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ABSTRACT 
 

Pseudomonas sp. phDV1 is a very important phenol degrading microorganism, isolated from an 

enriched mixed culture from samples of  petroleum contaminated soil in Denmark. Most of the 

aromatic compound degraders convert pollutants to catechol, which is then cleaved either through 

meta or ortho pathway by enzymes catechol 2,3-dioxygenase and catechol 1,2-dioxygenase, yielding 

2-hydroxymuconic semialdehyde and cis, cis-muconate, respectively. The metabolic pathway, through 

which phenol degradation is achieved in this strain, has been previously identified, using mass 

spectrometry, to be the “meta” one. In this study the proteomes of bacteria grown in different 

concentrations of phenol, as well as in different pollutants (p-cresol, m-cresol, toluene) used as sole 

energy and carbon source, are compared. We focus mainly on membrane proteomes and secondly on 

cytoplasmic.  

There are strains able to catabolize aromatic compounds using both pathways (ortho, meta), in 

respect to the concentration of the pollutant. Our results, after spectrophotometric observation of 

catechol degradation, indicate that Pseudomonas sp. phDV1 uses only the meta pathway for all the 

cases that have already been examined.  

The membrane proteomes are analyzed through two dimensional gel electrophoresis (double SDS-

PAGE), using SDS as detergent, plus urea as a chaotropic factor for the first dimension, in 10% T 

polyacrylamide gel and only SDS for the second dimension, in 16,5% T polyacrylamide gel. For the 

cytoplasmic protein fraction, isoelectric focusing (IEF) is performed for the first dimension, using 

standard IPG strips with non linear pH gradient, within pH 3 to 10. And SDS-PAGE is performed for 

the second dimension of this two dimensional analysis (IEF/SDS-PAGE).  

In our comparative analysis of the bacterium’s inducible membrane proteins in respect to nutrient 

changes, differences in expression of outer membrane proteins have been noticed. In the case of 

different concentration of phenol, used as sole source of energy and carbon, there are outer membrane 

proteins that appear in fewer amounts when bacteria are cultured in the presence of more phenol. We 

assume that the differentially expressed proteins are aromatic compound-specific porins, whose 

expression is decreased in higher phenol concentrations, in order to protect the cell from toxicity. 

Besides, when bacteria are grown with toluene as sole source of energy and carbon, some extra 

proteins are added in the outer membrane fraction. Their role is not yet found. Finally, in the cases 

when m-cresol or p-cresol was the sole nutrient, the pattern of outer membrane fraction in 

electrophoresis was very similar to that of bacteria grown in low concentrations of phenol. Protein 

identification of the differentially expressed membrane, as well as cytoplasmic, proteins, will help us 
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understand the role of these changes and how tolerance towards aromatic compounds, and effective 

degradation, are achieved.   
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

APS:                  υπερθειικό αµµώνιο  

CHAPS:            3-[(3-χολαµιδοπροπυλο) διµεθυλαµµώνιο]-2-υδροξυπροπάνιο-1-σουλφονικό 

DTT:                 διθειοθρεϊτόλη 

IPG:                  πηκτή πολυακρυλαµιδίου µε ακινητοποιηµένη διαβάθµιση pH  

SDS:                 δωδεκυλ-θειικό νάτριο 

TCA:                 τριχλωροξικό οξύ 

TEMED:           Ν,Ν,Ν’,Ν’- τετραµεθυλενοδιαµίνη 

Tricine:             N-τρις (υδροξυµεθυλο-) µεθυλο-γλυκίνη 

Tris:                  τρις-υδροξυµεθυλ-αµινοµεθανιο 

 

ΧΗΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 

             κυκλοεξαν-1,3,5-τριένιο, ΒΕΝΖΟΛΙΟ 

               βενζενόλη, υδροξυβενζόλιο, ΦΑΙΝΟΛΗ 

              µεθυλοβενζόλιο, φαινυλµεθάνιο, ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ  

      3-µεθυλοφαινόλη, 3-υδροξυτολουόλιο, µ-ΚΡΕΣΟΛΗ  

   4-µεθυλοφαινόλη, 4-υδροξυτολουόλιο, π-ΚΡΕΣΟΛΗ 

       ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΡΥΠΟΙ  

Οι οργανικοί ρύποι µπορεί να είναι τοξικοί για τους µικροοργανισµούς, ανάλογα µε την ενδογενή 

τοξικότητα του διαλύτη και την ανεκτικότητα του µικροοργανισµού σε αυτόν. Η τοξικότητα ενός 

δεδοµένου ρύπου σχετίζεται µε το λογάριθµο του συντελεστή κατανοµής του στην ν-οκτανόλη (1-

οκτανόλη) και το νερό, log Pow. Οργανικοί διαλύτες µε log Pow µεταξύ 1,5 και 4,0 είναι εξαιρετικά 

τοξικοί για τους µικροοργανισµούς και τα ζωντανά κύτταρα, γιατί κατανέµονται κατά προτίµηση 

στη µεµβράνη του κυττάρου, αποδιοργανώνοντας τη δοµή της και εξασθενίζοντας ζωτικές 

λειτουργίες [Ramos et al. 2002].   

H φαινόλη έχει log Pow 1,5, η µ-κρεσόλη 1,96 και η π-κρεσόλη 1,94. Οι ρύποι αυτοί παράγονται 

από τη βιοµηχανική δραστηριότητα, κυρίως, αλλά έχει παρατηρηθεί αυξηµένη συγκέντρωσή τους 

ακόµα και σε χώρους όπως εκτροφεία χοίρων, όπου τα απορρίµµατα συσσωρεύονται και λόγω 

ανεπάρκειας οξυγόνου για την πλήρη αποικοδόµησή τους, οξειδώνονται σε παραπροϊόντα όπως τα 

παραπάνω [Loughrin et al. 2006].  

Η αποικοδόµηση της φαινόλης ως ρύπου έχει µελετηθεί ιδιαίτερα, λόγω των επιπτώσεών της στην 

υγεία του ανθρώπου. Παλαιότερα έχει χρησιµοποιηθεί ως αντισηπτικό για τις πληγές, όµως η 

ικανότητά της να σκοτώνει αν ληφθεί από το στόµα, δείχνει τις τοξικές τις ιδιότητες. Tην 

προηγούµενη δεκαετία περίπου 1700 εκατοµµύρια κιλά φαινόλης παράγονταν µόνο στις ΗΠΑ κάθε 

χρόνο και αµέτρητες ποσότητες φαινόλης και παραγώγων της παράγονται από παραπροϊόντα της 

βιοµηχανίας [Powlowski et al. 1994]. 

H µ-κρεσόλη, όπως και οι άλλες κρεσόλες υπάρχει φυσιολογικά στο κάρβουνο και στο πετρέλαιο 

αλλά τη βρίσκουµε και σε διαλύτες χρωµάτων και παρασιτοκτόνα κατοικίδιων ζώων [Hodgson and 

Wooley 1991]. Χρησιµοποιείται στην εµφάνιση φωτογραφιών στους πολυεστερικούς διαλύτες, στα 

απολυµαντικά και στα ατµογόνα. Έχει ανιχνευτεί σε εκποµπές από επεξεργασία κάρβουνου, 

εκρηκτικά, πολτοποίηση του ξύλου, επεξεργασία µετάλλων και αποτέφρωση φρούτων και 

λαχανικών. Έχει επίσης ανιχνευτεί στον καπνό του τσιγάρου στα καυσαέρια µηχανών και στην 

πυρόλυση κάποιων εποξυ-ρητινών. Είναι επίσης προϊόν από τη φωτοοξείδωση του τολουολίου, 

όπως και οι ο- και π- κρεσόλες. Η ο-κρεσόλη, εκτός από τα καυσαέρια, τον  καπνό του τσιγάρου και 

την επεξεργασία ξύλου και κάρβουνου, όπου παράγεται µαζί µε την π-κρεσόλη, ελευθερώνεται και 

κατά τη συλλογή ορυκτών και από διαδικασίες λεύκανσης υφασµάτων [Howard 1990].  

Το τολουόλιο, µε συντελεστή κατανοµής log Pow 2,5 είναι πολύ τοξικό για τους ζωντανούς 

οργανισµούς [Faizal et al. 2005]. Το τολουόλιο, αλλά και παράγωγά του όπως η βενζυλική αλκοόλη 

µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το DNA και να δηµιουργούν µεταλλάξεις ή και καρκινογένεση 
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[Bordel et al. 2006]. Επίσης αρωµατικές ουσίες, όπως το τολουόλιο, µπορούν να λειτουργούν ως 

αποσυζευκτές της αναπνευστικής αλυσίδας, µειώνοντας έτσι τη µεταβολική δραστηριότητα των 

µικροβίων. Επιπλέον οι αρωµατικοί ρύποι µπορούν να δρουν ως διαλύτες οι οποίοι αυξάνουν τη 

διαπερατότητα του κυττάρου καταστρέφοντας την κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Αυτό οδηγεί 

στην απώλεια ιόντων, κυτταροπλασµατικού υλικού και της διαβάθµισης πρωτονίων, µειώνοντας 

κατά συνέπεια και το διαθέσιµο ΑΤΡ στο κύτταρο [Border et al. 2006].  

 

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ 

Η βιοαποικοδόµηση των διαφόρων δειγµάτων (νερό, έδαφος) επιδιώκεται µε διάφορες 

προσεγγίσεις, είτε χρησιµοποιώντας µικρόβια (βακτήρια, µύκητες) είτε µε αποµονωµένα ένζυµα. Η 

αποδοτικότητα της βιοαποικοδόµησης µε ολόκληρα κύτταρα επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

συγκέντρωση ξενοβιοτικών, η τοξικότητα, η µικροβιακή παραγωγή βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών, 

η διαθεσιµότητα σε άζωτο, το pH, η συγκέντρωση σε οξυγόνο και η θερµοκρασία. Επιπλέον όταν 

υπάρχει διαθέσιµο µίγµα αρωµατικών και µη αρωµατικών ενώσεων η αποικοδόµηση γίνεται µε 

κάποια ιεραρχία. Για παράδειγµα, το στέλεχος Acinetobacter radioresistens S13 έχει τη δυνατότητα, 

όταν βρίσκεται σε περιβάλλον όπου είναι διαθέσιµα βενζοϊκό οξύ, οξικό οξύ και φαινόλη, να 

καταβολίζει το βενζοϊκό οξύ σε προτεραιότητα, το οξικό στη συνέχεια και µόνο όταν εξαντλήσει και 

το οξικό οξύ ξεκινάει ο καταβολισµός της φαινόλης. Επίσης έχει παρατηρηθεί καταστολή του 

καταβολισµού αρωµατικών ενώσεων από το οξικό οξύ, το ηλεκτρικό οξύ και άλλες οργανικές 

ουσίες σε είδη των γενών Acinetobacter, Pseudomonas και Ralstonia [Mazzoli et al. 2007]. Άλλοι 

µικροοργανισµοί που µελετώνται παράλληλα µε τα είδη του γένους Pseudomonas, ως προς τις 

δυνατότητές τους για βιοαποικοδόµηση, ανήκουν στα γένη Comamonas [Zhongqi He et al., 1999], 

Azotobacter [Sala-Trepat et al. 1971], Nocardia, Achromobacter [Yu et al. 2001], Acinetobacter, 

Ralstonia, Alcaligenes, Bacillus [Mazzoli et al. 2007] κ.α.   

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ 

Αρκετοί πιθανοί µηχανισµοί που οδηγούν στην ανεκτικότητα των οργανικών διαλυτών από τα 

αρνητικά κατά Gram βακτήρια, έχουν προταθεί: α) οι προσαρµοστικές αλλαγές των λιπαρών οξέων 

της µεµβράνης και η σύσταση των κεφαλών των φωσφολιπιδίων, β) ο σχηµατισµός κυστιδίων που 

περιέχουν τις τοξικές ουσίες και γ) εξαρτώµενες από ενέργεια αντλίες εκροής που ανήκουν στην 

οικογένεια RND (resistance-nodulation–cell division) οι οποίες εξάγουν τους τοξικούς οργανικούς 

διαλύτες στο περιβάλλον. Από αυτούς τους µηχανισµούς, οι αλλαγές στο προφίλ των 

φωσφολιπιδίων και η αποβολή των διαλυτών από το κύτταρο είναι κοινά σε αρκετά στελέχη. Οι 

σηµαντικότερες αλλαγές στα φωσφολιπίδια είναι η αύξηση της θερµοκρασίας τήξης των µεµβρανών 
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από γρήγορη ισοµερείωσή τους από cis- σε trans- ακόρεστα λιπαρά οξέα αλλά και τροποποιήσεις 

των κεφαλών των φωσφολιπιδίων [Kieboom et al. 1998, Ramos et al. 2002, Santos et al.2004].  

Μελέτες σε άλλα στελέχη του γένους Pseudomonas έχουν δείξει ότι µέταλλα όπως Mg2+ και Ca2+ 

συµβάλουν στη µεγάλη ανεκτικότητα στο τολουόλιο από τα κύτταρα και επιτρέπουν την ανάπτυξή 

τους σε συγκεντρώσεις ως και 50% [Inoue et al. 1991]. 

Σε µελέτη ακινητοποιηµένων βακτηρίων του στελέχους Pseudomonas putida P8, βρέθηκε ότι 

καθώς αυξανόταν η συγκέντρωση της φαινόλης στο περιβάλλον του βακτηρίου ο χρόνος γενιάς 

αυξανόταν και το βακτήριο προετοίµαζε ένα µηχανισµό για την «άµυνά» του στις αντίξοες 

συνθήκες. Ο µηχανισµός που προτάθηκε για τον τρόπο µε τον οποίο το βακτήριο αποκτά 

ανθεκτικότητα φαίνεται στην εικόνα 1.  

 

 

 Εικόνα 1: 

Μηχανισµός εκκροής περίσσειας φαινόλης από το κύτταρο [Sharma et al. 2002].                                                

  

Αρχικά το κύτταρο αφήνει τη φαινόλη να εισέλθει σε αυτό µέσω πορινών της εξωτερικής 

µεµβράνης που επιτρέπουν την ελεύθερη διάχυσή της από το εξωτερικό περιβάλλον προς το 

περίπλασµα και από εκεί στο κυτταρόπλασµα. Όταν η συγκέντρωση της φαινόλης µέσα στο 

κυτταρόπλασµα φτάσει σε επίπεδα τοξικά για το κύτταρο, µια βοηθητική πρωτεΐνη συνδέει το 

σύστηµα εκροής του ρύπου, που εδρεύει στην εσωτερική µεµβράνη, µε πορίνη της εξωτερικής 

µεµβράνης, για την αποδοτικότερη αποµάκρυνσή του από το κύτταρο [Sharma et al. 2002]. 

