται 

περιέχει τις θυλακοειδείς µεµβράνες. 

Οι θυλακοειδείς µεµβράνες διαλυτοποιούνται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

(25mM MES pH=6.0, 15mM NaCl, 5mM MgCl2, 1mM ασκορβικό οξύ) έτσι ώστε η 

τελική συγκέντρωση χλωροφύλλης να είναι 2.5mg/ml.  Το διάλυµα αυτό 

οµογενοποιείται και στη συνέχεια προστίθεται στάγδην διάλυµα απορρυπαντικού 

Τriton X-100 25% w/w, ώστε η τελική αναλογία Chl/Τriton να είναι ίση µε 25/1 

w/w.  Το διάλυµα θυλακοειδών µεµβρανών και απορρυπαντικού επωάζεται για 

µίση ώρα στο σκοτάδι στους 4ºC µε ήπια ανάδευση και ακολουθεί φυγοκέντρηση 

στα 48000xg για 30min.  Το ίζηµα που είναι εµπλουτισµένο σε µεµβράνες PS II 

επαναιωρείται σε διάλυµα SMN (25mM MES pH=6.0, 15mM NaCl, 0.4M 

σακχαρόζη) και φυγοκεντρείται στα 48000xg για 30min. 

Για την αποµόνωση του πυρήνα του φωτοσυστήµατος ΙΙ οι µεµβράνες του 

PS II διαλυτοποιούνται σε SMN ώστε η συγκέντρωση χλωροφύλλης να είναι 

0.75mg/ml και αναµιγνύονται µε ίσο όγκο διαλύµατος SMN, το οποίο περιέχει 

60mΜ ΗECAΜEG.  Το µίγµα επωάζεται για δέκα λεπτά και στη συνέχεια 

φυγοκεντρείται στα 40000xg για 30min.  Το υπερκείµενο αναµιγνύεται µε µισό 

όγκο διαλύµατος SMN και προστίθενται 10mΜ MgCl2.  Μετά από φυγοκέντρηση 

στα 40000xg για 20min το υπερκείµενο περιέχει το PS II-core. 

Για την αποµόνωση του υποσυµπλόκου του PS II-core που περιέχει τις 

πρωτεΐνες CP43, CP47, D1, D2 και το κυτόχρωµα b559, ο πυρήνας αραιώνεται σε 
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διάλυµα 0.8Μ Tris, pH=8.2 ώστε η συγκέντρωση χλωροφύλλης να είναι 

0.4mg/ml.  Μετά από επώαση για 30min το διάλυµα φυγοκεντρείται στα 48000xg 

για 30min και το ίζηµα ξεπλένεται µε SMN.  Το ίζηµα επαναιωρείται σε διάλυµα 

25mM MES pH=6.0, 15mM NaCl και 0.5% w/v DM, επωάζεται για 15min και 

φυγοκεντρείται στα 48000xg για 30min.  Το υπερκείµενο φυγοκεντρείται σε 

γραµµική διαβάθµιση σακχαρόζης 10% - 35% w/v για 16h.  Μέσα στη διαβάθµιση 

σακχαρόζης σχηµατίζονται δύο ζώνες η χαµηλότερη εκ των οποίων περιέχει το 

υποσύµπλοκο του PS II-core.  Ακόµα µικρότερα υποσύµπλοκα είναι δυνατό να 

παρασκευαστούν µε κατάλληλη κατεργασία του υποσυµπλόκου CP43, CP47, 

D1, D2, cyt b559.48,49 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 Χαρακτηρισµός LDH και τεχνητών µεµβρανών 

Για την επιβεβαίωση της επιτυχούς σύνθεσης του νιτρικού LDH 

πραγµατοποιείται ο συνήθης χαρακτηρισµός των υλικών αυτών.  Το διάγραµµα 

περίθλασης ακτίνων Χ του προϊόντος παρουσιάζεται στο σχήµα 6, ενώ το φάσµα 

υπερύθρου στο σχήµα 7.  Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν την ύπαρξη του 

νιτρικού ανιόντος στα ενδιάµεσα στρώµατα του πηλού.  Η απόσταση των 8.66Å 

που λαµβάνεται από την περίθλαση ακτίνων Χ συµπεριλαµβάνει τα 4.78Å του 

στρώµατος των µεταλλικών υδροξειδίων οπότε το ενδιάµεσο στρώµα έχει ύψος 

3.88Å.  Αυτή η τιµή συµφωνεί µε την ιονική ακτίνα του νιτρικού ιόντος που είναι 

3.78Å.10  Επιπλέον στο φάσµα υπερύθρου φαίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές 

