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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη του βακτηρίου Chlorobaculum 

tepidum, ενός gram αρνητικού πράσινου θειούχου βακτηρίου, σε θειούχα και θειοθειικά 

άλατα. Το βακτήριο αυτό πραγματοποιεί αναερόβια φωτοσύνθεση χρησιμοποιώντας ως 

δότες ηλεκτρονίων ανόργανες ενώσεις θείου. Οι ενώσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο 

θειούχα και θειοθιικά άλατα τα οποία οξειδώνονται στο τέλος σε θειικά με ενδιάμεσο 

μεταβολίτη το στοιχειακό θείο, το οποίο αρχικά παράγεται και αποθηκεύεται 

εξωκυττάρια για να χρησιμοποιηθεί αργότερα ως δότης ηλεκτρονίων όταν έχουν 

εξαντληθεί οι υπόλοιποι δότες. Ο μεταβολισμός του θείου στο βακτήριο 

πραγματοποιείται στον περιπλασματικό χώρο του κυττάρου και τα ακριβή μεταβολικά 

μονοπάτια δεν είναι πλήρως γνωστά. 

Στη συγκεκριμένη εργασία το βακτηριακό στέλεχος αναπτύχθηκε κάτω από τρείς 

διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά τη διαθέσιμη πηγή θείου. Στη συνθήκη 1 

συνυπήρχαν θειούχα και θειοθειικά, στη συνθήκη 2 υπήρχαν μόνο θειοθειικά και στη 

συνθήκη 3 μόνον θειούχα.  Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν κάτω από αναερόβιες 

συνθήκες στους 49 
o
C.  

Για την μελέτη της ανάπτυξης του βακτηρίου χρησιμοποιήθηκαν 

φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές μέθοδοι για το προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης της βακτηριοχλωροφύλλης και μεταβολιτών του βακτηρίου . 

Παρατηρήθηκε ότι στη συνθήκη 1 ο οργανισμός αναπτύσσται πιο γρήγορα, με βάση τη 

συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης,  σε σύγκριση με τη συνθήκη 3.    

Για την περεταίρω μελέτη του μεταβολισμού του θείου αναπτύχθηκε πρωτόκολλο 

απομόνωσης του στοιχειακού θείου που παράγει το βακτήριο ως μεταβολικό ενδιάμεσο. 

Το στοιχειακό θείο μελετήθηκε με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και 

φασματοσκοπίας μάζας ως προς τη φύση του και την ύπαρξη πρωτεϊνών που σχετίζονται 

με το μεταβολισμό και τη μεταφορά του. Η μελέτη των δειγμάτων δείχνει ότι αυτά 

αποτελούνται κυρίως από θείο το οποίο σχηματίζει σφαιρίδια ποικίλου μεγέθους , 

κάποιες φορές μεγαλύτερο και από το μέγεθος του κυτάρου ενώ δε βρέθηκαν πρωτεΐνες 

με τις μεθόδους αυτές.   



11 
 

Τέλος επειδή ο μεταβολισμός του θείου λαμβάνει χώρα στο περίπλασμα , έγινε 

προσπάθεια απομόνωσης του περιπλασματικού πρωτεόματος με σκοπό τη λεπτομερή 

μελέτη των πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτόν. Έγινε σύγκριση των πρωτεομάτων των 

τριών συνθηκών με πηκτή διπλής διάσταση IEF –SDS PAGE δημιουργήθηκε ο 

πρωτεομικός χάρτης για το περίπλασματικό πρωτεόμα. Ταυτοποιήθηκαν πρωτείνες που 

επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο κύτταρο ανάμεσα σε αυτές και πρωτείνες που 

σχετίζονται με το μεταβολισμό του θείου.    

 

Λέξεις κλειδιά : Chlorobaculum tepidum, φωτοσύνθεση , πράσινα θειούχα 

βακτήρια , μεταβολισμός θείου, πρωτεομική , ηλεκτρονική μικροσκοπία , 

ηλεκτροφόρηση, φασματομετρία μάζας ,   
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Abstract  

In this project ,the growth of the bacterium Chlorobaculum tepidum in sulfide and 

thiosulphate salts was studied. Chlorobaculum tepidum is a gram negative green sulfur 

bacterium. It makes anaerobic photosynthesis using as electron donors inorganic sulfur 

compounds. These compounds are mainly sulfide and thiosulfate salts which are oxidized 

to sulfates with the intermediate metabolite elemental sulfur originally produced and 

stored extracellular for later use as an electron donor when the other donors are depleted. 

The sulfur metabolism of the bacterium is carried to the cell periplasm and the accurate 

metabolic pathways are not fully known. 

In this study the bacterium grown under three different conditions regards the 

available sulfur source. In condition 1 coexisted sulfide and thiosulfate in condition 2 

thiosulfate was the sole donor and condition 3 sulfide was the sole donor. Cultures were 

grown under anaerobic conditions at 49 oC. 

To study the growth of the bacterium we used spectrophotometric methods for 

determining the concentration of the bacteriochlorophyll. For studying the concentration 

of some bacterial metabolites we used spectrophotometric and chromatographic methods. 

It was observed that in condition 1 the bacterium grew faster rather than condition 3. 

For further study of sulfur metabolism we invented and tested and elemental sulfur 

isolation protocol producing bacterium as a metabolic intermediate. Elemental sulfur was 

studied by electron microscopy, and mass spectrometry methods. Proteins were not found 

by these methods, and the elemental analysis of the samples shows that they consist 

mainly of sulfur which forms beads of varying size, sometimes larger than the size of the 

cell 

Finally, it was attempted isolating the periplasmic proteome. A comparison of the 

three conditions proteome dual dimension IEF -SDS PAGE gel was carried out in 

addition with  identification by mass spectrometry of proteins which were isolated from 

culture grown in condition 1.The identified proteins perform different functions in the cell 

between these proteins associated with sulfur metabolism . 

 

Key words : Chlorobaculum tepidum, photosynthesis , green sulfur bacteria , 

sulfur metabolism, proteomics , electron microscopy, electrophoresis , mass spectrometry 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1Φωτοσύνθεση 

Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται από τα φυτά και άλλους 

φωτοσυνθετικους μικροοργανισμούς για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική. 

Η χημική ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε μόρια υδατανθράκων που 

σχηματίζονται κατά τη διαδικασία αυτή.  

 Οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν ονομάζονται 

φωτοαυτότροφοι. Τέτοιοι οργανισμοί είναι τα φυτά, φύκη ,καθώς και φωτοσυνθετικά 

βακτήρια[1]. Όλη η ζωή στη γη, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι εξαρτώμενη από τη 

φωτοσύνθεση. Ακόμη και οι οργανισμοί που δεν φωτοσυνθέτουν και συνεπώς δεν 

συνδέονται απευθείας με τη φωτοσύνθεση, εξαρτώνται από αυτή έμμεσα είτε από τα 

μόρια που παράγονται κατά τη διαδικασία αυτή για ενέργεια , είτε από παραπροϊόντα 

όπως το οξυγόνο. 

 H πιο συνηθισμένη μορφή της φωτοσύνθεσης στη φύση είναι αυτή που 

πραγματοποιούν κυρίως τα φυτά , αλλά και κάποια φωτοσυνθετικά βακτήρια και φύκη. 

Ονομάζεται οξυγονική φωτοσύνθεση καθώς παράγεται μοριακό οξυγόνο κατά την 

οξείδωση του νερού.[2] Επιπλέον στη φύση πραγματοποιείται ακόμα μια μορφή 

φωτοσύνθεσης από βακτήρια , η οποία δεν περιλαμβάνει παραγωγή οξυγόνου . Σε αυτή 

τη μορφή αντί για νερό χρησιμοποιούνται άλλα μόρια σαν δότες ηλεκτρονίων (π.χ  H2S). 

Αυτή η μορφή φωτοσύνθεσης καλείται ανοξυγονική διότι επιτελείται σε αναερόβιες 

συνθήκες [3]. 

 Μια γενική εικόνα της ενεργειακής εξίσωσης της φωτοσύνθεσης είναι[4] : 

CO2 + 2H2X   [CH2O] + H2O + 2X 

Πιο εξειδικευμένα θα μπορούσαμε να χωρίσουμε στην οξυγονική και ανοξυγονική : 

Φυτά : 

CO2 +2 H2O     [CH2O] + H2O + O2 

Θειούχα βακτήρια : 

ΦΩΣ 
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CO2 + 2H2S    [CH2O] + H2O + 2S 

1.2 Πράσινα θειούχα βακτήρια 

     

 Τα πράσινα θειούχα βακτήρια αποτελούν μια οικογένεια υποχρεωτικά 

αναερόβιων φωτοαυτότροφων βακτηρίων. Ανήκουν στο φύλο Chlorobi . Τα βακτήρια 

αυτά είναι μη κινητικά και το σχήμα τους μπορεί να είναι σφαιρικό, ραβδοειδές ή σε 

μορφή ινιδίων[5,6].  