Στην Pseudomonas putida KT2440, µετά από στρες µε παραµονή της σε συγκέντρωση φαινόλης 

600 mg/L για λίγες ώρες και στη συνέχεια παραµονή της σε 800 mg/L φαινόλη, βρέθηκε ότι 

αυξάνεται η έκφραση 68 πρωτεϊνών, ενώ για άλλες 13 πρωτεΐνες µειώνεται. Αυτές η έκφραση των 

οποίων αυξάνεται εµπλέκονται σε i) απόκριση οξειδωτικού στρες, ii) απόκριση γενικού στρες, iii) το 

µεταβολισµό, iv) τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων v) την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού 
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vi) τη βιοσύνθεση της κυτταρικής µεµβράνης, vii) τη ρύθµιση της µεταγραφής και viii) τη µεταφορά 

µικρών µορίων. Ανάµεσα στις πρωτεΐνες των οποίων η έκφραση µειώνεται είναι αυτές που 

εµπλέκονται στη σύνθεση νουκλεοτιδίων και την κινητικότητα των κυττάρων [Santos et al. 2004].  

Τέλος στο στέλεχος Pseudomonas aeruginosa PAK103, που είναι ανθεκτικό στο τολουόλιο, 

παρατηρήθηκε ότι σε σύγκριση µε το µητρικό του στέλεχος Pseudomonas aeruginosa PAΟ1161, η 

πιο άφθονη πρωτεΐνη της εξωτερικής µεµβράνης του απουσίαζε από το ανθεκτικό στέλεχος. Η 

απουσία της OprF µπορεί να οδηγεί σε αδυναµία διάχυσης του τολουολίου διαµέσου της εξωτερικής 

µεµβράνης του βακτηρίου [Li et al.1995].    

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

Εκτός από τη χρήση των παραπάνω βακτηρίων για τη βιοαποικοδόµηση, υπάρχουν και στελέχη 

που έχουν τροποποιηθεί είτε για να είναι επιδεκτικά µετασχηµατισµού για τη µελέτη µονοπατιών 

βιοαποικοδόµησης στο εργαστήριο, είτε για να συσσωρεύουν παραπροϊόντα του µεταβολισµού τους 

που είναι χρήσιµα για τη βιοµηχανία.  

Στην πρώτη περίπτωση ανήκει το στέλεχος P. putida KT2440, το οποίο έχει απαλλαχθεί από 

πλασµίδια και ενώ διατηρεί ιδιότητες όπως ανθεκτικότητα σε υψηλές συγκεντρώσεις αρωµατικών 

ενώσεων και ικανότητα ανάπτυξης στη ριζόσφαιρα καλλιεργούµενων φυτών, είναι επιδεκτικό σε 

προσθήκη ξένου DNA µε γονίδια για παραγωγή επιθυµητών πρωτεϊνών. Κωδικοποιεί για 

µεταφορείς αρωµατικών ενώσεων, περισσότερους από κάθε άλλο είδος µελετηµένο ως τώρα και 

έχει 23 µέλη µιας οικογένειας πορινών που περιλαµβάνει κανάλια της εξωτερικής µεµβράνης για 

την πρόσληψη αρωµατικών ενώσεων. ∆ιαθέτει επίσης δυο πρωτεΐνες ανθεκτικότητας στο τολουόλιο 

και αντλίες εκκροής αρωµατικών ενώσεων από το κύτταρο, όταν η συγκέντρωσή τους µέσα σε αυτό 

γίνει τοξική. Επιπλέον η πλήρης αλληλούχιση του γονιδιώµατός του επιτρέπει το σχεδιασµό και 

δηµιουργία νέων µεταβολικών µονοπατιών σε αυτό µε τη χρήση βιοτεχνολογίας [Nelson et al. 

2002].  

Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στις µέρες µας για την εύρεση βιοκαταλυτών ικανών να µετατρέπουν 

υδρόφοβα υποστρώµατα. Η ειδική ως προς την εναντιοµέρεια οξείδωση και αναγωγή αρωµατικών 

και αλειφατικών υδρογονανθράκων, απαιτεί συµπαράγοντες καθώς και την αναγέννησή τους για τις 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό τα ακέραια κύτταρα προτιµώνται ως βιοκαταλύτες. 

Ωστόσο, απαιτούνται ανθεκτικά σε υδρόφοβους διαλύτες κύτταρα. Βακτήρια του γένους 

Pseudomonas έχει βρεθεί ότι διαθέτουν τέτοιες ικανότητες. Το στέλεχος Pseudomonas putida T57 

έχει βρεθεί ότι είναι ικανό να αναπτύσσεται παρουσία 90% (v/v) τολουολίου. Με κατάλληλη 

γενετική τροποποίηση το στέλεχος αυτό είναι ικανό να παράγει ο-κρεσόλη καταναλώνοντας 
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τολουόλιο. Η ο-κρεσόλη είναι από τα σηµαντικότερα χηµικά της βιοµηχανίας πετροχηµικών [Faizal 

et al. 2005].     

Όταν το ανθεκτικό σε αρωµατικές ενώσεις στέλεχος P. putida DOT-T1E µετασχηµατίστηκε µε 

γονίδια του P. medocina, προέκυψε ένα νέο στέλεχος µε την ανθεκτικότητα του πρώτου και 

συνδυασµένες ιδιότητες από τα µεταβολικά µονοπάτια των δυο µητρικών στελεχών. Το νέο 

στέλεχος µπορεί να επιβιώνει σε µεγάλη συγκέντρωση τολουολίου και επιπλέον να παράγει, το 

σηµαντικό για τη βιοµηχανία µεταβολικό του ενδιάµεσο, 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ. Το π-

υδροξυβενζοϊκό οξύ χρησιµοποιείται στη σύνθεση των paraben και methylparaben, που είναι 

αλκυλεστέρες του χρήσιµοι στη σύνθεση υγρού υάλου και χρησιµοποιούνται και ως 

αντιµικροβιακοί παράγοντες [Ramos et al. 2003].  

  

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Είναι γνωστό ότι τα πλασµίδιο των P. putida pWW0 και P. Pickettii PKO1 κωδικοποιούν 

ολόκληρο το µετα µεταβολικό µονοπάτι σε ένα οπερόνιο [Harayama et al. 1990, Kukor et al. 1991]. 

Αντίθετα, τα γονίδια για τα ένζυµα του αντίστοιχου µεταβολικού µονοπατιού στην P. 

pseudoalcaligenes JS45 δεν κωδικοποιούνται σε συνέχεια µεταξύ τους, κάτι που υποδεικνύει ότι 

ίσως το στέλεχος αυτό είχε τη δυνατότητα αποικοδόµησης κάποιων ρύπων χρησιµοποιώντας 

συγκεκριµένο µονοπάτι και κάτω από εξελικτική πίεση υιοθέτησε νέα γονίδια [Zhongqi He et al., 

1999].  

Στην εικόνα 2 φαίνεται το κοµµάτι του πλασµιδίου της Pseudomonas sp. strain CF600, που 

περιέχει το οπερόνιο που κωδικοποιεί για το µέτα µεταβολικό µονοπάτι καθώς και οι θέσεις των 

ενζύµων που κωδικοποιούνται, στο µεταβολικό µονοπάτι. 

 

    
Εικόνα 2Α: Γονίδια για το µέτα µεταβολικό µονοπάτι στην Pseudomonas sp. CF600  
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γονίδιο Πρωτεΐνη Λειτουργία 

dmpK Ρ0 Άγνωστο  

dmpL Ρ1 Υποµονάδα Ρ1 της υδροξυλάσης της φαινόλης 

dmpM Ρ2 Υποµονάδα Ρ2 της υδροξυλάσης της φαινόλης 

dmpN Ρ3 Υποµονάδα Ρ3 της υδροξυλάσης της φαινόλης 

dmpO Ρ4 Υποµονάδα Ρ4 της υδροξυλάσης της φαινόλης 

dmpP Ρ5 Υποµονάδα Ρ5 της υδροξυλάσης της φαινόλης 

dmpQ DmpQ Ferredoxin-like πρωτεΐνη 

dmpB C23O 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης 

dmpC HMSD Αφυδρογονάση της 2-υδροξυµουκονικής 

ηµιαλδεΰδης  

dmpD HMSH Υδρολάση της 2-υδροξυµουκονικής ηµιαλδεΰδης 

dmpE OEH Υδρατάση του 2-οξοπεντ-4-διενοϊκού  

dmpF ADA Αφυδρογονάση αλδεΰδης 

dmpG HOA Αλδολάση του 4-υδροξυ-2-οξοβαλερικού 

dmpH 4OD Αποκαρβοξυλάση του 4-οξαλοκροτονικού 

dmpI 4OI ισοµεράση του 4-οξαλοκροτονικού 

 

Εικόνα 2Β: 

Τα αντίστοιχα ένζυµα για το µέτα µεταβολικό µονοπάτι στην Pseudomonas sp. strain CF600 

[Powlowski et al. 1994]. 

 

Έχουν παρατηρηθεί επίσης, σε άλλα στελέχη, γονίδια που εδρεύουν στο χρωµόσωµα και όχι σε 

πλασµίδιο και κωδικοποιούν για το µέτα µεταβολικό µονοπάτι. Τα µονοπάτια αυτά 

ενεργοποιήθηκαν κατά την αποικοδόµηση (χλωρο-)διφαινυλίου από την Pseudomonas sp. strain 

KKS102 και κατά την αποικοδόµηση του τολουολίου από την P. putida F1. Και σε αυτά τα δυο 

συστήµατα, όπως και µε τα πλασµίδια, τα γονίδια ήταν οµαδοποιηµένα σε οπερόνια ανάλογα µε το 

dmp [Powlowski et al. 1994].   

Το πρώτο βήµα στο µεταβολισµό των αρωµατικών ενώσεων που περιέχουν υδροξυλοµάδα είναι 

συνήθως µια οξείδωση. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια υδροξυλασών που οξειδώνουν το 

δακτύλιο σε όρθο (ή κάποιες φορές και πάρα) θέση σε σχέση µε την προϋπάρχουσα υδροξυλοµάδα. 

Οι οξυγενάσες ουσιών όπως βενζόλιο, τολουόλιο ή φθαλικό οξύ είναι πιο πολύπλοκες και 
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πιστεύεται ότι δηµιουργούν σύµπλοκα οξυγόνου µε σίδηρο στο ενεργό κέντρο του ενζύµου. Μια ή 

περισσότερες πρωτεΐνες µεταφορείς ηλεκτρονίων συνδέονται µε το οξειδωτικό µέρος του ενζύµου 

για να αφαιρεθούν ηλεκτρόνια από το NADH και να αναχθεί το οξυγόνο. Κάποια παραδείγµατα 

οξυγενασών φαίνονται στην εικόνα 3.  

 

      ΜΟΝΟΞΥΓΕΝΑΣΕΣ                                             ∆ΙΟΞΥΓΕΝΑΣΕΣ 

 
Εικόνα 3:                                   

Ένζυµα που καταλύουν την οξείδωση των αρωµατικών ενώσεων [Powlowski et al. 1994]. 

 

∆εν είναι πάντα οξείδωση όµως η πρώτη µετατροπή. Η 1,6-διοξυγενάση της 2-αµινοφαινόλης 

µετατρέπει το νιτροβενζόλιο σε 2-αµινοφαινόλη, σε αναγωγικές συνθήκες στην Pseudomonas 

pseudoalcaligenes JS45 [Zhongqi He et al., 1999]. Επίσης έχει παρατηρηθεί σε βακτήρια που 

διαθέτουν µονοπάτια αποικοδόµησης του τολουολίου, ότι µπορούν να µετατρέψουν το 

νιτροβενζόλιο σε 3- ή 4- νιτροκατεχόλη [Haigler et al. 1991], ενώ σε ανάµεικτες καλλιέργειες έχει 

παρατηρηθεί ότι αρχικά το νιτροβενζόλιο ανάγεται κάτω από αναερόβιες συνθήκες σε ανιλίνη 

(αµινοβενζόλιο) που στη συνέχεια σε αερόβιες συνθήκες µεταβολίζεται µέσω του µετα µεταβολικού 

µονοπατιού [Dickel et al. 1993]. Το πλεονέκτηµα των µονοπατιών που ακολουθούνται κάτω από 

αναγωγικές συνθήκες είναι εµφανές, καθώς σε περιβάλλον µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

αρωµατικούς ρύπους η ποσότητα οξυγόνου είναι περιορισµένη [Zhongqi He et al., 1999].  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τρεις διαφορετικοί τρόποι που έχει παρατηρηθεί ότι 

αποικοδοµείται το τολουόλιο στα διάφορα είδη του γένους Pseudomonas. Στην Pseudomonas putida 

mt-2 ακολουθείται το tol µονοπάτι, όπου αρχικά το τολουόλιο οξειδώνεται στη µεθυλοµάδα για να 
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δώσει βενζυλική αλκοόλη, ενώ στην P. putida F1 ακολουθείται το tod µονοπάτι, όπου µια 

διοξυγενάση οδηγεί στο σχηµατισµό 3-µεθυλ-κατεχόλης. Στην εικόνα 4 φαίνονται κάποια 

παραδείγµατα [Yu et al. 2001].    

Η κάθε (µεθυλ)κατεχόλη φαίνεται να έχει τη δική της εξειδικευµένη διοξυγενάση κατεχόλης [Yu 

et al. 2001]. Σε µελέτη που έγινε από τους Cafaro et al. 2005 βρέθηκε ότι το στέλεχος Pseudomonas 

stutzeri OX1 διαθέτει δυο µονοοξυγενάσες. Η µια είναι µονοξυγενάση του τολουολίου και η άλλη 

υδροξυλάση της φαινόλης (ToMO & PH, αντίστοιχα). Ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες 

πολυµερών µονοοξυγενασών, αλλά έχουν την ικανότητα να υδροξυλιώνουν τα ίδια (µεθυλ)βενζόλια 

και (µεθυλ)κατεχόλες. Παρουσιάζουν όµως καλύτερη καταλυτική δράση για διαφορετικό 

υπόστρωµα η καθεµία και συνυπάρχουν στο ίδιο κύτταρο µε σκοπό τη συνεργασία τους για 

καλύτερη βιοαποικοδόµηση. Η ΤοΜΟ θα µπορούσε να οξειδώνει το τολουόλιο, ενώ η ΡΗ οξειδώνει 

τις κρεσόλες που σχηµατίζονται. 