του νιτρικού ιόντος στους 1380cm-1, 1760cm-1 και 825cm-1. 
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Σχήµα 6.  ∆ιάγραµµα περίθλασης ακτίνων Χ του LDH-NO3 
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Ο χαρακτηρισµός των τεχνητών µεµβρανών γίνεται µε περίθλαση ακτίνων 

Χ και µε φασµατοσκοπία υπερύθρου.  Τα διαγράµµατα περίθλασης ακτίνων Χ 

των προϊόντων LDH-παλµιτικό και LDH-στεατικό (σχήµα 8) δίνουν αποστάσεις 

45.48Å και 51.30Å αντίστοιχα.  Το µήκος του παλµιτικού ιόντος είναι περίπου ίσο 

µε 16x1.27Å=20.32Å.  Έτσι µια διπλοστοιβάδα παλµιτικού ιόντος σε LDH έχει 

πάχος 45.42Å (µαζί µε το στρώµα των µεταλλικών υδροξειδίων) που σχεδόν 

ταυτίζεται µε την πειραµατική τιµή.  Το µήκος του στεατικού ιόντος είναι 

18x1.27Å=22.86Å οπότε η διπλοστοιβάδα του στεατικού ιόντος σε LDH είναι 

50.50Å που και πάλι συµφωνεί µε την πειραµατική τιµή.  Αν σχηµατιζόντουσαν 

µονοστοιβάδες οι τιµές της απόστασης µεταξύ των στρωµάτων στα προϊόντα θη 

ήταν από 25Å µέχρι 30Å Εποµένως και τα δύο λιπαρά οξέα σχηµατίζουν 

διπλοστοιβάδες µέσα στον πηλό και η διάταξη που έχουν στο ενδίαµεσο στρώµα 

του LDH είναι όπως εµφανίζεται στο σχήµα 9. 

Σχήµα 7. Φάσµα υπερύθρου του LDH-NO3 
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Σχήµα 8.  Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ τεχνητών µεµβρανών σε LDH 

Α 

Σ
Σχήµα 9.  Πιθανές διατάξεις του 
παλµιτικού ιόντος σε Mg2Al-LDH. 
Α. ∆ιάταξη µονοστοιβάδας,  
Β. ∆ιάταξη διπλοστοιβάδας.  
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Το φάσµα περίθλασης ακτίνων Χ για το LDH-χολικό φαίνεται επίσης στο 

σχήµα 8.  Η απόσταση των στρωµάτων είναι 33.94Å δηλάδή παρόµοια µε αυτή 

που έχει αναφερθεί για διπλοστοιβάδα δεοξυχολικού σε LDH.52  Έτσι 

συµπαιρένεται ότι και το χολικό σχηµατίζει διπλοστοιβάδα. 

Τα φάσµατα υπερύθρου των προϊόντων φαίνονται στο σχήµα 10.  Τόσο το 

LDH-στεατικό όσο και το LDH-χολικό εµφανίζουν κορυφές κοντά στα 2900cm-1 

λόγω των δεσµών C-H.  Επίσης στα 1550cm-1 εµφανίζεται η ασύµµετρη δόνηση 

του καρβοξυλίου ενώ η συµµετρική εµφανίζεται στα 1420cm-1.  Στο LDH-χολικό 

εµφανίζεται µια οξεία κορυφή στα 1380cm-1 που αποδίδεται σε νιτρικά ιόντα που 

παρέµειναν στο τελικό προϊόν.  Επίσης µια σειρά δονήσεων κοντά στα 1000cm-1 

είναι χαρακτηριστική του χολικού ανιόντος και επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του 

στον πηλό. 

 

Σχήµα 10.  Φάσµατα υπερύθρου του LDH-χολικού (Α) 
και του LDH-στεατικού (Β) 
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5.2 Σύνθεση υβριδίου LDH-γραµισιδίνη 

Για την εισαγωγή της γραµισιδίνης στο LDH ακολουθήθηκε µια στρατηγική 

δύο βηµάτων: Πρώτα η γραµισιδίνη διαλυτοποιήθηκε σε αρνητικά φορτισµένα 

µικύλλια αποτελούµενα είτε από παλµιτικό οξύ και HECAMEG είτε από χολικό 

νάτριο.  Στο δεύτερο στάδιο τα αρνητικά µικύλλια εισάγονται µε ιονανταλλαγή στο 

LDH. 