Κατά τη φωτοσύνθεση τους χρησιμοποιούν κέντρο αντίδρασης τύπου Ι και σαν 

χρωστικές τις βακτηριοχλωροφύλλες a,c,d ή e ,καροτενοϊδών,  όπως επίσης μπορεί να 

έχουν και μικρές ποσότητες χλωροφύλλης a. Οι χρωστικές αυτές εμπεριέχονται μέσα σε 

οργανίδια τα οποία καλούνται χλωροσώματα.[7]. Ακόμη βακτηριοχλωροφύλλη a υπάρχει 

και στο κέντρο αντίδρασης. Τα πράσινα θειούχα βακτήρια οξειδώνουν ανόργανες  

ενώσεις θείου , όπως θειούχα ,θειοθειικά άλατα και στοιχειακό θείο, καθώς και υδρογόνο 

ή σίδηρο σπανιότερα (σε οξειδωτική κατάσταση +2). Έτσι κατά τη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης τους χρησιμοποιούν τα ηλεκτρόνια από τις παραπάνω ενώσεις [5].  

Μια διαφοροποίηση σε σχέση με τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς είναι οτι τα 

πράσινα θειούχα βακτήρια δεν πραγματοποιούν την καθήλωση του διοξειδίου του 

άνθρακα μέσω του κύκλου του Calvin, αλλά μέσω του αναγωγικού κύκλου του 

τρικαρβοξυλικού οξέος (TCA). 

Παρά το γεγονός ότι ο μεταβολισμός του θείου των βακτηρίων αυτών είναι 

αντικείμενο μελέτης για δεκαετίες, δεν έχει κατανοηθεί πλήρως όπως επίσης δεν είναι 

γνωστά αρκετά μεταβολικά μονοπάτια και ένζυμα που παίρνουν μέρος στη διαδικασία 

αυτή[8]. 

1.3 Chlorobaculum tepidum 

To Chlorobaculum tepidum είναι ένα αναερόβιο , θερμόφιλο πράσινο θειούχο 

βακτήριο. Πρόκειται για ένα αρνητικό κατά Gram (negative- Gram) βακτήριο, του οποίου 

τα κύτταρα είναι μη κινητικά.[9] Ανήκει στην οικογένεια Chlorobiaceae (πίνακας 1.1) 
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Πίνακας 1.1  Ταξινόμηση Chlorobaculum tepidum 

Βασίλειο: Βακτήρια 

Διαίρεση: Chlorobi 

Κλάση: Chlorobia 

Τάξη: Chlorobiales 

Οικογένεια: Chlorobiacae 

Γένος: Chlorobaculum 

Είδος: Chlorobaculum tepidum 

 

  Το Chlorobaculum tepidum απομονώθηκε σε θερμές πηγές στη Νέα Ζηλανδία. 

Το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε περιείχε υψηλές συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων. Η 

βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του βρέθηκε πως είναι 47-48 
o
C(εικόνα 1.1) . Τα 

κύτταρα του συγκεκριμένου οργανισμού έχουν ραβδοειδή μορφή (εικόνα 1.2) [9].

 

Εικόνα 1.1 Ρυθμός ανάπτυξης του Chlorobaculum tepidum σε συνάρτηση με τη 

θερμοκρασία 
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Εικόνα 1.2. Φωτογραφία αντίθετης φάσης των κυττάρων του Chlorobaculum tepidum. 

Τα κύτταρα του βακτηρίου είναι μεγαλύτερα σε σχέση με των υπόλοιπων ειδών 

Chlorobaculum, καθώς επίσης είναι και το μόνο θερμόφιλο ανάμεσα σε αυτά ( πίνακας 

1.2). 

 

Πίνακας 1.2. Οι κύριες ιδιότητες των ειδών Chlorobium 
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Το πλήρες γονιδίωμα του Chlorobaculum tepidum αποκωδικοποιήθηκε το 2002  

και βρέθηκε ότι είναι ένα απλό κυκλικό χρωμόσωμα 2,154,946 bp (πίνακας 1.3)[10]. 

Σύγκριση με άλλα γονιδιώματα έδειξε την ύπαρξη γονιδίων τα οποία είναι συντηρημένα 

μεταξύ των φωτοσυνθετικών οργανισμών. Η λειτουργία πολλών από αυτών δεν είναι 

γνωστή και πιθανόν να παίζουν πρωτότυπους ρόλους στην φωτοσύνθεση. Από 

φυλλογονιδιακή ανάλυση προέκυψαν πιθανοί διπλασιασμοί γονιδίων που σχετίζονται με 

βιοσυνθετικά μονοπάτια της φωτοσύνθεσης και του μεταβολισμού του θείου και του 

αζώτου 

Πίνακας 1.3. Γενικά χαρακτηριστικά του γονιδιώματος του Chlorobaculum tepidum 

 

Το Chlorobaculum tepidum ως ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο, στο κύτταρο 

του διαθέτει εκτός από την κυτταροπλασματική μεμβράνη , ακόμα μία μεμβράνη την 

εξωτερική (εικόνα 1.3). Ανάμεσα από τις δύο μεμβράνες υπάρχει μια περιοχή που 

καλείται περιπλασματικός χώρος. Μέσα στο περίπλασμα υπάρχει μια στιβάδα 

πεπτιδογλυκάνης , η οποία προσδένεται ισχυρά με την εξωτερική μεμβράνη μέσω 

υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων των λιποπρωτεϊνών που διαθέτει και των λιπιδίων της 

μεμβράνης[11].  
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Εικόνα 1.3. Σύγκριση κυττάρων Gram θετικών - Gram αρνητικών βακτηρίων 

 Το Chlorobaculum tepidum ,όπως και τα περισσότερα πράσινα θειούχα 

βακτήρια, διαθέτει χλωροσώματα. Τα χλωροσώματα αποτελούν τις φωτοσυνθετικές 

κεραίες των οργανισμών αυτών. Δηλαδή είναι υπεύθυνα για τη συλλογή φωτός η οποία 

είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της φωτοσύνθεσης.  Αυτές οι εξειδικευμένες 

δομές αποτελούνται από διάφορους τύπους βακτηριοχλωροφυλλών και μικρότερων 

ποσοτήτων καροτενοϊδών και κινονών , που βρίσκονται διατεταγμένα μέσα σε 

γαλακτολιπίδια με δέκα διαφορετικές πρωτεΐνες να είναι προσκολλημένες πάνω σε 

αυτά[13] . . Οι Bchls c, d ή e στο χλωρόσωμα, διατάσσονται σε μη πρωτεϊνικούς 

σωληνοειδείς σωρούς με μέγιστη απορρόφηση στα 720-750nm[15]. Τα χλωροσώματα 

έχουν μια ελλειψοειδή διαμόρφωση και συνδέονται με το κέντρο αντίδρασης στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη Η μέση απόσταση τους από αυτή είναι τα 7nm κάτι που 

φανερώνει την ύπαρξη της FMO ως συνδετικής πρωτεϊνης ανάμεσα τους (εικόνα1.4) [12] 

.  
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Εικόνα1.4. Τομόγραμμα κυττάρου Cba tepidum όπου απεικονίζονται οι μεμβάνες 

[κυτταροπλασματική (cm) και εξωτερική (om) ,καθώς και η πεπτιδογλυκάνη]. Η 

απόσταση μεταξύ των μεμβρανών είναι 33nm. Οι ελλειψοειδής δομές που απεικονίζονται 

είναι τα χλωροσώματα και με διακεκομμένα βέλη φαίνεται η σύνδεση τους με την 

κυτταροπλασματική μεμβράνη.  

Κάθε κύτταρο Cba tepidum περιέχει περίπου 200 χλωροσώματα. Κατά συνέπεια 

μπορεί να διαθέτει πάνω από πενήντα εκατομμύρια μόρια βακτηριοχλωροφύλλης c.  Τα 

χλωροσώματα είναι μεγάλα και ανομοιόμορφα. Έχουν μήκος 100-200nm και διάμετρο 

30nm.  

Η συλλεγόμενη ηλιακή ενέργεια από τα χλωροσώματα μεταφέρεται μέσω 

πρωτεϊνών (FMO) στα κέντρα αντίδρασης (RCs) για τη σύνθεση ΑΤΡ. Το κέντρο 

αντίδρασης του Cba tepidum χρησιμοποιεί φωτοσύστημα τύπου Ι (Fe-S) και αποτελεί ένα 

ομοδιμερές, καθώς απαρτίζεται από δύο όμοιες μεμβρανικές πρωτεΐνες.  

Το γονιδίωμα του Chlorobaculum tepidum είναι το πρώτο που 

αποκωδικοποιήθηκε από την οικογένεια των Chlorobiaceae. Το γεγονός αυτό , 

ταυτόχρονα με το μικρό χρόνο ανάπτυξης του (διπλασιασμό κυττάρων) , το καθιστά 

οργανισμό πρότυπο για τη μελέτη των πράσινων θειούχων βακτηρίων . 

1.4 Φωτοσύνθεση στο Chlorobaculum tepidum 

 Η φωτοσύνθεση στο Cba tepidum αρχίζει με την απορόφηση των 

φωτονίων της ηλιακής ακτινοβολίας από τη φωτοσυνθετική κεραία του , δηλαδή τα 

χλωροσώματα. Η συγκεκριμένη φωτοσυνθετική κεραία αποτελεί μια από της πιο 
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αποδοτικές σε φωτοαυτότροφους οργανισμούς , κάτι το οποίο καθιστά τον οργανισμό 

ικανό να επιβιώσει σε περιοχές όπου φτάνει πολύ χαμηλό ποσοστό της ηλιακής 

ακτινοβολίας[14].  