 
  Εικόνα 4:        

Τρόποι οξείδωσης του τολουολίου σε διάφορα στελέχη του γένους Pseudomonas [Yu et al. 2001]. 
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Από τη στιγµή που σχηµατίζεται η κατεχόλη µπορεί να αποικοδοµηθεί είτε µέσω του «µέτα» είτε 

µέσω του «όρθο» µονοπατιού, µε διάσπαση του αρωµατικού δακτυλίου από τα ένζυµα 2,3-

διοξυγενάση της κατεχόλης (C23O) ή 1,2-διοξυγενάση της κατεχόλης (C12O), δίνοντας 2-

υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη ή cis, cis-µουκονικό οξύ, αντίστοιχα.   

Στην εικόνα 5 φαίνεται το µετα µεταβολικό µονοπάτι όταν ο αποικοδοµούµενος ρύπος είναι η 

φαινόλη, ενώ στην εικόνα 6 φαίνεται το όρθο µεταβολικό µονοπάτι όταν αποικοδοµείται είτε φαινόλη, 

είτε βενζοϊκό οξύ.   

 
Εικόνα 5:  

Μέτα µεταβολικό µονοπάτι [Tsirogianni et al. 2006]. 
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Στο µέτα µεταβολικό µονοπάτι η διάσπαση του δακτυλίου γίνεται κοντά στις δυο υδροξυλοµάδες της 

κατεχόλης [Bayly et al. 1984, Harayama et al. 1989, Sala-Trepat et al.1971, Diaz et al. 1995], ενώ στο 

όρθο µονοπάτι γίνεται µεταξύ αυτών. 

   
Εικόνα 6:  

Όρθο µεταβολικό µονοπάτι [Mazzoli et al. 2007]. 

 

Μια συνέπεια της ενζυµολογίας κάθε µονοπατιού είναι ότι ενώ τα όρθο µονοπάτια των 

ψευδοµονάδων δε µπορούν να ανεχθούν µεθυλ-υποκαταστάσεις, και οι τρεις µονοµεθυλιωµένες 

φαινόλες (κρεσόλες) µπορούν να αποικοδοµηθούν µέσω του µέτα µονοπατιού. Οι αποικοδοµητές που 

διαθέτουν το όρθο µονοπάτι, ξεπερνούν το πρόβληµα αυτό οξειδώνοντας αρχικά τη µεθυλοµάδα σε 

καρβοξυλοµάδα και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα ένζυµα για αποικοδόµηση του υδροξυβενζοϊκού 

οξέος. Πιο συγκεκριµένα, για το µέτα µεταβολικό µονοπάτι υπάρχει µια δικλείδα όπου µια 

αφυδρογονάση και µια υδρολάση είναι διαθέσιµες για να προωθήσουν το µεταβολισµό της  
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(µεθυλ-) κατεχόλης που σχηµατίζεται. Αν σχηµατιστεί 3-µεθυλκατεχόλη, το προϊόν διάσπασης του 

δακτυλίου θα είναι µια κετόνη, παρά αλδεΰδη και συνεπώς η διάσπασή της συνεχίζεται µε τη βοήθεια 

της υδρολάσης. Αντίθετα, για την κατεχόλη και την 4-µεθυλκατεχόλη η αφυδρογονάση είναι αυτή που 

θα αναλάβει το προϊόν της διάσπασης του δακτυλίου (την ηµιαλδεΰδη) [Powlowski et al. 1994].  

  

ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Pseudomonas sp. phDV1 

Το βακτηριακό στέλεχος που µελετάται στην παρούσα εργασία ανήκει στο φύλο Πρωτοβακτήρια, 

κλάση Γάµµα Πρωτοβακτήρια, οικογένεια Pseudomonaceae, γένος Pseudomonas και είναι ένα 

αρνητικό κατά Gram, αερόβιο βακτήριο. Έχει αποµονωθεί από µολυσµένο έδαφος της ∆ανίας όπου 

υπήρχαν ρύποι από πετρέλαιο. Έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται παρουσία φαινόλης και να τη 

χρησιµοποιεί ως µοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας. Μετά από έλεγχο µοναδιαίων αποικιών για 

την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη φαινόλη, καλλιέργεια του παραπάνω στελέχους ελέγχθηκε 

για ταξινόµηση του µε βάση την αλληλουχία του 16S rDNA. Βρέθηκε πως είναι στενά συγγενικό µε 

το είδος Pseudomonas pseudoalcaligenes (99,8% ταυτόσηµη αλληλουχία 16S rDNA). Το στέλεχος 

phDV1 είναι ψυχρόφιλο και αναπτύσσεται σε εύρος από 0-40 οC, µε βέλτιστη ανάπτυξη σε 

θερµοκρασία κοντά στους 30 οC. Οι ρυθµοί ανάπτυξης του βακτηρίου στις βέλτιστες συνθήκες 

ανάπτυξης (30 οC σε 200 mg/L φαινόλης) έχουν υπολογιστεί και η ικανότητα αποικοδόµησης της 

φαινόλης είναι 52 mg/L την ώρα. Αυτό κατατάσσει το στέλεχος ανάµεσα στα  αποτελεσµατικότερα 

για την αποικοδόµηση της φαινόλης [Polymenakou et al. 2005].  

Σύµφωνα µε τους Yang και Humphrey (1975) το πρώτο βήµα στην αποικοδόµηση της φαινόλης 

είναι η µετατροπή της σε κατεχόλη από το ένζυµο NADPH-εξαρτώµενη υδροξυλάση. Το ένζυµο που 

συµµετέχει στο δεύτερο βήµα της αποικοδόµησης έχει αποµονωθεί και χαρακτηριστεί κινητικά και 

έχει ταυτοποιηθεί µε MALDI-TOF MS ότι είναι η 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης [Tsirogianni et al. 

2005]. Έχουν επίσης αναγνωριστεί και όλα τα υπόλοιπα ένζυµα που συµµετέχουν στο µέτα 

µεταβολικό µονοπάτι αποικοδόµησης φαινόλης από το στέλεχος αυτό µετά από αποµόνωσή τους µε 

τη βοήθεια διαβάθµισης σακχάρου [Tsirogianni et al. 2004]. Τέλος, µε τη βοήθεια µη αποδιατακτικής 

ηλεκτροφόρησης σε συνδυασµό µε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση και αναγνώριση των πρωτεϊνών, 

έχουν βρεθεί πρωτεΐνες του µονοπατιού που πιθανότατα σχηµατίζουν µεταξύ τους πρωτεϊνικά 

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

του 2-υδροξυπεντ – 2,4διενοϊκού,  ii) η αφυδρογονάση της ακεταλδεΰδης και η αλδολάση του 4-

υδροξυ-2-οξοβαλερικού, iii) η µονοξυγενάση του βενζολίου και η υδροξυλάση της φαινόλης 

[Tsirogianni et al. 2006].  
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM  ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Συνοπτικά, τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια παρουσιάζουν τα εξής: 

• Το κυτταρικό τοίχωµα περιέχει µόνο λίγα στρώµατα πεπτιδογλυκάνης (σχετικά µε τα θετικά 

κατά Gram βακτήρια) 

• Περιβάλλονται από µια εξωτερική µεµβράνη, η οποία περιέχει λιποπολοσακχαρίτες και 

βρίσκεται έξω από το στρώµα πεπτιδογλυκάνης  

• Η εξωτερική µεµβράνη περιέχει πορίνες. Αυτές είναι πρωτεΐνες που διαπερνούν τη µεµβράνη και 

δρουν σαν πόροι δια µέσου των οποίων µπορούν να διαχέονται συγκεκριµένα µόρια. Σε αντίθεση 

µε τους µεµβρανικούς µεταφορείς, οι πορίνες είναι αρκετά µεγάλες για να επιτρέπουν την 

παθητική διάχυση. Λειτουργούν δηλαδή ως κανάλια ειδικά για κάποιους τύπους µορίων.  

• Ο χώρος που παρεµβάλλεται µεταξύ των δυο µεµβρανών του κυττάρου (εξωτερική και 

κυτταροπλασµατική) ονοµάζεται περιπλασµατικός χώρος ή περίπλασµα. Ο χώρος αυτός 

εµπλέκεται µε διάφορους τρόπους σε βιοχηµικά µονοπάτια, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσληψης 

θρεπτικών, σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης, τη µεταφορά ηλεκτρονίων και την τροποποίηση ουσιών 

που είναι τοξικές για το κύτταρο.  

• Κάποια έχουν ένα µαστίγιο που στηρίζεται µε τη βοήθεια µεµβρανικών πρωτεϊνών και των δυο 

µεµβρανών και βοηθά στην κίνηση του βακτηρίου. (Τα είδη του γένους Pseudomonas διαθέτουν 

µαστίγιο) 

• Περιέχουν λιποπρωτεΐνες που βοηθούν στη µεταξύ τους σύζευξη, τη µεταβίβαση σήµατος από 

το περιβάλλον και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.                          
                                                                                [http://en.wikipedia.org/wiki/Gram-negative]   

 
Εικόνα 7:  Μεµβράνες αρνητικού κατά Gram βακτηρίου 
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ΣΚΟΠΟΣ  

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι η µελέτη των επαγόµενων πρωτεϊνών όταν το βακτήριο 

Pseudomonas sp. phDV1 αναπτύσσεται µε µοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας τη φαινόλη σε 

τέσσερεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, καθώς και άλλους αρωµατικούς ρύπους όπως µ-κρεσόλη, π-

κρεσόλη, τολουόλιο και ναφθαλένιο.  

Αρχικά, µε τη χρήση φασµατοφωτοµέτρου, µελετάται το µεταβολικό µονοπάτι αποικοδόµησης κάθε 

αρωµατικής ένωσης και στη συνέχεια γίνεται αποµόνωση και κλασµατοποίηση των πρωτεϊνών του 

βακτηρίου για την περαιτέρω ανάλυση και χαρακτηρισµό τους.    
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ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

Το στέλεχος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι του γένους Pseudomonas. Το 

βακτήριο αυτό είναι Gram-, αερόβιο, έχει τη δυνατότητα να µεταβολίζει οργανικούς ρύπους ως 

µοναδική πηγή άνθρακα και αποµονώθηκαν από βιοµηχανική περιοχή της ∆ανίας [Polymenakou 

et al. 2005].  

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LB  

Peptone       5  g / L 

NaCl       5  g / L 

Yeast Extract   2  g / L 

Beef Extract     1  g / L 

   Γίνεται ρύθµιση του pH = 7,4   *στερεό θρεπτικό υλικό: 1,5% 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 

dΗ2Ο                             800    mL/L 

Όλα τα συστατικά του διαλύµατος είναι αποστειρωµένα  

  

* ∆ιάλυµα  5 x Μ9 άλατα 

Na2HPO4  37,61 g/L 

KH2PO4  15      g/L 

NaCl    2,5   g/L  

NH4Cl              5      g/L 

   Ρύθµιση του pΗ = 7,4 και αποστείρωση σε αυτόκαυστο (20 min, 120o C, 2 Atm) 

 

**Θειϊκά άλατα 

10% w/v  MgSO4 x 7H2O 

1% w/v     FeSO4 x 7H2O 
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ΠΗΓΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Φαινόλη 0,5Μ (MB = 94,1) 

π-κρεσόλη 7,23Μ (ΜΒ = 108,14) σε διαλύτη µεθανόλη  

µ-κρεσόλη (ΜΒ = 108,14 και d = 1,033 g/mL) 

Τολουόλιο (ΜΒ = 92,14 και d = 0,865 g/mL) 

Ναφθαλένιο 0,5Μ (ΜΒ = 128,18) σε διαλύτη µεθανόλη 

Σακχαρόζη 1Μ (ΜΒ = 342,30) 

Απόλυτη αιθανόλη και απόλυτη µεθανόλη (ως πηγή άνθρακα σε καλλιέργειες µάρτυρες) 

 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

• Ακρυλαµιδίου-δισακρυλαµιδίου (ΑΒ-mix, Laemmli)  

30% w/v Ακρυλαµίδιο 

0,8% w/v ∆ισακρυλαµίδιο 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτής pΗ 8,8 (Gel Buffer, Laemmli)  

1500 mM   Tris  

0,4% w/v    SDS 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης (Laemmli) 

25 mM        Tris 

192 mM      Glycine 

0,1% w/v     SDS 

 

• Ακρυλαµιδίου-δισακρυλαµιδίου (ΑΒ-mix)  

48% w/v Ακρυλαµίδιο 

1,5% w/v ∆ισακρυλαµίδιο 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτής (Gel Buffer) 3X  

Tris 3M 

SDS 0,3% (w/v) 

pH  8,45   (ρύθµιση µε HCl) 
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• Ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος (Sample Buffer) 

SDS                       12% (w/v) 

Glycerol                    10% (w/v) 

Mercaptoethanol 6%  

Serva blue G  0,05% 

Tris-HCl, pH  7 150mM 

 

• Πρότυπο διάλυµα πρωτεϊνών (Marker) 

Phosphorylase b             97400 Da 

Serum albumin               66200 Da 

Ovalbumin                     45000 Da 

Carbonic anhydrase       31000 Da 

Trypsin inhibitor            21500 Da 

Lysozyme                      14400 Da 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα Ανόδου (10X) 

Tris    1M 

pH = 8,9     (ρύθµιση µε HCl) 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα Καθόδου (10X) 

Tris   1M 

Tricine  1M 

SDS   1,0% (w/v) 

pH 8,25      

 

• Χρώση  

 

1.  Coomassie blue 

∆ιάλυµα χρώσης (5 L) 

1,5 g  Coomassie Brilliant blue G-250 

1250 mL Μεθανόλη 

500 mL Οξικό οξύ 

3250 mL ddH2O 
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∆ιάλυµα αποχρωµατισµού (1 L) 

50 mL  Μεθανόλη 

70 mL  Οξικό Οξύ 

880 mL ddH2O 

 

2. Κολλοειδής Coomassie blue 

∆ιάλυµα για σταθεροποίηση πρωτεϊνών (Gel Fixation) (1 L) 

450 mL             Mεθανόλη 

10  mL              Οξικό Οξύ 

540 mL             ddH2O 

 

∆ιάλυµα χρώσης (500 mL) 

0,5 g  Coomassie Brilliant blue G-250 

170 mL  Μεθανόλη 

2,5 mL  Οξικό οξύ 

85 g                 θειικό αµµώνιο 

 Τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O 

 

∆ιάλυµα αποχρωµατισµού (1 L) 

10 mL             Οξικό Οξύ 

990 mL           ddH2O 

 

• Ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος για IEF (sample buffer): 

7 M          ουρία 

2 Μ          θειουρία 

4% w/v    CHAPS  

1% w/v    DTT   

και ακριβώς πριν τη χρήση προστίθενται 15 µL αναστολείς πρωτεασών* και 22,5 µL αµφολύτες 

40% w/v για pH 3-10 (τελική συγκέντρωση 3% w/v), σε κάθε 300 µL ρυθµιστικού διαλύµατος 

δείγµατος. 
*αναστολείς πρωτεασών: 10mM AEBSF, 5mM EDTA, 650µM Bestatin, 70µM E-64, 5µM Leupeptin, 1.5 µM 

Aprotinin (Sigma P2714). 
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• διάλυµα αναγωγής πρωτεϊνών σε λωρίδες IPG: 

14,4 g           ουρία 

  0,8 g           SDS (sodium dodecyl sulfate) 

10    mL        ρυθµιστικό διάλυµα πηκτής για ηλεκτροφόρηση Laemmli (gel buffer) 

  8    mL        γλυκερόλη 

  0,8 g           DTT  

ως τελικό όγκο 40 mL µε ddH2O καθώς και λίγες σταγόνες µπλε της βρωµοφαινόλης. 