Η περίθλαση ακτίνων Χ δεν µπορεί να δώσει πληροφορίες για την ύπαρξη 

γραµισιδίνης µέσα στις τεχνητές µεµβράνες καθώς το πάχος της µεµβράνης είναι 

το ίδιο ανεξάρτητα από το αν έχει ενσωµατωµένη γραµισιδίνη ή όχι.  Επιπλέον, 

στα φάσµατα υπερύθρου των προϊόντων δεν εµφανίστηκαν οι χαρακτηριστικές 

κορυφές του πεπτιδικού δεσµού στους 1620-1700 (amide I) και 1520-1580 

(amide II) κυµατάριθµους.  Αυτό ίσως να οφείλεται στην επικάλυψη των κορυφών 
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από τις δονήσεις του καρβοξυλικού οξέος που βρίσκονται σε µεγαλύτερη 

συγκέντρωση µέσα στον πηλό, ωστόσο το σίγουρο είναι πως δεν παρέχονται 

αρκετές ενδείξεις της ύπαρξης γραµισιδίνης στην τεχνητή µεµβράνη. 

Με τη χρήση όµως φαµατοσκοπίας υπεριώδους-ορατού γίνεται εµφανής η 

ύπαρξη της γραµισιδίης στο τελικό προϊόν.  Η χαρακτηριστική απορόφηση της 

γραµισιδίνης παρατηρείται κοντά στα 280 nm λόγω των καταλοίπων 

θρυπτοφάνης που περιέχει.  Στο σχήµα 11 φαίνεται η µεταβολή της απορόφησης 

στα 280 nm στο διάλυµα πριν και µετά την ιονανταλλαγή. Η διαφορά οφείλεται 

στο ποσοστό της γραµισιδίνης που αποµακρύνθηκε από το διάλυµα καθώς 

προσροφήθηκε στο LDH.  Επίσης στο σχήµα φαίνεται και το φάσµα του υβριδίου 

LDH-γραµισιδίνη σε υδατικό διάλυµα. 
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5.3 Χαρακτηρισµός του υβριδίου LDH-γραµισιδίνη 

Πρόσθετη απόδειξη όµως είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας της 

γραµισιδίνης, δηλαδή η ικανότητά της να διευκολύνει τη ροή µονοσθενών 

κατιόντων διαµέσου της µεµβράνης.  Η µελέτη της δραστικότητας της 

γραµισιδίνης βασίστηκε σε µετρήσεις ιοντικής διαπερατότητας σε λεπτά φιλµ 

LDH-γραµισιδίνης. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στο 

γράφηµα του σχήµατος 12.  Η µεµβράνη που περιέχει γραµισιδίνη είναι 

σηµαντικά πιο διαπερατή στο νάτριο από ότι αυτή που δεν έχει γραµισιδίνη.  Η 

διαφορά αυτή δεν οφείλεται σε γεωµετρικές διαφορές µεταξύ των δύο µεµβρανών 

(πάχος, επιφάνεια) αφού οι δύο µεµβράνες δεν παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά 

όταν χρησιµοποιείται ασβέστιο.  Υπάρχει δηλαδή επιλεκτικότητα στο νάτριο 

συγκριτικά µε το ασβέστιο κάτι που σηµαίνει πως η διαφορά οφείλεται στην 

ύπαρξη γραµισιδίνης. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Στην παρούσα εργασία µελετάται η ακινητοποίηση µεµβρανικών 

πρωτεϊνών σε στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια (LDH).  Η ακινητοποίηση 

πραγµατοποιείται µε ενσωµάτωση των πρωτεϊνών σε τεχνητές µεµβράνες που 

σχηµατίζονται ανάµεσα στα στρώµατα του LDH.  Οι τρεις πρωτεΐνες που 

χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν αρκετές διαφορές µεταξύ τους.  Η γραµισιδίνη 

είναι ένα µικρό υδρόφοβο πολυπεπτίδιο, η λυάση του υδροϋπεροξειδίου είναι ένα 

µεµβρανικό ένζυµο και ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ είναι ένα 

πολυπρωτεϊνικό µεµβρανικό σύµπλοκο. 

Αναπτύχθηκε µια νέα µέθοδος για την εισαγωγή λιπαρών οξέων σε 

στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια.  Η µέθοδος αυτή δεν απαιτεί τη χρήση υψηλών 

θερµοκρασιών ή οργανικών διαλυτών και έτσι είναι συµβατή µε τη ύπαρξη 

πρωτεϊνών στο ίδιο δάλυµα.  Επιπλέον µε τη µέθοδο αυτή παρασκευάζονται 

διπλοστοιβάδες παλµιτικών, στεατικών ή χολικών ιόντων στον ενδιάµεσο χώρο 

των LDH.  Οι διπλοστοιβάδες αυτές έχουν το κατάλληλο µέγεθος ώστε να 

λειτουργήσουν ως τεχνητές µεµβράνες και να φιλοξενήσουν πρωτεΐνες στο 

εσωτερικό τους. 