Η ενέργεια από ταχλωροσώματα μεταφέρεται στο κέντρο αντίδρασης, προχωρά 

μέσω της Bchl a πρωτεΐνη FMO  η οποία εμφανίζει μέγιστο απορρόφησης στα 808nm Το 

κέντρο αντίδρασης είναι ενα ομοδιμερές που ο πυρήνας αποτελείται απο δύο αντγραφα 

της PscA σε αντίθεση με το ετεροδιμερές    PscA/ PscΒ του πυρήνα του φωτοσυστήματος 

Ι (PS I). Στο ομοδιμερες της PscA  βρίσκεται  ενα διμερές  Bchl a-840, ως τον κύριο δότη 

ηλεκτρονίων P840 και Chla-670 ως τον κύριο δέκτη ηλεκτρονίων Α0. Ο πυρήνας του 

φωτοσυνθετικού κέντρου αντίδρασης του Chlorobium tepidum, αποτελείται από τέσσερις 

υπομονάδες επονομαζόμενες ως: PscA,  PscB,  PscC, PscD και την πρωτεΐνη FMO.   

Η PscA προσδένει τον πρωταρχικό δότη ηλεκτρονίων P840, ένα ειδικό ζευγάρι 

μορίων Bchl a, τον πρωταρχικό δέκτη ηλεκτρονίων Α0, παράγωγο της Chl-a, και το 

σύμπλεγμα 4Fe-4S που συμβολίζεται με Fx. Τα δύο κατάλοιπα κυστεϊνης που συνδέονται 

με την υπομονάδα PscA, προσδένουν το σύμπλεγμα Fx[3]. Η PscΒ προσδένει τα δύο 

τελικά 4Fe-4S συμπλέγματα FA και FB, τα επονομαζόμενα κέντρα 1 και 2 και συνδέεται 

με τη βακτηριακή φερρεδοξίνη.  

Το φωτοσυνθετικό κέντρο αντίδρασης του Chlorobium tepidum συμπληρώνεται 

με δύο υπομονάδες του κυτοχρώματος c551, επονομαζόμενες ως PscC, το οποίο 

μεταφέρει άμεσα τα ηλεκτρόνια στο ειδικό ζεύγος P840. Επίσης συμπληρώνεται με την 

πρωτεΐνη FMO, που εμφανίζεται στο RC ως τριμερές, με κάθε μονομερές να περιέχει 7 

μόρια Bchl a. Τέλος το RC συμπληρώνεται με την υπομονάδα PscD, της οποίας ο ρόλος 

είναι ακόμα αβέβαιος αλλά υποστηρίζεται ότι συνδέεται με τη φερρεδοξίνη, πράγμα 

απαραίτητο για την αποτελεσματική μεταφορά της ενέργειας του φωτός απ’ την κεραία 

στα χλωροσώματα, μέσω της πρωτεΐνης FMO[15].  

Η μεταφορά ηλεκτρονίων στα πράσινα θειοβακτήρια διαφέρει σημαντικά με αυτή 

των μωβ βακτηρίων στο ότι το μεμβρανικά-συνδεδεμένο φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης 

των πράσινων θειοβακτηρίων έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ηλεκτρόνια, μέσω της 

μεμβράνης, από ένα περιπλασματικό κυτόχρωμα c σ’ ένα κυτταροπλασματικό μόριο 

φερρεδοξίνης. Η φερρεδοξίνη, που αποτελεί μια χαμηλού δυναμικού υδατοδιαλυτή 

πρωτεΐνη σιδήρου-θείου, ανάγει τα νουκλεοτίδια της πυριδίνης (NAD+) σε μια αντίδραση 

που καταλύεται απ’ το ένζυμο αναγωγάση φερρεδοξίνης-NAD+ [16]. Στην περίπτωση 
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των πράσινων θειοβακτηρίων, στην καθήλωση του CO2 , ως ηλεκτρονιοδότες 

χρησιμοποιούνται ανηγμένη φερρεδοξίνη, NADH και NAPDH και η αντίδραση γίνεται 

μέσω του ανηγμένου κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος. 

Μια γενική εικόνα της φωτοσύνθεσης του βακτηρίου καθώς και της δομικής 

οργάνωσης του χλωροσώματος , του κέντρου αντίδρασης και της πρωτεΐνης FMO 

φαίνεται στην εικόνα 1.5. 

 

 

Εικόνα 1.5. Μορφή της σύνδεσης των χλωροσωμάτων με την πρωτεΐνη FMO και το 

κέντρο αντίδρασης. Με κόκκινα βέλη παρουσιάζεται η μεταφορά ενέργειας και με μπλε η 

μεταφορά ηλεκτρονίων[13] . 

 

 

 



24 
 

1.5 Μεταβολισμός θείου 

 Τα πράσινα θειούχα βακτήρια , χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ενώσεις 

θείου για να αντλήσουν τα ηλεκτρόνια που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιήσουν τη 

φωτοσυνθετική τους διαδικασία. Το συγκεκριμένο στέλεχος χρησιμοποιεί θειούχα(S
2-

), 

θειοθειικά(S2O3
2-

) άλατα και στοιχειακό θείο(S) ως δότες ηλεκτρονίων.  Η 

πολυπλοκότητα της χημείας του θείου , καθώς και η πληθώρα ενζύμων που 

χρησιμοποιούνται κατά το μεταβολισμό των ενώσεων θείου από τα πράσινα θειούχα 

βακτήρια, έχουν καταστήσει δύσκολη την πλήρη κατανόηση της διαδικασίας αυτής. Έτσι 

ακόμα και σήμερα, παρά τη χρόνια έρευνα, υπάρχουν μονοπάτια και ένζυμα που αφορούν 

το μεταβολισμό του θείου τα οποία είναι υποθετικά και αρκετά από αυτά που δεν έχει 

κατανοηθεί ο ακριβής τους ρόλος.  

Ένα γενικό προτεινόμενο μοντέλο που αφορά το μεταβολισμό θείου στα πράσινα 

θειούχα βακτήρια παρουσιάζεται στην εικόνα 1.6.[8] Σε αυτό το μοντέλο μπορούμε να 

δούμε τα προτεινόμενα  μονοπάτια που συμμετέχουν  οι ενώσεις θείου που χρησιμοποιεί 

ο οργανισμός ως δότες ηλεκτρονίων. Έτσι , βλέπουμε τα θειούχα να οξειδώνονται και να 

σχηματίζονται ενώσεις στοιχειακού θείου ως ενδιάμεσο. Οι ενώσεις αυτές βγαίνουν έξω 

από το κύτταρο σε μια μορφή σφαιριδίων και μπορούν στη συνέχεια να οξειδωθούν 

περαιτέρω και να χρησιμοποιηθούν ως δότες ηλεκτρονίων[17]. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αν 

αυτές οι ενώσεις θείου είναι προσδεδεμένες σε πρωτεΐνες ,οι οποίες πιθανότατα εκτός 

από τα άτομα θείου τερματίζονται με κάποια οργανικά κατάλοιπα [18].  Το τελικό προϊόν 

της οξείδωσης τους είναι τα θειικά (SO4
2-

)   . Τα ακριβή στάδια και ένζυμα δεν είναι 

πλήρως γνωστά.  

Τα μόνα γνωστά γονίδια που παίζουν σημαντικό ρόλο στην οξείδωση των 

σφαιριδίων , είναι τα γονίδια dsr. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν ένα ανόμοιο σύστημα 

αναγωγάσης θειώδους άλατος (dissimilatory sulfite reductase system), το οποίο είναι 

ομόλογο με αυτό των sulfate-reducing βακτηρίων με τη μόνη διαφορά ότι το πρώτο 

λειτουργεί στην αντίθετη οξειδωτική κατεύθυνση. Στο Cba tepidum, τα γονίδια αυτά 

χωρίζονται σε δύο συστάδες, dsrNCABL6TMKJOP89 (CT2251-2238) και dsrCABLEFH 

(CT0851-0857), με τέτοιο τρόπο ώστε το dsrCABL να επαναλαμβάνεται. Είναι 

αποδεδειγμένο ότι και οι δύο συστάδες dsrCABL είναι απαραίτητες για την αποδοτική 

οξείδωση σε θειικά [8,25]. 
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Οι πρωτεΐνες Dsr που παίρνουν μέρος στην οξείδωση των σφαιριδίων S
0 

του Chl. 

tepidum, είναι η siroheme-containing sulfite reductase DsrAB, το διαμεμβρανικό 

σύμπλοκο μεταφοράς ηλεκτρονίων DsrMKJOP και οι dsrW/CT2238, dsrV/CT2239, 

dsrT/CT2245, dsrU/CT2246. [19] 

Διάφορα ένζυμα έχουν επίσης προταθεί για την οξείδωση θειούχων (S
2-

) στο Cba. 

tepidum, και είναι: οξειδοαναγωγάση της κινόνης (sulfide quinone oxidoreductase SQR) 

και το φλαβοκυτόχρωμα c (Fcc). Το φλαβοκυτόχρωμα c-553 καταλύει τη μεταφορά 2 e- 

απ’ το υδρόθειο στο cyt c, σε μικρομοριακές συγκεντρώσεις, με το στοιχειακό θείο ως 

προϊόν οξείδωσης[20]. 

Τα μεμβρανικά συνδεδεμένα ομόλογα  SQR: sqrD/CT0117 και sqrF/CT1087 

κωδικοποιούν διαφορετικά sqr ένζυμα στο Cba. tepidum, καταλύουν την οξείδωση του 

S
2-

 στα κύτταρα και πιθανόν να είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό των 

ολιγοσουλφιδίων[21].  