 

• διάλυµα σταθεροποίησης ανηγµένων πρωτεϊνών σε λωρίδες IPG: 

14,4 g           ουρία 

  0,8 g           SDS (sodium dodecyl sulfate) 

10    mL        ρυθµιστικό διάλυµα πηκτής για ηλεκτροφόρηση Laemmli (gel buffer) 

  8    mL        γλυκερόλη 

  1    g           ιωδοακεταµίδιο   

ως τελικό όγκο 40 mL µε ddH2O καθώς και λίγες σταγόνες µπλε της βρωµοφαινόλης. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) 

Χρησιµοποιείται στήλη Kromasil 100 C18 µε µήκος 250 mm και εσωτερική διάµετρο 4,0 mm. 

Η κινητή φάση αποτελείται από 50% µεθανόλη και 1% οξικό οξύ. Το διάλυµα της κινητής 

φάσης φιλτράρεται, µέσω µεµβρανών (0,2µm διάµετρος πόρων, Whatman) υπό κενό και 

απαερώνεται. Για τη φόρτωση του δείγµατος, το οποίο φιλτράρεται και αυτό µέσω µεµβρανών, 

χρησιµοποιείται σωληνάκι (loop) όγκου 20 µL. H ροή της κινητής φάσης είναι σταθερή σε 1 

mL/min. Η ανίχνευση των ρύπων γίνεται φωτοµετρικά στα 254 nm (Variable Wavelength 

Monitor 2141, Pharmacia).     

Αρχικά σχηµατίζεται µια πρότυπη καµπύλη, συγκέντρωσης κάθε ρύπου ξεχωριστά, σε 

συνάρτηση µε το σήµα που καταγράφεται µετά τη µέτρηση. Το σήµα εκφράζεται ως το εµβαδό 

κορυφής, που εµφανίζεται στον αντίστοιχο χρόνο έκλουσης του ρύπου από τη στήλη (5,3 min 

για τη φαινόλη και 9,1 min για την π-κρεσόλη). Βάσει της πρότυπης καµπύλης υπολογίζεται και 

η συγκέντρωση του ανάλογου ρύπου σε κάθε άγνωστο δείγµα.    
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΑΙΝΟΛΗΣ
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΜΠΥΛΗ π-ΚΡΕΣΟΛΗΣ 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

Ανάπτυξη για 2 ηµέρες σε θρεπτικό υλικό LB, στους 35οC υπό ανακίνηση και εµβολιασµός µε 

10 mL αυτής της καλλιέργειας σε θρεπτικό M9R 500 Ml [Sokol et al. 1988], όπου περιέχεται η 

αντίστοιχη αρωµατική ένωση ως πηγή άνθρακα. Η ποσότητα του ρύπου που δεν καταναλώνεται 

υπολογίζεται µετά από ανάλυση µε χρωµατογραφία HPLC. Ο ρύπος που καταναλώθηκε 

αναπληρώνεται ως την επιθυµητή τιµή. Όταν η OD600 της καλλιέργειας φτάσει µεταξύ 0,6-1,0 τα 

κύτταρα συλλέγονται.  
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

Φυγοκέντρηση 6000g, 20min, 4ο C. Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και επαναιώρησή τους 

σε 50mM Tris/ H2SO4,  pH = 8 (1,5 mL ανά 1g κυττάρων) πριν την αποθήκευσή τους στους -40 
οC. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ  

Από το εναιώρηµα κυττάρων λαµβάνονται 200 µL και αραιώνονται µε 3 mL ρυθµιστικού 

διαλύµατος 50 mM K2HPO4 – KH2PO4, pH 7,5. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 6000 g, 10 min, 4 
oC και επαναιώρηση του ιζήµατος σε 1 mL του ίδιου ρυθµιστικού διαλύµατος. Μεταφέρεται σε 

eppendorf και προστίθενται 100 µL διαλύµατος 50% ακετόνη-50% τολουόλιο. Με τη βοήθεια 

του τολουολίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποδιοργανώνει τις µεµβράνες όταν βρίσκεται 

σε µεγάλη συγκέντρωση [Border et al. 2006], εκχυλίζονται τα συστατικά του κυτταροπλάσµατος 

στο εξωτερικό διάλυµα. Η ακετόνη προστίθεται στο διάλυµα για τη διατήρηση της ενεργότητας 

του ενζύµου 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης. Όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν [Tsirogianni 

et al. 2005] η ακετόνη είναι ασθενής συναγωνιστικός αναστολέας εναντίον της κατεχόλης και γι’ 

αυτό αποτελεί τον καταλληλότερο σταθεροποιητή για τα ένζυµα που τη δεσµεύουν. Το διάλυµα 

που σχηµατίζεται ανακινείται για 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια 

διατηρείται σε πάγο, µέχρι να ολοκληρωθούν οι µετρήσεις. Το διάλυµα αυτό αποτελεί το 

κυτταρικό εκχύλισµα.  

Σε κυψελίδα χαλαζία, πλάτους 1cm, που περιέχει µαγνητάκι για ανάδευση εισάγονται 3 mL 

ρυθµιστικού διαλύµατος 50 mM K2HPO4 – KH2PO4 pH 7,5 και 10 µL εκχυλίσµατος κυττάρων, 

ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1,2 mg βακτηριακής µάζας. Σε φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης 

(Aminco DW2000) λαµβάνεται φάσµα απορροφήσεων στο εύρος µηκών κύµατος 240 nm – 450 

nm, το οποίο αποτελεί το φάσµα µάρτυρα (control). Στη συνέχεια προστίθενται 20 µL 

διαλύµατος κατεχόλης 10 mM (δηλ. 22 mg κατεχόλης) και λαµβάνονται φάσµατα κάθε 2 min 

για την ίδια περιοχή µηκών κύµατος. Για να είναι συγκρίσιµες οι µετρήσεις ανάµεσα στα 

διαφορετικά δείγµατα διατηρούνται κάποιες παράµετροι σταθερές, όπως π.χ. µηδενισµός της 

απορρόφησης πριν τη λήψη φασµάτων γίνεται στα 240 nm και µε αέρα στη θέση της κυψελίδας. 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Προσθήκη 200 µL βενζαµιδίνης 50mM και 200 µL αµινοκαπροϊκού οξέος 50mM σε κάθε 10 

mL κυτταρικού αιωρήµατος (τελική συγκέντρωση καθενός 1mM) . Οµογενοποίηση των 

κυττάρων και λύση τους µε υπέρηχους (30 watt, για 20 min σε 20 κύκλους,15 sec σε υπέρηχους 

και 45 sec σε ηρεµία για κάθε κύκλο) στους 4 οC. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 4500g ,10 min, 4οC. 
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Αποµακρύνεται το ίζηµα και το κυτταρικό εκχύλισµα φυγοκεντρείται σε υπερφυγόκεντρο για 1 

h, 100000g σε ρότορα TFT50.38, 4o C. Tο ίζηµα (µεµβρανικό κλάσµα) και το υπερκείµενο 

(υδατοδιαλυτό κλάσµα) συλλέγονται. Οι µεµβράνες επαναιωρούνται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

50mM Tris/H2SO4 pH 8 και τα δυο κλάσµατα φυλάσσονται χωριστά στους -40o C.  

Ο διαχωρισµός εσωτερικών και εξωτερικών µεµβρανών γίνεται µε τη βοήθεια του ανιονικού 

απορρυπαντικού N-lauryl-sarcosinate (ΜΒ = 293,4), το οποίο έχει δειχθεί ότι διαλυτοποιεί 

επιλεκτικά τις εσωτερικές µεµβράνες. Σε τελική συγκέντρωση απορρυπαντικού 2% w/v σε διπλά 

απιονισµένο νερό, γίνεται επώαση υπό ήπια ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για περίπου 

1h. Στη συνέχεια, µε φυγοκέντρηση για 1 h, 100000g σε ρότορα TFT50.38 και θερµοκρασία 4o 

C, οι εξωτερικές µεµβράνες συλλέγονται σε ίζηµα, το οποίο στη συνέχεια επαναιωρείται σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris/H2SO4 pH 8. Το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης αυτής 

περιέχει διαλυτοποιηµένες εσωτερικές µεµβράνες.  

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ BRADFORD 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική αναφορά Bradford MM 1976, παρασκευάζονται τα διαλύµατα: 

• Πυκνό (30 mL):  

9,5 mL απόλυτη αιθανόλη 

20,7 mL Η3PO4 (85%) 

35 mg Coomassie  

• Αραιό (500 mL): 

424,69 mL διπλά απιονισµένο νερό (ddH2O) 

14,25 mL απόλυτη αιθανόλη  

31,06 mL Η3PO4 (85%) 

30 mL stock διάλυµα  

Το προς χρήση διάλυµα (αραιό) αφού αναδευτεί καλά, διηθείται σε απλό διηθητικό χαρτί και 

φυλάσσεται στους 4οC. 

Με τη βοήθεια προτύπων διαλυµάτων αλβουµίνης (BSA) σχηµατίζεται πρότυπη καµπύλη 

απορρόφησης στα 595 nm, βάσει της οποίας υπολογίζονται πρωτεϊνικές συγκεντρώσεις 

αγνώστων διαλυµάτων. Τα προς µέτρηση διαλύµατα αποτελούνται από 900 µL του αραιού 

διαλύµατος και το δείγµα σε τελικό όγκο 100 µL σε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris/H2SO4 pH 

8, ώστε η συνολική ποσότητα πρωτεΐνης σε αυτό να είναι εντός των ορίων της πρότυπης 

καµπύλης. Το διάλυµα, αλλά και η πρότυπη καµπύλη ανανεώνονται κάθε δυο εβδοµάδες.    
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ΚΑΤΑΚΡΙΜΝΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ [Jiang et al. 2004] 

• Με τριχλωροξικό οξύ (TCA)  

Σε 900 µL πρωτεϊνικού διαλύµατος προστίθενται 100 µL TCA (100% w/v) και το διάλυµα 

παραµένει στον πάγο και στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

11500g, 4o C, 30 min και αποµακρύνεται το υπερκείµενο. Το ίζηµα πλένεται µε κρύα ακετόνη 

και γίνεται νέα φυγοκέντρηση 11500g 4o C 20 min. Αποµακρύνεται το υπερκείµενο, αφήνεται 

να στεγνώσει το ίζηµα για λίγη ώρα και επαναδιαλύεται σε 50 µL ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος 

ηλεκτροφόρησης SDS-Tricine. 

• Με ακετόνη 

Στο πρωτεϊνικό διάλυµα προστίθεται τριπλάσιος όγκος κρύας ακετόνης (-20 οC) και το 

διάλυµα παραµένει στους -20 οC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

10000g, 30 min, 4oC και αφού στεγνώσει το ίζηµα επαναδιαλύεται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

δείγµατος ηλεκτροφόρησης SDS-Tricine όταν πρόκειται να γίνει ηλεκτροφόρησή του ή σε 

ρυθµιστικό διάλυµα κατάλληλο για την ισοηλεκτρική εστίαση όταν πρόκειται να ακολουθήσει 

IEF. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ GEL ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙ∆ΙΟΥ 

⇒ S D S – G l y c i n e [Laemmli 1970] 

 

• ∆ιάλυµα για πηκτή 13,5 %  

135 mL          AB-mix, Laemmli 

  75 mL          Gel-buffer pH8,8, Laemmli 

  72 g              ουρία      

900 µL  APS 10% (w/v) 

200 µL   TEMED 

Σε τελικό όγκο 300 mL µε προσθήκη ddH2O 

 

Για τη συγκεκριµένη εργασία, ηλεκτροφόρηση µε ιόντα γλυκίνης έγινε µόνο για τη δεύτερη 

διάσταση σε ηλεκτροφόρηση δυο διαστάσεων (IEF-SDS PAGE). Ηλεκτροφόρηση γίνεται µε 

σταθερή ένταση του ρεύµατος στα 20 mA για δυο πηκτές να ηλεκτροφορούνται ταυτόχρονα. Η 

διάρκεια της ηλεκτροφόρησης είναι περίπου 24 h. Η χρώση γίνεται µε κολλοειδή Coomassie για 

12 h, αφού πρώτα παραµείνει στο διάλυµα σταθεροποίησης για περίπου 12 ώρες.   
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⇒ S D S – T r i c i n e  [Schaegger et al. 1987] 

  

• ∆ιάλυµα πηκτής διαχωρισµού (300 mL) 

  60 mL AB-mix 

100 mL Gel-buffer (3X) 

  30 g Glycerol 

300 mL         τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O  

1,5 mL APS 10% (w/v) 

150µL TEMED 

 

• ∆ιάλυµα πηκτής στοίβαξης (96 mL) 

  8 mL  AB-mix 

32 mL  Gel-buffer (3X) 