Η γραµισιδίνη ενσωµατώθηκε σε αρνητικά φορτισµένα µικύλλια και 

ακινητοποιήθηκε στο LDH µε ιονανταλλαγή.  Επίσης σχηµατίστηκαν λεπτά φιλµ 

LDH-γραµισιδίνης και µελετήθηκε η ροή κατιόντων διαµέσου αυτών.  Τα φιλµ 

αυτά παρουσιάζουν επιλεκτικότητα για το Na+ σε σχέση µε το Ca2+ λόγω της 

παρουσίας γραµισιδίνης. 

Για την επίτευξη ακινητοποίησης µεγαλύτερης ποσότητας γραµισιδίνης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.  Στην πρώτη, η 

γραµισιδίνη διαλύεται σε 2,2,2-τριφθοροαιθανόλη και προστίθεται στάγδην σε 

υδατικό διάλυµα δωδεκυλοθειϊκού νατρίου (SDS).53  Έχει αποδειχθεί ότι η 2,2,2-

τριφθοροαιθανόλη σταθεροποιεί τη δευτεροταγή δοµή των πρωτεϊνών ευνοώντας 

το σχηµατισµό ενδοµοριακών δεσµών υδρογόνου.54  Έτσι η γραµισιδίνη είναι 

µονοµερής στην 2,2,2-τριφθοροαιθανόλη και σχηµατίζει ελικοειδή διµερή όταν 

εισέρχεται στα µικύλλια του SDS.38  Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη 

δραστικότητα γραµισιδίνης στο τελικό προϊόν. Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται 
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στο γεγονός ότι το LDH-SDS µπορεί να αποστοιβαχτεί µετά από βρασµό σε 

βουτανόλη.55  Στη συνέχεια εξάτµιση του διαλύτη έχει ως αποτέλεσµα την 

επαναστοίβαξη των στρωµάτων.  Έτσι αν προστεθεί γραµισιδίνη πριν την 

επαναστοίβαξη το τελικό προϊόν θα περιέχει ενσωµατωµένη γραµισιδίνη στην 

τεχνητή µεµβράνη.  Μια παραλλαγή αυτής της µεθόδου έχει χρησιµοποιηθεί για 

την ακινητοποίηση σιδηροπορφυρίνης σε LDH.56  

 Η λυάση του υδροϋπεροξειδίου και ο πυρήνας του φωτοσυστήµατος ΙΙ 

είναι οι άλλες δύο µεµβρανικές πρωτεΐνες που µπορούν να ακινητοποιηθούν σε 

στοιβαγµένα διπλά υδροξείδια µε παρόµοιες τεχνικές όπως αυτό επετεύχθει µε 

τη γραµισιδίνη.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια η εύρεση των κατάλληλων 

συνθηκών ακινητοποίησης ώστε να διατηρηθεί στο µέγιστο βαθµό η 

λειτουργικότητα των πρωτεϊνών.  Η επίδραση του χολικού νατρίου57 και του 

παλµιτελαϊκού οξέος58 στο φωτοσύστηµα ΙΙ έχει µελετηθεί.  Το χολικό δεν 

προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στο φωτοσύστηµα ΙΙ ενώ το παλµιτελαϊκό 

αναστέλλει την ηλεκτρονιακή ροή σε αντίθεση µε τα κορεσµένα λιπαρά οξέα.  

Επιπλέον, µπορεί να µελετηθεί η λειτουργική τους σταθερότητα σε διάφορες 

συνθήκες αποθήκευσης καθώς αναµένεται να παρουσιάζουν αυξηµένη 

σταθερότητα. 

Τα υβριδικά υλικά που θα προκύψουν µε την ακινητοποίηση των 

µεµβρανικών πρωτεϊνών θα συνδυάζουν τις ιδιότητες τόσο του ανόργανου 

υλικού όσο και το βιολογικού µορίου.  Έτσι θα διαθέτουν µηχανική και χηµική 

σταθερότητα παράλληλα µε την καταλυτική ικανότητα και την εξειδίκευση των 

πρωτεϊνών.  Επιπλέον αναµένεται οι ακινητοποιηµένες πρωτεΐνες να έχουν 

βελτιωµένες ιδιότητες σε σχέση µε τα αντίστοιχα πρωτεϊνικά παρασκευάσµατα 

κυρίως οσον αφορά τη σταθερότητά τους. 
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