Η οξείδωση των θειοθειϊκών πραγματοποιείται απ’ το σύστημα οξείδωσης θείου 

(sulfur-oxidation system) Sox. Στο προτεινόμενο μονοπάτι, η χαρακτηριστική ομάδα 

σουλφονίων του S2O3
2-

 οξειδώνεται σε θειικό άλας και απελευθερώνεται, ενώ η 

χαρακτηριστική ομάδα σουλφανίων απελευθερώνεται στην υποθετική περιοχή των 

πρόδρομων ενώσεων του S
0
 (putative oligosulfide pool), και έπειτα είτε τοποθετείται στα 

σφαιρίδια του S
0
, είτε οξειδώνεται σε θειώδες άλας SO3

2-
  απ’ το σύστημα dsr. 

Αν και εχουν βρεθει τα ενζυμα που είναι υπευθυνα για την οξείδωση του θείου  

μεχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πως γινεται η εξοδος και η η είσοδος των σφαιριδίων του 

θειου στο κύτταρο. 
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Εικόνα 1.6. Προτεινόμενο μοντέλο μεταβολισμού του θείου για τα πράσινα θειούχα 

βακτήρια. 

 

  

 

1.6 Ηλεκτρονική μικροσκοπία  

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία  χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων καθώς 

αυτά οπισθοσκεδάζονται από ένα σώμα ή διέρχονται μέσα από αυτό. Ένα οπτικό 

μικροσκόπιο μας επιτρέπει μεγέθυνση εκατοντάδων φορών. Ωστόσο η ελάχιστη 

λεπτομέρεια που μπορεί να διακριθεί είναι περίπου 200nm, όριο το οποίο το θέτει η 

κυματική φύση του ορατού φωτός και το ελάχιστο μήκος κύματος του. Αντιθέτως, ένα 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκμεταλλεύεται τη κυματική φύση των ηλεκτρονίων σε μήκη 

κύματος πολύ μικρότερα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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Οι κύριοι τύποι ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που χρησιμοποιούνται για βιολογικά 

δείγματα είναι η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM) και η ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM). 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης είναι ένας τύπος ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας κατά τον οποίο μπορεί να παραχθεί η εικόνα ενός δείγματος, σαρώνοντας 

το με εστιασμένη ακτινοβολία ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα 

του δείγματος παρέχοντας πληροφορίες για τη τοπολογία και τη σύσταση του. Με τη 

SEM μπορεί να επιτευχθεί διακριτική ικανότητα μικρότερη του 1nm. 

Ο κύριος τρόπος απεικόνισης με SEM  είναι η ανίχνευση των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων των ατόμων που διεγείρονται από το δείγμα.  Συλλέγοντας τα σήματα που 

δίνουν τα δευτερογενή ηλεκτρόνια ,τα οποία εξαρτώνται και από τη γωνία που 

προσπίπτει η ακτίνα και από την τοπογραφία του δείγματος ,  μέσω ανιχνευτών μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα είδωλο του δείγματος.  

 

 

Εικόνα 1.7. Διάταξη ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης  
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Άλλοι τρόποι απεικόνισης με SEM είναι η ανίχνευση των οπισθοσκεδαζόμενων 

ηλεκτρονίων, καθοδοφωταύγιας και χαρακτηριστικών ακτίνων Χ. 

Μια επιπλέον χρήσιμη ανάλυση που μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι η στοιχειακή ανάλυση [EDS(electron-dispersive 

X-ray spectroscopy)]. Κατά τη συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να μετρηθεί η 

χαρακτηριστική ακτινοβολία που εκπέμπεται όταν ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική 

στιβάδα καλύπτει μια «οπή» που έχει αφήσει ηλεκτρόνιο από εσωτερική στιβάδα που έχει 

διεγερθεί (εικόνα 1.8). Η ακτινοβολία αυτή είναι χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο. 

 

Εικόνα 1.8. Βασικές αρχές λειτουργίας EDS  

 

 

1.7 Πρωτεομική 

Πρωτεομική είναι η μελέτη, σε μεγάλη κλίμακα , των πρωτεϊνών για την 

ταυτοποίηση τους ,καθώς και για τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας τους [24]. Οι 

όροι πρωτεομική και πρωτέωμα ( σύνολο πρωτεϊνών ενός οργανισμού) εισήχθησαν από 

τον Marc Wilkins ,στις αρχές της δεκαετίας του 1990  , σε αντιστοιχία με τη γενωμική και 

γονιδίωμα [23,24].  Οι πρωτείνες αποτελούν ιδαιέτερα σημαντικά μόρια ενός οργανισμού 

καθώς πραγματοποιούν πολλες από τις λειτουργίες του σε κυτταρικό επίπεδο.  
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Εικόνα 1.9. Γενωμική και πρωτεομική 

 

Στην προσπάθεια χαρακτηρισμού του ολικού πρωτεόματος ενός κυττάρου ή 

οργανισμού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το πρωτέομα είναι δυναμικό. Το πρωτέομα 

ενός κυττάρου αντανακλά το άμεσο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό μελετάται. 

Αντιδρώντας σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα, οι πρωτεΐνες μπορούν να 

τροποποιηθούν μετά-μεταφραστικά, να αλλάξουν τοπολογία στο κύτταρο, ή να αλλάξουν 

τα επίπεδα σύνθεσης και αποικοδόμησης τους [25]. 

 

 

 

1.8 Φασματομετρία μάζας  

Η φασματομετρία μάζας είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 

μάζας ατόμων , μορίων ή θραυσμάτων μορίων . Για να καταγραφεί ένα φάσμα μάζας το 

δείγμα πρέπει να μετατραπεί σε αέριο, να ιονιστεί και στη συνέχεια τα ιόντα του να 

επιταχυνθούν από ένα ηλεκτρικό πεδίο και να διαχωρισθούν  σύμφωνα με το λόγο μάζα 

προς φορτίο που έχουν (m/z) [26] . 
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Εικόνα 1.10 Επισκόπηση λειτουργιάς ενός φασματόμετρου μάζας 

Ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην φασματομετρία μάζας είναι ο ιονισμός του 

δείγματος. Οι δύο κύριες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε βιολογικά δείγματα είναι : 

 Ιονισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μήτρας 

(MALDI) 

 Ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (ESI) 

1.9 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF 

Ο ιονισμός MALDI αποτελεί μια ήπια τεχνική ιονισμού. Αυτό σημαίνει ότι δε 

καταστρέφεται , ούτε θραυσματοποιείται το δείγμα , κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για τα βιολογικά δείγματα. 

Κατά τη τεχνική αυτή λέιζερ «χτυπάει» τους κρυστάλλους της μήτρας-δείγματος 

που απορροφούν την ενέργεια . Ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε θερμική και στη συνέχεια 

το δείγμα (μαζί με τη μήτρα) εκροφάται και ιονίζεται (εικόνα 1.11) 
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Εικόνα 1.11 

Τα ιόντα που παράγονται επιταχύνονται και κατόπιν διέρχονται μέσω ενός 

σωλήνα πορείας. Τα ελαφρότερα σωματίδια φθάνουν στον ανιχνευτή νωρίτερα σε σχέση 

με τα βαρύτερα. 

 

 

 

Με τη μέθοδο αυτή έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε μοριακές μάζες 

συνθετικών πολυμερών με MB>200.000 Da μέσω ιονισμού και ατομοποίησης 

αποφεύγοντας την αποικοδόμηση τους. Επιπλέον η μέθοδος αυτή διακρίνεται για τη  

μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια[26]. Σκοπός της χρήσης της μήτρας είναι: 

 η αποφυγή της αποικοδόμησης του πολυμερούς απορροφώντας την ενέργεια 

της ακτίνας του λέιζερ 

 η απορρόφηση στο μήκος κύματος λειτουργίας του λέιζερ, στο οποίο ο 

αναλύτης δεν απορροφά σημαντικά 

 η ελαχιστοποίηση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων  πέρα από αυτές 

μήτρας-αναλύτη 

 η συμμετοχή στη δημιουργία των ιόντων είτε σαν μέσο πρωτονίωσης 

(ανίχνευση κατιόντων) ή μέσο αποπρωτονίωσης (ανίχνευση ανιόντων) 

 η ανίχνευση συγκεντρώσεων της τάξης των picomoles ή και μικρότερων 
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Εικόνα 1.12. Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας ενός φασματόμετρου MALDI-TOF 

 

1.10 Σκοπός της εργασίας  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να γίνει μελέτη για την ανάπτυξη του 

Chlorobaculum tepidum σε θειούχα και θειοθειικά άλατα. Να βρεθεί η βέλτιστη 

συγκέντρωση θειούχων, που αποτελούν την κύρια πηγή θείου για το βακτήριο στη φύση, 

στην οποία αναπτύσσονται. Ακόμη να μελετηθεί η συμπεριφορά της ανάπτυξης του κάτω 

από τις τρείς συνθήκες που δοκιμάστηκε να αναπτυχθεί με βάση τη μέτρηση 

συγκέντρωσης της βακτηριοχλωροφύλλης και κάποιων μεταβολιτών του. Στη συνέχεια 

σκοπός ήταν να αναπτυχθεί πρωτόκολλο για την απομόνωση του παραγόμενου από τον 

οργανισμό στοιχειακό θείο και μελέτη αυτού όσον αφορά τη μορφή του και την παρουσία 

πρωτεϊνών σε αυτό. Τέλος να γίνει προσπάθεια απομόνωσης των περιπλασματικών 

πρωτεϊνών από καλλιέργειες του βακτηρίου σε ανάπτυξη κάτω και από τις τρείς συνθήκες 

και μελέτη τους με φασμτομετρία μάζας.     
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2. Υλικά και μέθοδοι 

2.1 Υλικά 

Όλα τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 

των διαλυμάτων και τα πραγματοποίηση των πειραματικών διαδικασιών ήταν από τις 

εταιρείες Sigma Aldrich, Fluka και Merck. Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την 

παρασκευή των διαλυμάτων ήταν απιονισμένο (dH2O). Για την παρασκευή ορισμένων 

διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκε και υπερκάθαρο νερό (nanopure H2O). 