96 mL  τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O 

720 µL  APS 10%(w/v) 

72 µL  TEMED 

 

∆ιαδικασία: 

Το διάλυµα της πηκτής διαχωρισµού µεταφέρεται µεταξύ γυάλινων πλακών (διαστάσεις 20cm 

x 22 cm, 1 mm πάχος διαχωριστικού µεταξύ τους) και στη συνέχεια τοποθετείται βουτανόλη για 

τη δηµιουργία λείας επιφάνειας. Μετά τον πολυµερισµό του ακρυλαµιδίου αφαιρείται η 

βουτανόλη και τοποθετείται το διάλυµα της πηκτής στοίβαξης, στο οποίο προσαρµόζεται το 

χτενάκι για τη δηµιουργία πηγαδιών. Στα πηγαδάκια φορτώνονται 50 µL δείγµατος και η 

ηλεκτροφόρηση γίνεται σε σταθερή τάση 70 V για 16h. Η χρώση και ο αποχρωµατισµός 

γίνονται µε τα διαλύµατα για κολλοειδή Coomassie και µε παραµονή της πηκτής στο καθένα 

περίπου 24h.  
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⇒ d o u b l e  S D S  [Rais et al. 2004]  

 

1η διάσταση (10% T, 3% C, 6M ουρία) 

 

• ∆ιάλυµα πηκτής διαχωρισµού (300 mL) 

  60 mL AB-mix 

100 mL Gel-buffer (3X) 

110 g ουρία  

300 mL         τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O  

1,5 mL APS 10% (w/v) 

150µL TEMED 

 

• ∆ιάλυµα πηκτής στοίβαξης (120 mL) 

10 mL AB-mix 

40 mL Gel-buffer (3X) 

120 mL τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O 

900 µL APS 10%(w/v) 

90 µL TEMED 

 

Συνθήκες ηλεκτροφόρησης: 

Η ένταση του ρεύµατος διατηρείται σταθερή στα 25 mA για 2 πηκτές να ηλεκτροφορούνται 

ταυτόχρονα. Χρόνος ηλεκτροφόρησης 17-19 h, µέχρι το µέτωπο να φτάσει σε απόσταση 17 cm 

ακριβώς από την αρχή της πηκτής διαχωρισµού. Η χρώση είναι απλή Coomassie και η πηκτή 

παραµένει στο διάλυµα χρώσης για περίπου 24 ώρες πριν τον αποχρωµατισµό.  
 

2η διάσταση (16,5% Τ, 3% C)  

 

• ∆ιάλυµα πηκτής διαχωρισµού (300 mL) 

100 mL AB-mix 

100 mL Gel-buffer (3X) 

  30 g γλυκερόλη  

300 mL         τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O  

1 mL  APS 10% (w/v) 

100µL TEMED 
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• ∆ιάλυµα πηκτής στοίβαξης (150 mL) 10% T, 3% C 

30 mL AB-mix 

50 mL Gel-buffer (3X) 

15 g               γλυκερόλη 

150 mL τελικός όγκος µε προσθήκη ddH2O 

750 µL APS 10%(w/v) 

75 µL TEMED 

 

Συνθήκες ηλεκτροφόρησης: 

Από την πηκτή της 1ης διάστασης κόβονται οι λωρίδες για κάθε δείγµα ξεχωριστά και 

επωάζονται για 30 min σε διάλυµα 100 mM Tris/HCl pH 2. Αυτό συµβάλλει στην καλύτερη 

διαχωριστική ικανότητα και τη µετατροπή των ζωνών σε κουκκίδες. Στη συνέχεια οι λωρίδες 

στεγνώνονται ελαφρώς και κλείνονται ανάµεσα σε γυάλινες πλάκες (διαστάσεις 20cm x 22 cm, 

1 mm πάχος διαχωριστικού µεταξύ τους) όπου προστίθεται το διάλυµα πηκτής για τη 2η 

διάσταση. Οι λωρίδες από την 1η διάσταση τελικά ενσωµατώνονται στην πηκτή στοίβαξης.   

Ηλεκτροφόρηση γίνεται µε σταθερή ένταση ρεύµατος 50 mA για 2 πηκτές να 

ηλεκτροφορούνται ταυτόχρονα. Χρόνος ηλεκτροφόρησης περίπου 24 h. Η χρώση γίνεται µε 

κολλοειδή Coomassie µετά από δωδεκάωρη παραµονή της πηκτής σε διάλυµα σταθεροποίησης 

και παραµένει στο διάλυµα χρώσης για περίπου 12 ώρες πριν τον αποχρωµατισµό.  

 

ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

Χρησιµοποιήθηκαν έτοιµες ταινίες µε ακινητοποιηµένη διαβάθµιση pH (Immobilized pH 

Gradient strips) σε πηκτή που υποστηρίζεται από πλαστική ράχη. Το µήκος των strips είναι 17 

cm και η διαβάθµιση είναι µη γραµµική από pH 3 ως 10 (Bio-Rad IPG Strip, NL3-10).  

Το πρωτεϊνικό δείγµα κατακρηµνίζεται µε ακετόνη µόνο (εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό). Συνολικά σε κάθε ταινία «φορτώνεται» ποσότητα πρωτεΐνης ίση µε 500 µg και ο 

τελικός όγκος στον οποίο είναι διαλυµένη είναι ~300 µL.  

Αρχικά γίνεται επώαση του πρωτεϊνικού διαλύµατος µε DNase (51 units/150 µL ή 90 µg/150 

µL) και RNase (7,4 units/150 µL ή 90 µg/150 µL) παρουσία µικρής ποσότητας MgCl2 (τελική 

συγκέντρωση 3 mM) για περίπου 1h σε πάγο. Στη συνέχεια γίνεται κατακρήµνιση του δείγµατος 

µε κρύα ακετόνη και διαλυτοποίηση του ιζήµατος σε ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος για 

ισοηλεκτρική εστίαση (sample buffer IEF) µε τη βοήθεια υπερήχων (30% της µέγιστης ισχύος, 

δηλ. 9 watt, για ~10s σε τρεις επαναλήψεις) σε πάγο. 
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Μετά τη διαλυτοποίηση µε τη βοήθεια υπερήχων ακολουθεί επώαση των IPG λωρίδων για 12 

h, µε το εκάστοτε δείγµα για παθητική ενυδάτωση της πηκτής µε το πρωτεϊνικό διάλυµα και 

απορρόφηση σε αυτό του συνόλου των πρωτεϊνών. Η ενυδάτωση γίνεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Αρχικά οι ταινίες αφήνονται για περίπου 1h να απορροφήσουν το µεγαλύτερο όγκο 

του διαλύµατος και στη συνέχεια καλύπτονται ελαφρώς µε κατάλληλο λάδι (mineral oil, Bio-

Rad) πάνω από την πλαστική τους ράχη, ώστε να αποφευχθεί οξείδωση ή καρβαµιλύωση της 

ουρίας λόγω του ατµοσφαιρικού αέρα και της αυξηµένης θερµοκρασίας και κατακρήµνισή της. 

Αυτό θα µείωνε τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών και κατά συνέπεια το διαχωρισµό τους.   

Το πρόγραµµα ισοηλεκτρικής εστίασης είναι στους 21οC µε µέγιστη επιτρεπτή ένταση ανά 

strip 50 µΑ και τάση: 

  150 V       1h     γραµµική αύξηση 

  250 V       1h     γραµµική αύξηση 

3000 V       9h     γραµµική αύξηση 

4000 V     10h     γραµµική αύξηση 

6000 V       3h     ταχεία αύξηση  

7000 V     10h     ταχεία αύξηση 

  500 V       2h     ταχεία πτώση  (συντήρηση του strip µέχρι τη µεταφορά του στο διάλυµα 

αναγωγής). 

Πριν τη δεύτερη διάσταση γίνεται αναγωγή των πρωτεϊνών µε επώαση για 15 min σε 10 mL 

διαλύµατος αναγωγής και ακολουθεί σταθεροποίηση των ανηγµένων µορφών µε επώαση για 15 

min σε 10 mL διαλύµατος σταθεροποίησης ανηγµένων πρωτεϊνών.  

Τέλος, οι ταινίες προσαρµόζονται στην επιφάνεια πηκτών ηλεκτροφόρησης 13,5 % κατά 

Laemmli, όπως περιγράφονται πιο πάνω (ανάµεσα σε γυάλινες πλάκες µε διαστάσεις 20cm x 22 

cm, 1 mm πάχος διαχωριστικού µεταξύ τους) και σταθεροποιούνται εκεί µε τη βοήθεια 

διαλύµατος 0,5% αγαρόζης σε ρυθµιστικό διάλυµα πηκτής.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

Οι καλλιέργειες έγιναν όπως περιγράφεται στο πεδίο ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ για τους ρύπους 

φαινόλη και 4-υδροξυφαινόλη (π-κρεσόλη). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απλά ο ρύπος 

ανανεωνόταν εξ ολοκλήρου κάθε 24 h. Αναλυτικά, µια ενδεικτική πορεία ανάπτυξης των 

καλλιεργειών µε πηγή άνθρακα φαινόλη σε συγκεντρώσεις 200 mg/L, 400 mg/L, 600 mg/L και 

800 mg/L φαίνεται στην εικόνα 9&9’. Στην εικόνα αυτή φαίνονται παράλληλα η συγκέντρωση 

του ρύπου και η οπτική πυκνότητα σε κάθε καλλιέργεια σε σχέση µε το χρόνο. Για τις 

περιπτώσεις καλλιεργειών παρουσία άλλων ρύπων γίνεται µια συγκριτική απεικόνιση των 

ρυθµών ανάπτυξής τους στην εικόνα 10Β, ενώ για τις καλλιέργειες µε πηγή άνθρακα τη φαινόλη 

γίνεται σύγκριση στην εικόνα 10Α. Από τις συγκρίσεις αυτές προκύπτει ότι σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις φαινόλης ο ρυθµός ανάπτυξης της καλλιέργειας δε διαφέρει πολύ και βέλτιστη 

ταχύτητα ανάπτυξης παρατηρείται για τη συγκέντρωση 400 mg/L. Για συγκεντρώσεις πάνω από 

400 mg/L η καλλιέργεια χρειάζεται ένα χρόνο προσαρµογής για τις νέες συνθήκες (περίπτωση 

συγκέντρωσης 600 mg/L) ενώ µετά την προσαρµογή της ο ρυθµός αύξησης ανεβαίνει πάλι 

ανάλογα µε τη συγκέντρωση του ρύπου.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για εµβολιασµό κάθε καλλιέργειας χρησιµοποιείται ποσότητα 

προηγούµενης, σε συγκέντρωση ρύπου καλλιέργειας, όπου η οπτική πυκνότητα είναι µεταξύ 0,4 

και 0,5. Συνεπώς, τα κύτταρα που συναντούν µεγάλες σχετικά συγκεντρώσεις ρύπου στην 

καλλιέργεια των 600 mg/L φαινόλης, είναι ήδη προσαρµοσµένα στην παρουσία µεγάλης 

ποσότητας φαινόλης όταν εµβολιαστούν σε θρεπτικό υλικό µε 800 mg/L και ο ρυθµός 

πολλαπλασιασµού τους εκεί είναι σχετικά αυξηµένος. Για τις περιπτώσεις των άλλων ρύπων ως 

πηγή άνθρακα δε µπορεί να γίνει ποσοτική συσχέτισή τους µε ακρίβεια, αλλά οι ρυθµοί 

ανάπτυξης των καλλιεργειών είναι ανάλογοι µε αυτούς στην περίπτωση της φαινόλης (εικόνα 

10Β). Μόνο στην περίπτωση της π-κρεσόλης µπορεί να σηµειωθεί ότι στα 135 mg/L π-κρεσόλης 

η ανάπτυξη είναι ταχύτερη από αυτή της χαµηλότερης συγκέντρωσης ρύπου (55 mg/L). Για την 

εύρεση της ευνοϊκότερης όµως συγκέντρωσης του ρύπου, για ταχεία ανάπτυξη, απαιτούνται και 

περαιτέρω δοκιµές µε υψηλότερη συγκέντρωσή του στο θρεπτικό µέσο. 
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Εικόνα 8: 

Καλλιέργειες του βακτηρίου Pseudomonas sp. phDV1 παρουσία διαφορετικών ρύπων.   

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ  

Για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις έγινε έλεγχος του µεταβολικού µονοπατιού που 

ακολουθείται, µε το τεστ µεταβολικού µονοπατιού που περιγράφεται στο πεδίο ΥΛΙΚΑ – 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [Tsirogianni et al. 2005, Faizal et al. 2005, Bordel et 

al. 2006] απορρόφηση στα 260 nm µετά την προσθήκη κατεχόλης, σηµαίνει ότι υπάρχει cis,cis-

µουκονικό οξύ στο διάλυµα, δηλαδή ο αρωµατικός δακτύλιος της κατεχόλης που προσθέτουµε 

διασπάται από το ένζυµο 1,2-διοξυγενάση της κατεχόλης, το οποίο ανήκει στο όρθο µεταβολικό 

µονοπάτι. Αντίθετα, απορρόφηση στην περιοχή των 375 nm, µαρτυρά την παρουσία 2-

υδροξυµουκονικής ηµιαλδεΰδης στο διάλυµα και συνεπώς την ύπαρξη του ενζύµου 2,3-

διοξυγενάσης της κατεχόλης, ένζυµο του µέτα µεαβολικού µονοπατιού.     

Τα αποτελέσµατα για τις περιπτώσεις της φαινόλης φαίνονται σε επόµενη σελίδα (Εικόνα 

11&11’) όπου φαίνεται καθαρά η αύξηση της συγκέντρωσης του προϊόντος (2-υδροξυµουκονική 

ηµιαλδεΰδη) όταν στο εκχύλισµα των κυττάρων (σύνολο ενζύµων κυτταροπλάσµατος) 

προστεθούν 20 µL κατεχόλης 10mM. Η κατεχόλη, η οποία εµφανίζεται στα 275 nm στα 

παρακάτω φάσµατα, καταναλώνεται µέχρι εξάντλησής της ενώ παράλληλα σχηµατίζεται η 2-

υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη, η οποία ανιχνεύεται στα 375 nm. Το συµπέρασµα είναι ότι το 

ακολουθούµενο µονοπάτι (µετα µεταβολικό µονοπάτι) δεν αλλάζει καθώς αυξάνουµε τη 

συγκέντρωση της φαινόλης ως τα 800 mg/L. Συνεπώς µε αύξηση του ρύπου δεν επάγεται η  
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Εικόνα 9: 

Ρυθµοί ανάπτυξης καλλιεργειών που περιέχουν φαινόλη στο θρεπτικό µέσο.
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Εικόνα 9’: 

Ρυθµοί ανάπτυξης καλλιεργειών που περιέχουν φαινόλη στο θρεπτικό µέσο.
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Εικόνα 10: 

Ρυθµοί ανάπτυξης καλλιεργειών σε σύγκριση µεταξύ τους. 

Α. καλλιέργειες µε πηγή άνθρακα τη φαινόλη σε 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις 

Β.  καλλιέργειες µε διαφορετικές πηγές άνθρακα, που φαίνονται στο υπόµνηµα δεξιά.   
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έκφραση κάποιου επιπλέον ενζύµου που να οδηγεί σε χρήση και άλλου µεταβολικού µονοπατιού. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ ο σχηµατισµός του µεταβολικού ενδιαµέσου γινόταν σχετικά γρήγορα 

(µέγιστη τιµή στα 14 min περίπου), η εξαφάνισή του χρειαζόταν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί 

(κάποιες ώρες). Αυτό υποδεικνύει ότι το επόµενο ένζυµο του µεταβολικού µονοπατιού είτε είναι 

πολύ πιο αργό σε δράση, είτε αδρανοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της εκχύλισης του 

κυτταροπλάσµατος. Αυτό µας επιτρέπει να κάνουµε µια κατά προσέγγιση κινητική µελέτη των 

ενζύµων οξείδωσης της κατεχόλης µε το παραπάνω πείραµα.    

Με λήψη φασµάτων συναρτήσει του χρόνου και όχι του µήκους κύµατος, για τα µήκη κύµατος 

375 nm και 260 nm, γίνεται έλεγχος της ταχύτητας σχηµατισµού του ενός ή του άλλου προϊόντος (2-

υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη ή cis, cis-µουκονικό οξύ αντίστοιχα). Η διαδικασία γίνεται όπως και 

στο τεστ ελέγχου µεταβολικού µονοπατιού, µε τη διαφορά ότι εδώ ο µηδενισµός του οργάνου 

γίνεται µε το ρυθµιστικό διάλυµα στο οποίο περιέχεται το εκχύλισµα. Η καταγραφή φάσµατος 

γίνεται για 20 min από τη στιγµή προσθήκης της κατεχόλης. Στην περίπτωση φωτοµέτρησης στα 

260 nm δεν εµφανίστηκε καµία ένδειξη απορρόφησης, ενώ κατά τη φωτοµέτρηση στα 375 nm 

εµφανίστηκαν οι καµπύλες κινητικής που φαίνονται στην εικόνα 12.  

Στην εικόνα 12 γίνεται η σύγκριση της ταχύτητας µετατροπής της κατεχόλης σε 2-

υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη για τις τέσσερεις περιπτώσεις καλλιεργειών µε πηγή άνθρακα τη 

φαινόλη. Στα πρώτα λεπτά το ένζυµο είναι κορεσµένο και η ταχύτητα µετατροπής της κατεχόλης 

είναι µέγιστη και για τις τέσσερεις περιπτώσεις, αφού η κατεχόλη παρέχεται σε περίσσεια. Από τη 

σύγκριση αυτή, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ανάλογο µε αυτό της µελέτης του ρυθµού 

ανάπτυξης των καλλιεργειών. Για την καλλιέργεια µε 400 mg/L φαινόλη στο θρεπτικό της µέσο η 

ταχύτητα της µελετώµενης ενζυµικής δράσης είναι µέγιστη. Για την καλλιέργεια µε 600 mg/L 

φαινόλης στο θρεπτικό µέσο η ταχύτητα µειώνεται δραστικά, ενώ στην καλλιέργεια µε 

συγκέντρωση φαινόλης 800 mg/L το ένζυµο εµφανίζει πάλι µια αύξηση στη δραστικότητα που 

παρατηρείται. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτό που παραµένει σταθερό, µεταξύ των τεστ κινητικής, 

είναι η συνολική µάζα των κυττάρων που χρησιµοποιούνται και όχι η ποσότητα του ενζύµου, 

µπορούµε να εξάγουµε το συµπέρασµα ότι σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπου επάγεται η 

έκφραση µεγαλύτερης ποσότητας του ενζύµου για να επιτευχθεί από το βακτήριο κατανάλωση 

µεγαλύτερης ποσότητας κατεχόλης. Στην περίπτωση της καλλιέργειας στα 600 mg/L φαινόλης, η 

ποσότητα του ενζύµου ίσως να µην έχει ακόµα φτάσει τα ιδανικά για τη συγκέντρωση ρύπου 

επίπεδα ή η µεγάλη συγκέντρωση φαινόλης µπορεί να προκαλεί το θάνατο πολλών βακτηρίων, 

µειώνοντας έτσι το ποσοστό ενεργού ενζύµου στο δείγµα που αναλύεται.  

  

 35



                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

200 250 300 350 400 450

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

200 mg/L phenol in culture
A

bs
or

ba
nc

e

wavelength (nm)

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

200 250 300 350 400 450

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

400 mg/L phenol in culture

Ab
so

rb
an

ce

wavelength (nm)

 control (buffer & cell extract)
 catechol addition
 after 2 minutes
 4 minutes
 6 minutes
 8 minutes
 10 minutes
 12 minutes
 14 minutes

 
Εικόνα 11: 
Έλεγχος µεταβολικού µονοπατιού που ακολουθείται κατά την αποικοδόµηση φαινόλης, για τις 
τέσσερεις περιπτώσεις συγκέντρωσής της στο θρεπτικό υλικό. Στα 275 nm απορροφά η κατεχόλη, 
ενώ στα 375 nm απορροφά η 2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη. 
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Εικόνα 11’: 
Έλεγχος µεταβολικού µονοπατιού που ακολουθείται κατά την αποικοδόµηση φαινόλης, για τις 

τέσσερεις περιπτώσεις συγκέντρωσής της στο θρεπτικό υλικό. Στα 275 nm απορροφά η κατεχόλη, 

ενώ στα 375 nm απορροφά η 2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη.  
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Εικόνα 12: 

Έλεγχος κινητικής του ενζύµου 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης στις τέσσερεις περιπτώσεις 

καλλιεργειών µε φαινόλη ως µοναδική πηγή άνθρακα.  

 

Για τις καλλιέργειες µε πηγή άνθρακα π-κρεσόλη και τολουόλιο τα τεστ ελέγχου του µεταβολικού 

µονοπατιού φαίνονται στην εικόνα 13. Οι ρυθµοί σχηµατισµού της 2-υδροξυµουκονικής 

ηµιαλδεΰδης δεν είναι τόσο αυξηµένοι όπως στις περιπτώσεις των καλλιεργειών που 

αναπτύχθηκαν σε φαινόλη, αλλά το πρώτο µεταβολικό ενδιάµεσο του µονοπατιού που 

ακολουθείται είναι και πάλι το ίδιο. Ή τουλάχιστο το διαθέσιµο ένζυµο έχει τη δυνατότητα να 

µετατρέπει την κατεχόλη που του προσφέρουµε σε 2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη. Είναι πιθανό 

όµως το µονοπάτι φυσιολογικά να µη µετατρέπει το τολουόλιο ή την π-κρεσόλη σε κατεχόλη, 

αλλά σε µεθυλο-κατεχόλη και απλά το ένζυµο που εξετάζεται εδώ ίσως είναι ικανό να µετατρέπει 

και τα δυο υποστρώµατα στην αντίστοιχή τους ηµιαλδεΰδη. Αυτό το ενδεχόµενο υποστηρίζεται 

και από την πολύ χαµηλότερη ενεργότητα που εµφανίζουν τα ένζυµα σε αυτή την περίπτωση 

(εικόνα 15), σε σχέση µε τις καλλιέργειες φαινόλης (εικόνα 19), καθώς και από το γεγονός ότι οι 

καλλιέργειες µε πηγή άνθρακα το τολουόλιο ή την π-κρεσόλη έχουν πιο κόκκινο χρώµα 

συγκριτικά µε αυτές της φαινόλης, που έχουν κίτρινο (2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη). Που 
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σηµαίνει ότι σε αυτές δε συγκεντρώνεται 2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη, αλλά κάποιο άλλο 

µεταβολικό ενδιάµεσο. Όπως και να έχει πάντως, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ακολουθείται 

το µέτα µεταβολικό µονοπάτι, δηλαδή σχάση κατεχολικού δακτυλίου σε µέτα θέση.   

Στην εικόνα 14 φαίνεται και ο έλεγχος για το µεταβολικό µονοπάτι που ακολουθείται από τα 

βακτήρια που αναπτύσσονται σε µ-κρεσόλη, όπου τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα παραπάνω 

και το µονοπάτι που ακολουθείται και εδώ είναι το µέτα µεταβολικό µονοπάτι. Οι ποσότητες όµως 

ενζύµου και υποστρώµατος, που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο, διαφέρουν και τα 

αποτελέσµατα δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καµία ποσοτική σύγκριση µε τα παραπάνω. 

Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν 500 µL εναιωρήµατος κυττάρων, 
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Εικόνα 13: 

Έλεγχος µεταβολικού µονοπατιού που ακολουθείται κατά την αποικοδόµηση π-κρεσόλης και 

τολουολίου.  
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Εικόνα 14: 
Έλεγχος µεταβολικού µονοπατιού σε καλλιέργεια που περιέχει µ-κρεσόλη στο θρεπτικό υλικό. 

Στα 375 nm απορροφά η 2-υδροξυµουκονική ηµιαλδεΰδη.  
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Εικόνα 15: 

Έλεγχος κινητικής του ενζύµου 2,3-διοξυγενάση της κατεχόλης στις καλλιέργειες που 

αναπτύσσονται παρουσία π-κρεσόλης ή τολουολίου.  
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αντί για 200 και στις τελικές µετρήσεις, οι οποίες γίνονταν σε τελικό όγκο 700 µL, το κυτταρικό 

εκχύλισµα ήταν 50µL και ο όγκος διαλύµατος κατεχόλης 10mM που χρησιµοποιήθηκε ήταν 10 

µL. Οι αναλογίες αυτές όµως δε δίνουν εύκολα ανιχνεύσιµες ποσοτικές αλλαγές και γι’ αυτό 

τροποποιήθηκε το πρωτόκολλο στον έλεγχο των υπόλοιπων καλλιεργειών. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Αρχικά έγιναν οι καλλιέργειες, όπως περιγράφονται στο πεδίο ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ, για τους 

ρύπους φαινόλη (συγκεντρώσεις 200 mg/L, 400 mg/L, 600 mg/L, 700 mg/L και 800 mg/L), µ-

κρεσόλη, τολουόλιο ή  ναφθαλένιο σε συνδυασµό µε φαινόλη, π-κρεσόλη διαλυµένη σε αιθανόλη, 

καθώς και καλλιέργειες µε µόνη πηγή άνθρακα αιθανόλη ή γλυκόζη, ως καλλιέργειες µάρτυρες. 

Αποµονώθηκαν οι µεµβράνες των βακτηρίων και διαχωρίστηκαν οι εσωτερικές από τις 

εξωτερικές. Από κάθε περίπτωση 70 µg περίπου φορτώθηκαν σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 10% 

και ηλεκτροφορήθηκαν παρουσία SDS και tricine. Οι πηκτές µετά από τη χρώση µε κολλοειδή 

coomassie φαίνονται στην εικόνα 16. Στην πηκτή όπου ηλεκτροφορήθηκαν οι πρωτεΐνες της 

εσωτερικής µεµβράνης δεν ξεχώρισαν ζώνες σε όλα τα δείγµατα. Πιθανότατα φορτώθηκαν πολύ 

µεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης σε αυτά, λόγω της δυσκολίας µέτρησης της πρωτεϊνικής 

συγκέντρωσης µε τη µέθοδο Bradford, καθώς το απορρυπαντικό στο οποίο είναι διαλυτοποιηµένες 

οι πρωτεΐνες αυτές αντιδρά µε τη χρωστική coomassie του αντιδραστηρίου Bradford.   

Από τον έλεγχο αυτό, µε τις αυξανόµενες συγκεντρώσεις φαινόλης, αλλά και τα συνδυασµένα 

θρεπτικά υλικά, προκύπτει το συµπέρασµα ότι όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της φαινόλης 

κάποιες πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης εκφράζονται σε µικρότερο βαθµό. Συγκρίνοντας το 

µοτίβο των πρωτεϊνών του δείγµατος από γλυκόζη και αυτά από θρεπτικό µε φαινόλη (πηγαδάκια 

1-8, εικόνα 16Α), φαίνεται ότι δυο πρωτεΐνες µειώνονται περισσότερο µε την αύξηση της 

συγκέντρωσης της φαινόλης (πηγαδάκια 6-8, ροζ πλαίσιο). Από αυτές η µεγαλύτερη σε µοριακό 

βάρος σχετίζεται µε το µεταβολισµό της φαινόλης και πιο συγκεκριµένα µε τον τρόπο εισόδου της 

στο κύτταρο (καθώς µιλάµε για πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης) αφού στο δείγµα που ως 

θρεπτικό είχε γλυκόζη δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζώνη που εµφανίζεται στα πηγαδάκια 2-5. Την 

άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι στο δείγµα που αναπτύχθηκε σε αιθανόλη (δεύτερος 

µάρτυρας, πηγαδάκι 12) η ζώνη αυτή επίσης δεν εµφανίζεται, ενώ στο δείγµα που αναπτύχθηκε σε 

άλλο ρύπο µε αρωµατικό δακτύλιο (µ-κρεσόλη, πηγαδάκι 14)  εµφανίζεται και πάλι.  