Ρυθμιστικό διάλυμα ΤΤ (ρυθμιστικό διάλυμα ομογενοποίησης) 

 20 mM Tricine  

 1 mM Benzamidine 

 1 mM 6-amino-caproic acid 

 Trizma Base έως pH=7,5  

 

Ρυθμιστικό διάλυμα όσμωσης  

 0,5 Μ  σουκρόζη 

 1mM EDTA 

 50 mM Trizma base  (pH=8) 

Πρότυπες πρωτεϊνες για SDS-PAGE (Biorad) 

 

 Phosphorylase b 97,4kDa 

 Serum alboumin 66,2 kDa 

  Ovalbumin 45 kDa 

 Carbonic anhydrase 31 kDa 
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 Trypsin inhibitor 21,5 kDa 

  Lysozyme 14,4 kDa 

 

Διαλύματα παρασκευής πηκτών SDS-PAGE 

 

 AB-mix buffer 

 Acrylamide          48% (w/v) 

 Bis-acrylamide    1,5% (w/v) 

 

 

 Gel buffer (3x) 

 Tris Base       3M 

 SDS             0,3% (w/v) 

 pH=8,4   (ρύθμιση με HCl) 

 

 

 

 Anode buffer 

 Tris Base     1M 

 pH=8,9     (ρύθμιση με HCl) 

 

 

 Cathode buffer 
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 Tris Base            1M 

 Tricine Base       1M 

 SDS            1,0% (w/v) 

 pH=8,25 (χωρίς προσθήκη HCl) 

 

 

 Sample buffer 

 SDS                               12% (w/v) 

 Glycerol                        10%  (w/v) 

 Mercaptoethanol              6% (w/v) 

 Serva blue G                0,05% (w/v) 

 Tris-HCl, pH=7.0           150mM  

 IEF buffer 

 7M ουρία 

 2Μ θειουρία 

 4 % Chaps 

 50 mM DTT 

 Equilibrium buffer 

 6 M ουρία 

 Trizma base (pH=8.8) 

 2 % SDS 

 20 % γλυκερόλη 
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Για την προετοιμασία των πηκτών διαχωρισμού SDS-PAGE, για μονοδιάστατη και 

δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση αντίστοιχα, καθώς και δισδιάστατη IEF-PAGE  

χρειάστηκαν οι παρακάτω ποσότητες διαλυμάτων:  

 

 1D-SDS PAGE 

 

 Πηκτή διαχωρισμού (300ml)    (10%) 

Glycerol              30 gr 

AB-mix               60 ml 

Gel-buffer           99 ml 

APS                     1,5 ml 

TEMED               150 μl 

 

 Πηκτή στοίβαξης (100ml)         (4%) 

AB-mix                    8 ml 

Gel-buffer              25 ml 

Nanopure έως τα   100ml 

APS                          750μl 

TEMED                     75μl 

 

 

 2D-SDS PAGE 
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 Πηκτή διαχωρισμού (300ml)        (16%) 

Glycerol                 30 gr  

AB-mix                 100 ml 

Gel-buffer             100 ml 

APS                       1 ml 

TEMED                 100μl 

 

           

 

 Διάλυμα χρώσης πηκτών (Blue Silver) 

 Coomassie Brilliant Blue G-250             0,12% (w/v) 

 Ammonium sulfate                                  10% (w/v) 

 Phosphoric acid                                        10% (v/v) 

 Methanol                                                  20% (w/v) 

 

 Διάλυμα αποχρωματισμού πηκτών 

 Methanol              5% (v/v) 

 Acetic acid           7% (v/v) 

 

 Πηκτή αγαρόζης  

 2 mL διάλυμα καθόδου 

 18 mL νερό 

 0,10 gr αγαρόζη 
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 0,01 gr μπλέ της βρωμοφαινόλης  

 

 

 

2.2 Μέθοδοι 

2.2.1 Ανάπτυξη και συλλογή κυττάρων του Chlorobaculum tepidum 

Για την παρασκευή καλλιέργειας 1lt του βακτηρίου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

αντιδραστήρια: 

Πίνακας 2.1 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

KH2PO4 0.50gr 

CH3COONH4 0.50gr 

NH4Cl 0.40gr 

NaCl 0.40gr 

MgSO4 x 7H2O 0.20gr 

CaCl2 x 2H2O 0.050gr 

EDTA 0.0125 

NaHCO3 2.0gr 

Μείγμα Ιχνοστοιχείων 1ml 

Βιταμίνη Β12 (20mg/lt) 2ml 

 

 

Ιχνοστοιχεία: 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

EDTA 0.67gr 

FeCl3 x 6H2O 0.2gr 

CoCl2 x 6H2O 19mg 
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Na2MoO4 x 2H2O 19mg 

ZnSO4 x 7H2O 15mg 

MnCl2 x 4H2O 10mg 

VSO4 x 2H2O 3mg 

NiCl2 x 6H2O 2.5mg 

CuCl2 x 2H2O 1.7mg 

H3BO3 0.6mg 

NaWO4 x 2H2O 0.2mg 

Na2HSeO3 0.2mg 

NaOH έως pH = 8 

 

 

      Οι παραπάνω ενώσεις διαλύονται σε 1 lt απιονισμένου νερού και αναδεύονται 

έως ότου διαλυθούν όλα τα στερεά υπολείμματα. Έπειτα 800 ml του διαλύματος 

τοποθετούνται σε φιάλη 1 lt. Ακολουθεί αποστείρωση για 20 min στους 120
ο
C και 

απαέρωση στη φιάλη για 40 min με διαβίβαση αερίου διοξειδίου του άνθρακα , αφού 

προηγουμένως έχει κλειστεί το στόμιο της φιάλης με parafilm, ώστε να μη μπαίνει 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Στη συνέχεια γίνεται ρύθμιση του pH σε 6.9 χρησιμοποιώντας 

αποστειρωμένο διάλυμα H2SO4 10% και διαλύματος KOH. Έπειτα προστίθενται με 

σύριγγα 20 ml διαλύματος βακτηρίων υπό αποστειρωμένες συνθήκες. Η καλλιέργεια 

τοποθετήθηκε στο σκοτάδι overnight, έτσι ώστε το περισσευούμενο οξυγόνο να 

καταναλωθεί απ’ το H2S [9] .  

2Na2S + 3O2 --> 2Na2SO3 

 

Στη συνέχεια η φιάλη τοποθετείται σε υδατόλουτρο σε θερμοκρασία 47-49
ο
C και 

πλήρη φωτισμό για μία περίπου μέρα[9]. Η πλήρης ανάπτυξη των βακτηρίων 

διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώματος της φιάλης από ανοικτό πράσινο σε σκούρο 

πράσινο.  
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Τότε η φιάλη απομακρύνεται από το υδατόλουτρο και είτε φυλάσσεται στους 4
ο
C, 

είτε συλλέγονται τα κύτταρα. 

Στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών μελετήθηκαν τρείς διαφορετικές συνθήκες 

όσον αφορά την πηγή θείου που προστέθηκε  στο θρεπτικό υλικό. Οι πηγές θείου  που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής : 

Καλλιέργεια Πηγή θείου 

1 Na2S + Na2S2O3 x 5H2O 

2 Na2S2O3 x 5H2O 

3 Na2S 

 

Στις περιπτώσεις των 1 και 3 το Na2S ήταν σε συγκέντρωση 7,7mM μετά την 

απαέρωση με χρήση αποστειρωμένης σύριγγας. Το αντιδραστήριο Na2S2O3 x 5H2O 

προστέθηκε στα 1 και 2 κατά την παρασκευή του θρεπτικού, πριν την αποστείρωση σε 

συγκέντρωση 8 mM.     

Τα κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση της καλλιέργειας στα 6000 g για 20 

min. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης παρατηρείται η δημιουργία σκούρου πράσινου 

ιζήματος όπου βρίσκονται τα κύτταρα του Chlorobaculum  tepidum καθώς και ενός 

κίτρινου τμήματος στο ίζημα το οποίο οφείλεται στα σφαιρίδια στοιχειακού θείου. Κατά 

την απομόνωση των κυττάρων αποφεύγεται η λήψη του κίτρινου τμήματος.  Τα κύτταρα 

φυλάσσονται στους -40
ο
C για περαιτέρω χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα 

για τις διαδικασίες που θα περιγραφθούν παρακάτω.  

2.2.2 Απομόνωση του περιπλασματικού πρωτεόματος.  