Το µοτίβο ανάµεσα στα δείγµατα που αναπτύχθηκαν σε χαµηλές συγκεντρώσεις φαινόλης και 

σε αυτό που αναπτύχθηκε σε µ-κρεσόλη είναι ίδιο. Συνεπώς το κύτταρο αντιµετωπίζει τους δυο 

ρύπους µε τον ίδιο τρόπο και η πρωτεΐνη που αναφέρθηκε πιο πάνω πιθανότατα δεν είναι ειδική 
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για ένα µόνο ρύπο, αλλά για τον αρωµατικό δακτύλιο. Συγκρίνοντας τώρα τα πηγαδάκια 11-14 

φαίνεται ότι, ενώ παρουσία αιθανόλης η µικρότερη από τις δυο ζώνες που σχολιάζονται 

εµφανίζεται, όταν στο θρεπτικό προστεθεί µικρή ποσότητα ναφθαλενίου ή π-κρεσόλης η ζώνη 

αυτή χάνεται. Πιθανότατα µε κάποιο τρόπο αναστέλλεται η έκφρασή της παρουσία αρωµατικών 

ενώσεων. Στα συνδυασµένα θρεπτικά που ελέγχονται στα πηγαδάκια 9 και 10 της εικόνας 16Α 

δεν παρατηρείται κάποια αξιόλογη διαφοροποίηση σε σχέση µε τα δείγµατα που αναπτύχθηκαν σε 

θρεπτικό µέσω που περιέχει µόνο φαινόλη. Το συµπέρασµα από αυτά τα δυο πηγαδάκια είναι 

απλά ότι το τολουόλιο και το ναφθαλένιο δεν αναστέλλουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας και δεν 

προκαλούν αλλαγές στις πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης. Για τον έλεγχο όµως της 

ικανότητάς τους να αποτελούν πηγή άνθρακα για το βακτήριο γίνεται στη συνέχεια προσπάθεια 

για ανάπτυξη καλλιέργειας µε µοναδική πηγή άνθρακα τολουόλιο ή ναφθαλένιο. 

Στην εικόνα 16Β φαίνονται πρωτεΐνες εσωτερικής µεµβράνης για κάποια από τα δείγµατα που 

αναφέρθηκαν. Η δυσκολία µέτρησης της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης στα δείγµατα αυτά, λόγω της 

παρουσίας του απορρυπαντικού N-lauryl-sarcosinate, αλλά και η διάχυση των ζωνών κατά την 

ηλεκτροφόρηση, λόγω της ύπαρξης διαλυτοποιηµένων λιπιδίων από την εσωτερική µεµβράνη, 

κάνουν την ανάλυση και σύγκριση µεταξύ των δειγµάτων µε µια απλή ηλεκτροφόρηση 

δυσκολότερη και λιγότερο αξιόπιστη. Για το λόγο αυτό δεν έγινε άλλη προσπάθεια ανάλυσης 

εσωτερικών µεµβρανών µε ηλεκτροφόρηση στην παρούσα εργασία.    

Στη συνέχεια έγιναν καλλιέργειες µε µοναδική πηγή άνθρακα φαινόλη (συγκεντρώσεις πάλι 200, 

400, 600, 800 mg/L), 200 mg/L τολουόλιο, 135 mg/L π-κρεσόλη και 135 mg/L ναφθαλένιο, καθώς 

και µια καλλιέργεια µε 1 mL/L µεθανόλη για να λειτουργήσει ως µάρτυρας για τις καλλιέργειες π-

κρεσόλης και ναφθαλενίου. Από τις καλλιέργειες αυτές αναπτύχθηκαν όλες εκτός από το µάρτυρα 

και αυτή µε πηγή άνθρακα το ναφθαλένιο, που δεν ξεπέρασαν σε οπτική πυκνότητα την τιµή 

απορρόφησης 0,1.   

Για τις υπόλοιπες έγινε αποµόνωση και κλασµατοποίηση πρωτεϊνών και ανάλυσή τους σε 

δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση. Τα αποτελέσµατα από την πρώτη διάσταση φαίνονται στην εικόνα 

17. ∆ιαφορές εντοπίζονται πάλι ανάµεσα στα δείγµατα της φαινόλης για τις πρωτεΐνες της 

εξωτερικής µεµβράνης, ενώ για την περίπτωση της π-κρεσόλης, αν εξαιρέσουµε την απουσία µιας 

ζώνης στα 30 kDa περίπου, το µοτίβο είναι ίδιο µε αυτό της φαινόλης σε χαµηλές συγκεντρώσεις. 

Για την καλλιέργεια παρουσία τολουολίου παρατηρούνται επιπλέον ζώνες µε µοριακό βάρος γύρω 

στα 97 kDa. Ίσως η επαγωγή µιας ακόµα πρωτεΐνης να είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη 

είσοδο του τολουολίου στο κύτταρο και την αποικοδόµησή του ή για την αποµάκρυνσή του, αν 

έχει ξεπεράσει το επίπεδο τοξικότητας. 
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                         A                                                                                                         B 
Εικόνα 16: 

SDS-Tricine ηλεκτροφόρηση, σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 10% T, 3% C.   
A. Εξωτερικές µεµβράνες βακτηρίων που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό παρουσία: 1) 1,4 g/L γλυκόζη, 2&3) 200 mg/L φαινόλη, 4&5) 400 mg/L 
φαινόλη, 6) 600 mg/L φαινόλη, 7) 700 mg/L φαινόλη, 8) 800 mg/L φαινόλη, 9) 100 mg/L φαινόλη & 20 mg/L τολουόλιο, 10) 100 mg/L 
φαινόλη & 2,5 mg/L ναφθαλένιο, 11) 65 mg/L ναφθαλένιο διαλυµένο σε 1mL αιθανόλη, 12) 2 mL/L αιθανόλη , 13) 40 mg/L π-κρεσόλη 
διαλυµένη σε 2 mL αιθανόλη, 14) 40 mg/L µ-κρεσόλη 
B.  Εσωτερικές µεµβράνες βακτηρίων που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο παρουσία: 1) 40 mg/L π-κρεσόλης σε αιθανόλη, 2) 100 mg/L 
φαινόλη & 20 mg/L τολουόλιο, 3) 100 mg/L φαινόλη & 65 mg/L ναφθαλένιο, 4) 600 mg/L φαινόλη, 5) 700 mg/L φαινόλη, 6&7) 400 mg/L 
φαινόλη  

 



 

 
 

Εικόνα 17: 
SDS-Tricine ηλεκτροφόρηση, σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 10% T, 3% C µε 6M 

ουρία  
Εξωτερικές µεµβράνες βακτηρίων που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο παρουσία: 1) 
200 mg/L φαινόλη, 2) 400 mg/L φαινόλη, 3) 600 mg/L φαινόλη, 4) 800 mg/L 
φαινόλη, 5) 200 mg/L τολουόλιο και 6) 135 mg/L π-κρεσόλη.  

 

Οι λωρίδες από την παραπάνω πηκτή κόπηκαν και µεταφέρθηκαν σε γυάλινες 

πλάκες για να γίνει ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών σε δεύτερη διάσταση, µε τρόπο 

που περιγράφεται στο πεδίο ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις 

επόµενες εικόνες (Εικόνα 18 & Εικόνα 19)  
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Εικόνα 18: 

SDS-Tricine ηλεκτροφόρηση, σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 16,5% T, 3% C 
Εξωτερικές µεµβράνες βακτηρίων που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό παρουσία 1) 
200 mg/L φαινόλη, 2) 400 mg/L φαινόλη, 3) 600 mg/L φαινόλη και 4) 800 mg/L 
φαινόλη. Στην πάνω πλευρά κάθε πηκτώµατος φαίνεται το αντίστοιχο µοτίβο από 
την ηλεκτροφόρηση πρώτης διάστασης. 

 

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν και σε αυτές τις πηκτές απλά επιβεβαίωσαν αυτές 

της πρώτης διάστασης, µε  τη διαφορά ότι εδώ φαίνονται πλέον οι πρωτεΐνες ως 

ευδιάκριτες κουκκίδες καλά διαχωρισµένες µεταξύ τους και όχι σαν λεπτές ζώνες. 

Επιπλέον σε αυτή τη µορφή (2D) το µοτίβο µπορεί να συγκριθεί και µε 
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προηγούµενες πηκτές που έχουν γίνει στο εργαστήριο και για τις οποίες έχει γίνει 

ανάλυση µε MS και αναγνώριση της πλειοψηφίας των πρωτεϊνών.  

 

1 21 2
 

 
Εικόνα 19: 

SDS-Tricine ηλεκτροφόρηση, σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 16,5% T, 3% C 
Εξωτερικές µεµβράνες βακτηρίων που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό παρουσία 1) 
135 mg/L π-κρεσόλη, 2) 200 mg/L τολουόλιο 
 

Η ανάλυση και σύγκριση του κλάσµατος των υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών 

(κυτταρόπλασµα και περίπλασµα) έγινε µε ισοηλεκτρική εστίαση και 

ηλεκτροφόρηση κατά Laemmli. ∆οκιµάστηκαν διάφορες περιπτώσεις συνολικής 

ποσότητας πρωτεϊνών, συµπύκνωσης πρωτεϊνών (TCA ή µόνο µε ακετόνη), 

συγκέντρωσης αµφολυτών και συγκέντρωσης ενζύµων DNase, RNase, καθώς και 

προγράµµατα εστίασης και συνολικές Vh. Ο βέλτιστος συνδυασµός είναι αυτός που 

περιγράφεται στο πεδίο ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ. Οι δοκιµές έγιναν χρησιµοποιώντας 

το ίδιο πάντα δείγµα, για να µπορεί να γίνεται σύγκριση της επίδρασης κάθε 

παράγοντα στην ποιότητα της ανάλυσης.  

Χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο που κρίθηκε βέλτιστο, έγινε ισοηλεκτρική 

εστίαση για τα δείγµατα από καλλιέργειες σε φαινόλη 400 mg/L, µ-κρεσόλη 43 

mg/L, τολουόλιο 200 mg/L και π-κρεσόλη 135 mg/L. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στην εικόνα 20.   
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Εικόνα 20: 

IEF – ηλεκτροφόρηση κατά Laemmli, σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 13,5% 
Η συνολική ποσότητα πρωτεΐνης ήταν 500 µg και οι Vh που χρειάστηκαν για την 
εστίαση στην πρώτη διάσταση ήταν 109600. Τα δείγµατα είναι από καλλιέργειες σε 
1) 400 mg/L φαινόλη 2) 40 mg/L µ-κρεσόλη 3) 135 mg/L π-κρεσόλη και 4) 200 
mg/L τολουόλιο 
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Αυτό που µένει να γίνει είναι η σύγκριση ανάµεσα στις πηκτές, εντοπισµός των 

κουκκίδων που διαφέρουν µεταξύ των δειγµάτων (κάποιες φαίνονται σηµειωµένες 

στην εικόνα) και αναγνώριση των πρωτεϊνών που τις αποτελούν. Με τη µέθοδο αυτή 

θα βρεθούν οι πρωτεΐνες (ένζυµα) που επάγονται ή αναστέλλονται παρουσία 

διαφορετικών ρύπων και συνεπώς θα είναι πιο ξεκάθαρος ο τρόπος µε τον οποίο το 

βακτήριο επιτυγχάνει αποδοτική αποικοδόµηση µιας ποικιλίας ρύπων. Για να γίνει 

όµως σωστά η σύγκριση θα πρέπει να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα των 2D 

πηκτών (IEF-SDS PAGE) προσθέτοντας ίσως ποσότητα πολυαµινών στο δείγµα ή 

περισσότερη DNase, για αφαίρεση των νουκλεϊνικών οξέων, που προκαλούν διάχυση 

των πρωτεϊνών µέσα στην πηκτή, κατά την ισοηλεκτρική εστίαση και όχι 

συσσώρευσή τους σε διακριτές ζώνες. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 20, δε 

µπορεί να εφαρµοστεί ένα πρωτόκολλο για όλες τις περιπτώσεις δειγµάτων, 

πιθανότατα γιατί σε διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας διαφέρει και η ποσότητα 

των πλασµιδίων που αντιγράφονται ανά κύτταρο.     
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο βασικός στόχος της µελέτης είναι οι πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης, λόγω του 

ότι η εξωτερική µεµβράνη είναι αυτή που έρχεται πρώτη σε επαφή µε τους ρύπους του 

περιβάλλοντος και οι πρωτεΐνες της είναι η πρώτη απόκριση απέναντι στην παρουσία της 

αρωµατικής ένωσης. Όπως αναφέρθηκε, σε υψηλές συγκεντρώσεις φαινόλης, θα 

αναµενόταν να ενεργοποιηθεί κάποιο σύστηµα εκκροής φαινόλης, για να εξασφαλιστεί η 

επιβίωση του κυττάρου [Sharma et al. 2002]. ∆ε γνωρίζουµε όµως αν κάτι τέτοιο 

συµβαίνει, γιατί τα συστήµατα εκκροής εδρεύουν στην εσωτερική µεµβράνη του 

κυττάρου, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και στην παρούσα εργασία η εσωτερική 

µεµβράνη δε µελετήθηκε, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αναφέρθηκαν στα 

αποτελέσµατα. Μια ένδειξη όµως, για την ύπαρξη τέτοιου µηχανισµού, αποτελεί το 

γεγονός ότι στις καλλιέργειες µε µεγάλη συγκέντρωση φαινόλης (600 mg/L & 800 mg/L) 

παρατηρήθηκε κάποιες φορές αύξηση της συγκέντρωσης της φαινόλης στο υπερκείµενο 

της καλλιέργειας, κατά την ανάλυση µε χρωµατογραφία HPLC, χωρίς να έχει προηγηθεί 

προσθήκη ρύπου. 

Από την πρωτεοµική ανάλυση των δειγµάτων (SDS-Tricine PAGE και doubleSDS-

PAGE) παρατηρήθηκε η µειωµένη έκφραση πρωτεϊνών, σχετικά µεγάλου µοριακού 

βάρους, από την εξωτερική µεµβράνη του βακτηρίου, σε συνθήκες υψηλής 

συγκέντρωσης ρύπου. Ίσως η µείωση των πρωτεϊνών αυτών να ελαχιστοποιεί τη 

δυνατότητα διάχυσης του ρύπου προς το εσωτερικό του κυττάρου, όταν η συγκέντρωσή 

του στο εξωτερικό περιβάλλον γίνει απειλητικά µεγάλη. Ένας τέτοιος µηχανισµός για τη 

µειωµένη εισροή µορίων φαινόλης προς το κυτταρόπλασµα, θα συνέφερε ενεργειακά το 

κύτταρο, σε σχέση µε τα συστήµατα εκκροής αρωµατικών ενώσεων, τα οποία είναι 

εξαρτώµενα από ενέργεια και επιπλέον απαιτούν κατανάλωση χρόνου, βιοµορίων και 

ενέργειας για την κατασκευή τους. Κάτι τέτοιο µένει να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί µε 

την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών.  