Η ποσότητα των κυττάρων που έχει συλλεχθεί υπό μορφή ιζήματος, διαλύεται με 

αναλογία 1:10(10 ml διαλύματος ανά γραμμάριο ιζήματος) στο ρυθμιδτικό όσμωσης . Ο 

ρόλος του ρυθμιστικού αυτού διαλύματος όσμωσης είναι με τη βοήθεια ανάδευσης να 

εισέλθει διαμέσου της εξωτερικής μεμβράνης και με αξιοποίηση του φαινομένου της 

όσμωσης να προκαλέσει οπές σ’ αυτή τη μεμβράνη, επιτρέποντας έτσι στο περίπλασμα 

να εξέλθει του κυττάρου, αφήνοντας την κυτταροπλασματική μεμβράνη άθικτη [27]. 

Το μίγμα αρχικά ομογενοποιείται ,με τη χρήση πιπέτας ή πινέλου και εν συνεχεία 

αναδεύεται κάθε πέντε min για ένα διάστημα 30min. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 6000g για 

10 min . Μετά τη φυγοκέντρηση στο υπερκείμενο βρίσκεται το περίπλασμα του κυττάρου 
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,ενώ στο ίζημα το υπόλοιπο μέρος του κύτταρου. Το υπερκείμενο και το ίζημα 

φυλάσσονται στους -40 
ο
C για περεταίρω επεξεργασία. 

 

 

. 

2.2.3 Συμπύκνωση-καταβύθιση πρωτεϊνών 

Η ανάλυση ενός πρωτεϊνικού δείγματος με πηκτή ακρυλαμιδίου ή στη λωρίδα 

πηκτής της ισοηλεκτρικής εστίασης (IEF) απαιτεί συγκεκριμένη πρωτεϊνική 

συγκέντρωση. Λόγω του ότι κάποια δείγματα έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση απ’ την 

απαιτούμενη, υπόκεινται συμπύκνωση με τη χρήση τριχλωροοξικού οξέος (TCA) 100% 

(w/v).  

Στο κάθε πρωτεϊνικό δείγμα προστίθεται υποδεκαπλάσιος όγκος TCA και το 

διάλυμα παραμένει στους 4 
0
C για 12 ώρες. Την επόμενη μέρα ακολουθεί φυγοκέντρηση 

του διαλύματος αυτού στα 13.000g για 10min και απομακρύνεται το υπερκείμενο. Έπειτα 

προστίθεται κρύα ακετόνη, ίσης συγκέντρωσης με αυτή του πρωτεϊνικού δείγματος, το 

διάλυμα φυγοκεντρείται στα 13.000g και απομακρύνεται ξανά το υπερκείμενο. Η 

διαδικασία της πλύσης με ακετόνη πραγματοποιείται ακόμα 2 φορές. Το ίζημα που 

προκύπτει αφήνεται να στεγνώσει 

2.2.4 Απομόνωση σφαιριδίων στοιχειακού θείου 

Η καλλιέργεια του βακτηρίου φυγοκεντρείται σε 6000g για 20 min. Στη συνέχεια 

γίνεται λήψη του ιζήματος όπου περιέχονται τα σφαιρίδια του στοιχειακού θείου και 

κύτταρα. Ακολουθούν πλύσεις με ρυθμιστικό ΤΤ σε 5000rpm για 20min ώστε να 

διαχωριστεί τι κίτρινο κομμάτι του ιζήματος όπου περιέχονται τα σφαιρίδια θείου από το 

πράσινο τμήμα όπου βρίσκονται τα κύτταρα Έπειτα το απομονωμένο στερεό αφήνεται να 

στεγνώσει και φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  ώστε να γίνει περεταίρω 

επεξεργασία του. 

2.3 Αναλυτικές μέθοδοι 

2.3.1 Φασματοφωτομετρία απορρόφησης ορατού – υπεριώδους (UV-Vis)  
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Απορρόφηση υπεριώδους (UV : 190 - 400 nm), ή ορατής ακτινοβολίας (visual 

400-800 nm), προκαλεί μόνο ηλεκτρονικές διεγέρσεις, δηλαδή διεγέρσεις ηλεκτρονίων 

της στοιβάδας σθένους, που μεταβαίνουν από μια δεσμική σε μια αντιδεσμική 

κατάσταση, χωρίς όμως να αλλάζουν τον κύριο κβαντικό αριθμό [28] .  

Η φασματοφωτομετρία χρησιμοποιείται ευρέως για το ποσοτικό προσδιορισμό 

συγκεκριμένων ενώσεων , των οποίων είναι γνωστό το μήκος κύματος το οποίο 

απορροφούν.  

Ιδιαίτερα σημαντική για τη φασματοφωτομετρία είναι η εξίσωση των Beer- 

Lambert [26]. 

A=εbc 

όπου : 

 Α= Απορρόφηση 

 ε= γραμμομοριακή απορροφητικότητα (ή συντελεστής απόσβεσης) 

 b= οπτική διαδρομή 

 c= συγκέντρωση της ουσίας 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εξίσωση η απορρόφηση είναι ευθέως 

ανάλογη της συγκέντρωσης. 

Για το ρυθμό της ανάπτυξης του βακτηρίου μετρήθηκε η συγκέντρωση 

βακτηριοχλωροφύλλης [29]. Επίσης φασματοφωτομετρικά υπολογίστηκε και η 

συγκέντρωση στοιχειακού θείου που παράγεται σαν μεταβολικό ενδιάμεσο από τον 

οργανισμό [30,31].  

Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της βακτηριοχλωροφύλλης c και του 

στοιχειακού θείου 1 ml καλλιέργειας φυγοκεντρήθηκε στα 13000 g για 10 min. Στη 

συνέχεια συλλέχθηκε το ίζημα το οποίο αποτελείται από τα κύτταρα και τα σφαιρίδια του 

θείου. Έπειτα πραγματοποιείται εκχύλιση με τη χρήση μεθανόλης και τη 

πραγματοποίηση δεύτερης φυγοκέντρησης στα 13000 g για 10 min. Το υπερκείμενο 

συλλέγεται και μετρήθηκε η απορρόφηση του στα 669 nm για τη συγκέντρωση 

βακτηριοχλωροφύλλης c και στα 265 nm για τη συγκέντρωση του στοιχειακού θείου. 
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Τέλος φασματοφωτομετρικά πραγματοποιήθηκε και ο προσδιορισμός της 

πρωτενικής συγκέντρωσης δειγμάτων με τη μέθοδο Bradford [32].  

Για την παρασκευή της πρότυπης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπη 

πρωτεΐνη BSA (αλβουμίνη από ορό βοδιού). Αρχικά λαμβάνονται εις διπλούν 2.5, 5, 7.5, 

10, 12.5, 15, 17.5 και 20μl απ’ το πρότυπο διάλυμα της πρωτεΐνης BSA και αραιώνονται 

μέχρι τα 100μl ρυθμιστικού . Κατασκευάζεται ακόμα ένα δείγμα το οποίο περιέχει μόνο 

100μl ρυθμιστικού και χρησιμοποιείται ως τυφλό.  Σ’ αυτά προστίθεται 900μl 

αντιδραστηρίου Bradford και ύστερα από ισχυρή ανάδευση (vortex) τα διαλύματα 

αφήνονται σε ηρεμία για 5 min. Έπειτα μετράται η απορρόφηση των συγκεκριμένων 

δειγμάτων στα 595 nm. 

 

 

2.3.2 Ιοντική χρωματογαρφία (I.C) 

Η ιοντική χρωματογραφία είναι μια μορφή υγρής χρωματογραφίας με την οποία 

μπορούν να υπολογιστούν συγκεντρώσεις ιόντων , διαχωρίζοντάς τα με βάση την 

αλληλεπίδρασή τους με μία ρητίνη. Το διάλυμα κάθε δείγματος εισέρχεται δια μέσου 

μιας συμπιεσμένης χρωματογραφικής στήλης, όπου τα συστατικά της απορροφούν τα 

ιόντα. Καθώς το υγρό έκλουσης περνά μέσα απ’ τη στήλη, τα απορροφημένα ιόντα 

αρχίζουν να διαχωρίζονται απ’ αυτήν. Η σειρά με την οποία εκλούονται τα ιόντα 

σχετίζεται κατά σειρά με το μέγεθος και το φορτίο αυτών. Τα πολυφορτισμένα 

συγκρατούνται ισχυρότερα και εκλούονται πιο αργά από τα μονοφορτισμένα, όπως και 

αυτά που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος.  Ο χρόνος έκλουσης των εκάστοτε ιόντων είναι 

χαρακτηριστικός για την ταυτοποίησή τους, ενώ το εμβαδόν κάτω απ’ την καμπύλη στο 

χρωματογράφημα καθορίζει τις συγκεντρώσεις αυτών στο δείγμα [32].  

Ανάλογα με τα ιόντα που θέλουμε να διαχωρίσουμε, η ιοντική χρωματογραφία 

διακρίνεται σε: ανιοντική και κατιοντική. Αυτό έχει να κάνει με τη στατική φάση και το 

υλικό πλήρωσής της, ανάλογα με τα ιόντα που ανιχνεύονται. 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται ανίχνευση και μέτρηση της συγκέντρωσης των 

θειϊκών ιόντων (SO4
-
) στην υγρή καλλιέργεια του θειοβακτηρίου Chlorobium tepidum και 

γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ανιοντική χρωματογραφία. 

Στην ανιοντική χρωματογραφία, η επιφάνεια της στατικής φάσης είναι θετικά 

φορτισμένη και αναπτύσσει ισχυρές αλληλεπιδράσεις με τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα 
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του αναλύτη. Τα –N(CH3)3+OH
-
 και –NH3+OH

-
 χρησιμοποιούνται σαν ισχυρός και σαν 

ασθενής ανιοανταλλάκτης αντίστοιχα. 

 

–NH3
+
OH

-  
+  Χ

-
 ⇄  (-NH3

+
X

-
)  +  OH

-
 

 

Κάθε σύστημα ιοντικού χρωματογράφου αποτελείται από κάποια βασικά μέρη τα 

οποία είναι: 

 Κινητή φάσης: χρησιμοποιούνται άλατα Na ασθενών οξέων αφού ο καταστολέας 

τα μετατρέπει σε ουδέτερα ελεύθερα οξέα. Η πιο συνηθισμένη κινητή φάση για το 

διαχωρισμό ανιόντων είναι το ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών ιόντων. 

 Στατική φάση: η στατική φάση που βρίσκεται μέσα στη στήλη διαχωρισμού, 

αποτελείται απ’ το υλικό πλήρωσής της, και συνήθως είναι ρητίνες 

ιονανταλλαγής. Οι ρητίνες ιονανταλλαγής αποτελούνται από ένα μη διαλυτό 

οργανικό ή ανόργανο υπόστρωμα, τις δραστικές ιονανταλλακτικές ομάδες 

(functional groups) και τα αντισταθμιστικά ιόντα αντιθέτου φορτίου προς τις 

ιονανταλλακτικές ομάδες (counter ions) που κινούνται ελεύθερα μέσα στον 

ιονανταλλάκτη.  

Σαν υπόστρωμα χρησιμοποιούνται πολυμερή τα οποία σχηματίζονται με τον 

συμπολυμερισμό στυρενίου και διβινυλοβενζολίου το συμολυμερές αυτό είναι σταθερό 

σε pH= 0-14, επιτρέποντας τη μετατροπή μη ιοντικών ενώσεων σε ιοντικές έτσι ώστε να 

μπορούν να αναλυθούν με ιοντική χρωματογραφία. 

Σαν δραστική ομάδα στην ανιοντική χρωματογραφία χρησιμοποιείται το 

τεταρτοταγές αμμώνιο –N(R)3. 

 Αντλία: οι αντλίες μπορεί να είναι μονού ή διπλού εμβόλου, ισοκρατικές ή 

βαθμιδωτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η αντλία Dionex 

GP50 gradient pump. 

 Ανιχνευτής: χρησιμοποιείται αγωγιμομετρικός ανιχνευτής της εταιρείας Dionex 

CD20, ο οποίος αποκρίνεται στη συγκέντρωση του προσδιοριζόμενου ιόντος, ενώ 

η περιοχή γραμμικότητάς του καλύπτει 5 τάξεις μεγέθους συγκεντρώσεων γι’ 

αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποσοτική ανάλυση.  

 Στήλη: η στήλη που χρησιμοποιήθηκε είναι Dionex AS4A-SC 4mm. 

 Προστήλη: η προστήλη που χρησιμοποιήθηκε είναι Dionex AG4A-SC 4mm. 
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 Καταστολέας: ο καταστολέας που χρησιμοποιήθηκε είναι Dionex ASRS ULTRA 

II 4mm 

 Σύστημα εισαγωγής δείγματος: Marathon Autosampler  

 Διάλυμα έκλουσης: χρησιμοποιήθηκε μίγμα όξινου ανθρακικού 

νατρίου/ανθρακικού νατρίου (NaHCO3/Na2CO3) 20M, μαζί με νερό σε αναλογία 

50% απ’ το καθένα. 

 Ροή: 1,5 ml/min 

  

 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση των δειγμάτων, πραγματοποιείται διαβίβαση He στο 

διάλυμα έκλουσης και γίνεται απαέρωση του συστήματος, ενώ έπειτα αφού σταματήσει η 

διαβίβαση He, απομονώνεται το σύστημα και αφήνεται να τρέχει ο εκλουτής, χωρίς να 

περνάει από τη στήλη ώστε να απομακρυνθούν τυχόν φυσαλίδες. Κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης, δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου φυσαλίδες γιατί θα προκαλέσουν φραγή ή 

άλλη φθορά στο όλο σύστημα  [36] . 

 

2.3.3 Μελέτη σφαιριδίων στοιχειακού θείου με φασματομετρία μάζας 

LDI-TOF και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

Για τη μελέτη του απομονωμένου στοιχειακού θείου με φασματομετρία μάζας 

LDI-TOF , κόκκοι δείγματος διαλυτοποιούνται σε μεθανόλη. Στη συνέχεια το δείγμα 

τοποθετείται πάνω στην ειδική θέση του στόχου. 

Για τη μελέτη με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης κόκκοι δείγματος 

τοποθετούνται σε μια ταινία άνθρακα, η οποία εισάγεται στο μικροσκόπιο. 

 

2.4 Μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού πρωτεινών  

2.4.1 Ηλεκτροφόρηση 

Ηλεκτροφόρηση είναι η ηλεκτροχημική μέθοδος διαχωρισμού ηλεκτρικά 

φορτισμένων σωματιδίων από ένα μίγμα τους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 

για πρωτεΐνες και  νουκλεϊκά οξέα. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτροφόρησης . Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιηθήκαν ηλεκτροφόρηση σε πηκτή και ισοηλεκτρική εστίαση. 
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2.4.1.1 SDS ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 

Τα συστήματα ηλεκτροφόρησης πηκτής με δωδεκανοθειϊκό νάτριο (Sodium 

dodecyl sulfate, SDS), χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν και να χαρακτηρίσουν τον 

αριθμό και το μέγεθος των πλευρικών αλυσίδων των πρωτεϊνών ή των υπομονάδων τους 

σε ένα δείγμα. Αρχικά, το παρασκεύασμα της πρωτεΐνης αντιδρά με περίσσεια μιας 

διαλυτής θειόλης (π.χ. μερκαπτοαιθανόλη, R-SH) και SDS. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η περίσσεια R-SH ανάγει όλους τους δεσμούς –S-S- που υπάρχουν στις 

πρωτεΐνες και το απορρυπαντικό SDS ενώνεται σ’ όλες τις περιοχές της πρωτεΐνης και 

αποκαλύπτει όλες τις ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ολική αποδιάταξη των πρωτεϊνών και των υπομονάδων ώστε να προκύψουν πολύ 

ανιονικές αλυσίδες πολυπεπτιδίων( εικόνα 2.1) 

 

 

 

 

 

  . Η αποδιαταγμένη πρωτεΐνη βρίσκεται στο διάλυμα σε μορφή συμπλόκου με το 

SDS και διαχωρίζεται ηλεκτροφορητικά, σε ένα περιβάλλον ρυθμιστικού διαλύματος που 

έχει θειόλη και SDS συν μια υψηλή συγκέντρωση πολυακρυλαμιδίου. Η θειόλη και το 

SDS διατηρούν την πρωτεΐνη στην κατάλληλη διαμόρφωση. Το SDS που ενώνεται με τις 

πρωτεΐνες, δίνει ένα σταθερό λόγο ανιονικού φορτίου προς μάζα (τριβή) για όλες τις 

πρωτεΐνες και τις αλυσίδες τους, ενώ η συγκέντρωση της πηκτής επιδρά σαν μοριακό 

κόσκινο, όπου το ιξώδες και το μέγεθος των πόρων της πηκτής καθορίζουν την 

κινητικότητα. Έτσι η σχετική κινητικότητα κάθε ανιονικής αποδιαταγμένης αλυσίδας 

πολυπεπτιδίου, είναι μια λογαριθμική συνάρτηση του μοριακού του βάρους[33]. 

Η πηκτή πολυακρυλαμιδίου περιέχει ομοιοπολικούς δεσμούς (διαμοριακή 

σύνδεση) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων. Σχηματίζεται ένα πλέγμα, με μέγεθος 
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πόρων που κυμαίνεται ανάλογα με την ολική συγκέντρωση ακρυλαμίδης και μόρια Ν-Ν 

μεθυλενο-δις-ακρυλαμίδης (MBA).  

Η πρωτεϊνική σύσταση των δειγμάτων εξετάστηκε με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

ακρυλαμιδίου (PAGE).  

Αρχικά οι πρωτεΐνες συμπυκνώνονται στην πηκτή συμπύκνωσης, η οποία έχει 

συγκέντρωση 4% ακρυλαμιδίου/δις ακρυλαμιδίου και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν στην 

πηκτή διαχωρισμού με συγκέντρωση 10% ακρυλαμιδίου/δις ακρυλαμιδίου με βάση το 

μοριακό βάρος τους. Οι πρωτείνες   

Η χρώση των πηκτών έγινε χρησιμοποιώντας κολλοειδή Coomassie Blue Silver    

.Για την εύρεση των φαινομενικών μοριακών βαρών των πρωτεϊνών έγινε σύγκριση με 

δείκτη πρότυπων  πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους.  

 

 

 

Εικόνα 2.2 Σχηματική αναπαράσταση ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE. 