Παρουσία µ-κρεσόλης ή π-κρεσόλης το µοτίβο πρωτεϊνών της εξωτερικής µεµβράνης 

είναι όµοιο µε αυτό των βακτηρίων που έχουν αναπτυχθεί παρουσία ανάλογων 

συγκεντρώσεων φαινόλης. Προφανώς, λόγω της ύπαρξης υδροξυλοµάδας στο µόριο και 

των τριών αυτών ρύπων και της παρόµοιας υδροφοβικότητάς τους, η «συµπεριφορά» της 

µεµβράνης απέναντί τους είναι ανάλογη.   

Από την άλλη πλευρά, όταν τα κύτταρα αναπτύσσονται παρουσία τολουολίου, το οποίο 

παρουσιάζει µεγαλύτερο συντελεστή κατανοµής σε υδρόφοβο περιβάλλον, από ό,τι η 

φαινόλη και οι κρεσόλες, τα κύτταρα εκφράζουν επιπλέον πρωτεΐνες στην εξωτερική 
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τους µεµβράνη. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει την ικανότητα του ρύπου να επάγει την 

έκφραση µεµβρανικών πρωτεϊνών. Μένει να γίνει αναγνώριση των πρωτεϊνών αυτών για 

να διαλευκανθεί ο τρόπος απόκρισης του κυττάρου.    

Παρουσία ναφθαλενίου ως µοναδική πηγή άνθρακα, τα βακτήρια δεν αναπτύχθηκαν 

και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω πειράµατα για τη διαλεύκανση της αιτίας που αυτό 

συµβαίνει. Με τη βοήθεια βενζολίου θα πρέπει να εξεταστεί αν η έλλειψη κάποιας 

υποκατάστασης στον αρωµατικό δακτύλιο είναι η αιτία ή αν φταίει ο διπλός δακτύλιος 

που για στερεοχηµικούς λόγους δεν τροποποιείται από τα διαθέσιµα ένζυµα.    

Οι Loh & Chua (2002) είχαν παρατηρήσει ότι η Pseudomonas putida όταν 

αναπτύσσεται σε βενζοϊκό οξύ συγκέντρωσης κάτω των 200 mg/L, χρησιµοποιεί το όρθο 

µεταβολικό µονοπάτι για την αποικοδόµησή του. Όταν η συγκέντρωση του βενζοϊκού 

αυξηθεί πάνω από 300 mg/L τότε ακολουθείται το µέτα µεταβολικό µονοπάτι. 

Προφανώς, για να µπαίνει το κύτταρο στη διαδικασία έκφρασης επιπλέον ενζύµων, ενός 

δεύτερου µονοπατιού, κάποιο πλεονέκτηµα του προσφέρεται από αυτό το γεγονός. 

Ελέγχθηκε λοιπόν στην παρούσα εργασία για το Pseudomonas sp. phDV1 µε το τεστ 

µεταβολικού µονοπατιού, αν κάτι τέτοιο ήταν η αιτία που το βακτήριο καταφέρνει να 

επιβιώνει σε υψηλές συγκεντρώσεις φαινόλης και να αποικοδοµεί το ρύπο αποδοτικά. 

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι το ακολουθούµενο µονοπάτι είναι το µέτα µεταβολικό 

µονοπάτι για όλο το εύρος συγκεντρώσεων φαινόλης όπου το βακτήριο έχει τη 

δυνατότητα να αναπτύσσεται, δηλαδή ως και 800 mg/L φαινόλη. 

Επόµενο βήµα στην εύρεση του τρόπου µε τον οποίο το στέλεχος αυτό ανταπεξέρχεται 

στις υψηλές συγκεντρώσεις φαινόλης ήταν η µελέτη της ταχύτητας των ενζύµων στις 

διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας. Οι Bordel et al (2006) παρατήρησαν ότι η P. putida 

F1, όταν αναπτύσσεται παρουσία τολουολίου σχηµατίζει 3-µεθυλκατεχόλη ως πρώτο 

ενδιάµεσο και καθώς το ενδιάµεσο αυτό συσσωρεύεται µέσα στο κύτταρο, ο ρυθµός 

διάσπασής του αυξάνεται, αποφεύγοντας την έξοδο της 3-µεθυλκατεχόλης στο θρεπτικό 

µέσο. Κάτι ανάλογο µπορεί να υποτεθεί και για την περίπτωση της Pseudomonas sp. 

phDV1. Στα τεστ κινητικής που έγιναν, φαίνεται ότι ο ρυθµός µετατροπής της κατεχόλης 

σε 2-υδρξυµουκονική ηµιαλδεΰδη αυξανόταν στις καλλιέργειες φαινόλης των 400 mg/L 

σε σχέση µε των 200 mg/L και των 800 mg/L σε σχέση µε των 600 mg/L. Η µείωση του 

ρυθµού µετατροπής στις καλλιέργειες των 600 mg/L σε σχέση µε τις προηγούµενες δυο 

(200 & 400 mg/L φαινόλη) αιτιολογείται από το γεγονός ότι κατά τη µετάβαση στη 

συγκέντρωση των 600 mg/L, από χαµηλότερες συγκεντρώσεις, το βακτήριο περνάει από 

µια φάση προσαρµογής. Στη φάση αυτή το κύτταρο συνθέτει πρωτεΐνες που του είναι 
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απαραίτητες για την αντιµετώπιση του στρες στο οποίο υποβάλλεται. Για το λόγο αυτό 

ίσως η έκφραση της 2,3-διοξυγενάσης της κατεχόλης να αναστέλλεται ή το ένζυµο 

µπορεί να αδρανοποιείται µερικώς, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργούνται 

κατά το στρες.  

Σε ό,τι αφορά τη βιοµάζα και το ρυθµό αφαίρεσης της φαινόλης από την καλλιέργεια, 

έχει παρατηρηθεί γενικά ότι η βιοµάζα συνεχίζει να αυξάνεται ακόµα και µετά την 

εξάντληση των ρύπων, ενώ η παραγωγή της ξεκινά κάποιο χρονικό διάστηµά µετά την 

αφαίρεση σηµαντικού ποσοστού του ρύπου από το θρεπτικό µέσο [Yu et al. 2001]. 

Ακόµα και αν ένας ρύπος µετατραπεί πολύ γρηγορότερα στο πρώτο µεταβολικό 

ενδιάµεσο από έναν άλλο, όπως συµβαίνει µε το βενζοϊκό οξύ και τη φαινόλη στο 

Acinetobacter radioresistens S13, δε σηµαίνει ότι θα υποστηρίξει πιο αποδοτικά την 

ανάπτυξη της βακτηριακής µάζας. Στο παραπάνω στέλεχος το βενζοϊκό εξαφανίζεται πιο 

γρήγορα από το θρεπτικό µέσο, αλλά η φαινόλη υποστηρίζει καλύτερα την ανάπτυξη. 

Συνεπώς ο σχηµατισµός κάποιου µεταβολικού ενδιαµέσου καθυστερεί την εκµετάλλευση 

του βενζοϊκού για την αύξηση της κυτταρικής µάζας. Το παράδειγµα αυτό αποτελεί µια 

απόδειξη ότι η προτίµηση προς την πρόσληψη ενός συγκεκριµένου ρύπου δε σηµαίνει 

απαραίτητα και καλύτερο ρυθµό αύξησης από την κατανάλωσή του  [Mazzoli et al. 

2007].  

Στο Pseudomonas sp. phDV1 παρατηρείται ότι σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

φαινόλης επιβραδύνεται και ο ρυθµός πρόσληψης φαινόλης, αλλά και ο ρυθµός αύξησης 

βιοµάζας. Πιθανότατα το βακτήριο να βιώνει οξειδωτικό στρες και συνεπώς µειώνει τους 

ρυθµούς ανάπτυξης στις µεγάλες συγκεντρώσεις ρύπου. Κατά τη διάρκεια της 

αποικοδόµησης η συγκέντρωση οξυγόνου επηρεάζει τις αντιδράσεις οξείδωσης των 

αρωµατικών δακτυλίων αλλά και της αναπνοής, σε διαφορετικό όµως βαθµό. Η δράση 

της διοξυγενάσης επιβραδύνεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι η αναπνοή [Yu et al. 2001]. 

Στις καλλιέργειες που χρησιµοποιούνται στην εργασία αυτή εξασφαλιζόταν καλός 

αερισµός και επαρκής δίοδος O2, συνεπώς ο µειωµένος ρυθµός ανάπτυξης της βιοµάζας 

δε σχετίζεται µε την έλλειψη παροχής οξυγόνου, αλλά µε τις αλλαγές στη σύσταση του 

θρεπτικού µέσου και µόνο.  

Όταν το οξυγόνο είναι περιορισµένο, το τολουόλιο µετατρέπεται σε κρεσόλες στην P. 

putida F1. Η διοξυγενάση µετατρέπει το τολουόλιο σε cis-διυδροδιόλη του τολουολίου 

και στη συνέχεια σε 3-µεθυλ-κατεχόλη. Όταν όµως, το οξυγόνο είναι περιορισµένο, 

εξαντλείται στο πρώτο στάδιο της αντίδρασης, που είναι ταχύτερο. Στις αναγωγικές 

συνθήκες του περιβάλλοντος, που έχουν δηµιουργηθεί, η διυδροδιόλη χάνει µόριο νερού 
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και µετατρέπεται σε µ-κρεσόλη ή ο-κρεσόλη η οποίες συσσωρεύονται [Yu et al. 2001]. 

Ως τώρα δεν έχει παρατηρηθεί η παραγωγή και συσσώρευση κάποιου ενδιαµέσου από το 

στέλεχος Pseudomonas sp. phDV1, κατά την παρακολούθηση των καλλιεργειών µε 

HPLC χρωµατογραφία.  

Οι Cafaro et al. 2005 έδειξαν πως δυο µονοοξυγενάσες µπορούν να συνεργαστούν για 

αποτελεσµατικότερη αποικοδόµηση µεγαλύτερου εύρους ρύπων, ενώ για το στέλεχος 

Pseudomonas sp. phDV1 έχει παρατηρηθεί η έκφραση δυο µονοοξυγενασών (βενζολίου 

και φαινόλης) οι οποίες πιθανόν να σχηµατίζουν πρωτεϊνικό σύµπλοκο µεταξύ τους 

[Tsirogianni et al. 2006]. Με τη βοήθεια των διαφορετικών ρύπων, που δείχθηκε ότι 

µπορεί να µεταβολίζει το στέλεχος αυτό, µένει να ερευνηθεί αν και µε ποιο τρόπο το 

βακτήριο χρησιµοποιεί το συνδυασµό των δυο µονοοξυγενασών και ποιο το 

πλεονέκτηµα που του προσφέρουν. Με την πρωτεοµική ανάλυση (IEF/SDS-PAGE) 

όλων των δειγµάτων που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, τη συγκριτική µελέτη των 

πηκτών και τη ταυτοποίηση των πρωτεϊνών που εµφανίζουν διαφορική έκφραση, 

αναµένεται να εξηγηθεί ο ρόλος αυτών των υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών στην 

αντιµετώπιση κάθε ρύπου ή της αυξηµένης συγκέντρωσής του.  

Μελετώντας όσα έχουν παρατηρηθεί για τα µεταβολικά µονοπάτια των υπόλοιπων 

ειδών και στελεχών του γένους Pseudomonas µπορούµε να κάνουµε υποθέσεις για τις 

πιθανές πορείες και αποκρίσεις σε περιβαλλοντικές αλλαγές για την Pseudomonas sp. 

phDV1, αλλά δε µπορούµε να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα. Η οριζόντια µεταφορά 

γονιδίων µεταξύ των µικροοργανισµών, η µεταφορά γονιδίων από τα πλασµίδια προς το 

χρωµόσωµα και αντίστροφα (µεταθετά στοιχεία και γονιδιακές αναδιατάξεις) και η  

επιλεκτική πίεση στα περιβάλλοντα όπου αναπτύσσονται τα στελέχη αυτά, προκαλούν 

συνεχώς αναδιατάξεις και συνδυασµούς µεταβολικών µονοπατιών που είναι µοναδικοί 

για κάθε στέλεχος. Επιπλέον η ικανότητα κάποιων αρωµατικών ρύπων να δηµιουργούν 

µεταλλάξεις αυξάνει την πολυπλοκότητα και τον αριθµό των πιθανών συνδυασµών. Στο 

συµπέρασµα αυτό κατέληξαν οι Cafaro et al. 2005,  µε τη µελέτη της εξειδίκευσης 

µονοοξυγενασών µε πολλές υποµονάδες, ως προς τα υποστρώµατά τους, αλλά και οι 

Merimaa et al. 2006, όταν προσπάθησαν να συσχετίσουν τα γονίδια της υδροξυλάσης της 

φαινόλης και της 2,3-διοξυγενάσης της κατεχόλης χρησιµοποιώντας 38 στελέχη του 

γένους Pseudomonas µε δυνατότητα αποικοδόµησης φαινόλης και π-κρεσόλης.     

Όπως γίνεται σαφές από όλα τα παραπάνω, η πλήρης γνώση του τρόπου µε τον οποίο 

ένα βακτήριο που χρησιµοποιείται για βιοαποικοδόµηση, δρα κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες ρύπανσης είναι ένα καλό εργαλείο για την εκµετάλλευση του βακτηρίου µε 
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βιοτεχνολογικές µεθόδους προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

Ανθεκτικότερα και αποδοτικότερα ως προς την αποικοδόµηση ρύπων στελέχη είναι ο 

στόχος όλων και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε πλήρη διαλεύκανση όλων των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη βιοχηµεία των κυττάρων και τη συµπεριφορά µε στόχο 

την επιβίωση. Πιο συγκεκριµένα, η εύρεση ενός καλού µηχανισµού προστασίας της 

µεµβράνης του κυττάρου, θα µας εξασφάλιζε ανθεκτικότητα για όποιο στέλεχος εµείς 

κρίνουµε ότι τη χρειάζεται (µε µεθόδους βιοτεχνολογίας), ενώ αποδοτικότερα 

µεταβολικά µονοπάτια για βιοαποικοδόµηση ή µονοπάτια που οδηγούν στο σχηµατισµό 

επιθυµητών ενδιαµέσων, µε σκοπό τη συσσώρευση και αποµόνωσή τους, είναι επιπλέον 

επιθυµητά εργαλεία της βιοµηχανίας.   
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