 

2.4.1.2 Ισοηλεκτρική εστίαση 

Η ισοηλεκτρική εστίαση αποτελεί μια τεχνική κατά την οποία οι πρωτεΐνες 

διαχωρίζονται με βάση το ισοηλεκτρικό τους σημείο (pI) . Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται πάνω σε λωρίδες πηκτής ,όπου τοποθετείται το δείγμα αφού πρώτα 

έχουν προστεθεί σε αυτό αμφολύτες, μέσα σε ειδική συσκευή.  Η πηκτή αυτή έχει 

βαθμιδωτά μεταβαλλόμενο pH.   
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    Μια πρωτεΐνη που βρίσκεται σε μια περιοχή pΗ κάτω του ισοηλεκτρικού 

σημείου της θα φορτιστεί θετικά και έτσι θα κινηθεί προς την κάθοδο (αρνητικά 

φορτισμένο ηλεκτρόδιο). Καθώς κινείται μέσω της βαθμιδωτής τη αύξησης του pΗ, 

ωστόσο, το  συνολικό φορτίο της πρωτεΐνης θα μειωθεί μέχρι η πρωτεΐνη φθάσει στην 

περιοχή pΗ που αντιστοιχεί στο pI του. Σε αυτό το σημείο δεν θα έχει καθαρό φορτίο και 

έτσι παύει να κινείται (δεν υπάρχει ηλεκτρική έλξη προς ηλεκτρόδιο). Ως αποτέλεσμα, οι 

πρωτεΐνες εστιάζονται σε ζώνες με κάθε πρωτεΐνη τοποθετημένη σε ένα σημείο στην 

βαθμίδα pΗ που αντιστοιχεί στο pI του [34].  

 

 

Εικόνα 2.3 Βασικές αρχές ισοηλεκτρικής εστίασης 

 

Η μεθοδολογία για την ισοηλεκτρική εστίαση των δειγμάτων του 

περιπλασματικού κλάσματος είχε ως εξής : 

Το ίζημα των πρωτεϊνών μετά την καταβύθιση τους (στα 200mg/mL) 

διαλυτοποιήθηκε  σε 295 μL  IEF buffer. Για την διαλυτοποήση τος έγινε χρήση λουτρού 

υπερήχων για 30 min(3 φορές 10min). Σε αυτό προστέθηκαν 12μL από διάλυμα που 

περιέχει αναστολείς πρωτεασών και 6 μL αμφολύτες.  Το παραπάνω διάλυμα που 

περιέχει το δείγμα τοποθετείται πάνω στις λωρίδες πηκτής. Αυτές καλύπτονται με ειδικό 

mineral oil και αφήνονται για επώαση 12-16 h.  

Στη συνέχεια οι λωρίδες τοποθετούνται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης (Protein 

IEF Cell System, Bio-Rad Amadora,Portugal).  Η διαδικασία ηλεκτροφόρησης 

περιελάμβανε τα εξής στάδια : 
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 150   V     με γραμμική αύξηση για 1h 

 250   V    με γραμμική αύξηση για 1h 

 3000  V   με γραμμική αύξηση για 5h 

 5000  V   με γραμμική αύξηση για 4h 

 6000 V    με γραμμική αύξηση για 1h  

 6000 V                                       για 12h 

 500  V     με απότομη πτώση     για 10h 

 

Στο τέλος της ηλεκτροφόρησης  οι λωρίδες είτε χρησιμοποιούνται για 

ηλεκτροφόρηση δεύτερης διάστασης PAGE είτε αποθηκεύονται στους -40 
0
C για 

μελλοντική επεξεργασία. 

Στην περίπτωση ηλεκτροφόρησης δεύτερης διάστασης ακλούθησε η παρακάτω 

διαδικασία : 

Αρχικά οι λωρίδες επωάστηκαν σε Equilibrium buffer για 30min. Στα πρώτα 15 

min στο equilibrium buffer προστέθηκε 2% DDT ενώ στα επόμενα 15min οι λωρίδες 

επωάζονται σε equilibrium buffer που περιέχει 2,5 % IAA.  

Η δεύτερη διάσταση πραγματοποιήθηκε σε πηκτή SDS – PAGE (βλ § 2.1) . Πάνω 

από την πηκτή ακρυλαμιδίου προστίθεται και πηκτή αγαρόζης . Η οποία παρασκευάζεται 

σε διάλυμα καθόδου με 0,10 gr αγαρόζης και 0,01 gr  μπλε της βρωμοφαινόλης. 

 

2.4.2  Πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών 

Η πρωτεόλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ενζύμου θρυψίνη η οποία 

είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυμο που έχει την ικανότητα να διασπά το C-τερματικό των 

πεπτιδικών δεσμών των αμινοξέων αργινίνης και λυσίνης. Η διαδικασία της πρωτεόλυσης 

ακολουθεί τα εξής στάδια : 

 Tα στίγματα των πρωτεϊνών αποκόπτονται από τις πηκτές σε μικρά κομμάτια 

(1x1cm)  

 Ακολουθεί αποχρωματισμός με ACN (50% v/v) και διττανθρακικό αμμώνιο 

(50mM), με τρεις πλύσεις εναλλάξ διάρκειας 15min η καθεμία.  

 Η αναγωγή των ξηραμένων πηκτών πραγματοποιείται με 10 mM DTT σε 50 mM 

διττανθρακικό αμμώνιο και ακολουθεί επώαση για 45min στους 56ºC.  

 Η αλκυλίωση γίνεται με 55 mM ιωδοακεταμίδιο σε 50mΜ διττανθρακικό 

αμμώνιο για 45 min σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι.  
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 Στη συνέχεια τα κομμάτια της πηκτής πλένονται με 50 mM διττανθρακικό 

αμμώνιο και με 50% ACN, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία που 

ακολουθείται και στο αποχρωματισμό. 

 Πριν την προσθήκη της θρυψίνης πραγματοποιείται αφυδάτωση των κομματιών 

της πηκτής με 100% ACN για 15min.   

 Στα αφυδατωμένα κομμάτια της πηκτής προστίθενται 25-30 μl του ρυθμιστικού 

διαλύματος της πρωτεόλυσης το οποίο περιέχει 20 μg θρυψίνης από πάγκρεας 

χοίρου και αφήνονται για 30-90min σε πάγο.  

 Κατόπιν  επωάζονται για 14-16 ώρες στους 37ºC. 

 Την επόμενη μέρα τα πεπτίδια από τα κομμάτια της πηκτής ανακτώνται με 

διαδοχικά βήματα ένωσης των υπερκειμένων που προκύπτουν από δύο διαδοχικές 

επωάσεις διάρκειας 30min, αρχικά σε διάλυμα 50% ACN/0,1% TFA και έπειτα σε 

διάλυμα 100% ACN. 

  Το συνολικό διάλυμα που προκύπτει ξηραίνεται σε φυγοκεντρικό ξηραντήρα 

και τα πεπτίδια που σχηματίζονται τοποθετούνται στους -4
0
C μέχρι την   

εφαρμογή τους στο στόχο. 

 

2.4.3 Ταυτοποίηση πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας   

 

Κάθε επιμέρους δείγμα, μετά απ’ τη διαδικασία της πρωτεόλυσης 

διαλυτοποιήθηκε σε 5μl διαλύματος 50% ACN, 0,1% TFA. 1μl δείγματος 

συγκρυσταλλώθηκε με 1μl διαλύματος α-κυανο-4-υδροξυκινναμικού οξέος (8,3 mg/ml), 

ACN (50%), TFA (0,1%) και τοποθετήθηκαν πάνω στη μεταλλική πλάκα, η οποία 

εισήχθη σε φασματογράφο μάζας Ultraflextreme (Bruker Daltonics). Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αργής εξαγωγής (delayed extraction) και με τη 

χρήση του ανακλαστήρα με τις παρακάτω παραμέτρους: laser smartbeam ΙΙ συχνότητας 

200Hz, για τα φάσματα MS με τάση επιτάχυνσης 20,15kV   για την ion source 1 και 

18,10kV για την ion source 2,  90ns καθυστέρηση και πύλη χαμηλού μοριακού βάρους 

600kDa, για τα φάσματα MS/MS με τη μεθοδολογία LIFT  με τάση επιτάχυνσης 19,06kV   

για την ion source 1 και 3,80kV για την ion source 2. Ο ανακλαστήρας τέθηκε στην 

κατάσταση ανάλυσης θετικών ιόντων με κλάσμα τάσης 2,3 και ελήφθησαν φάσματα με 

εύρος μαζών από 700-3900 kDa . 
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Οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες που προέκυψαν από κάθε μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε επεξεργάστηκαν µε το πρόγραμμα Mascot και Βiotools 3,2 για την 

παρατήρηση των φασμάτων των αντίστοιχων πρωτεϊνών και τον προσδιορισμό διάφορων 

ιδιοτήτων τους. Για την ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της UniProt 

για τον οργανισμό. 

 

 

 

 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

3.1 Ανάπτυξη του Chlorobaculum tepidum 

Το Chlorobaculum tepidum αναπτύχθηκε σε τρείς διαφορετικές συνθήκες όσον 

αφορά τη πηγή θείου που ήταν διαθέσιμη (βλ § 2.2.1). Κάθε καλλιέργεια περνάει από 

τέσσερεις  φάσεις κατά την ανάπτυξη της (εικόνα 3.1). Αρχικά υπάρχει το στάδιο της 

λανθάνουσας  φάσης στην οποία τα βακτήρια προέρχονται από την αρχική καλλιέργεια 

και χρειάζονται ένα διάστημα προσαρμογής στο νέο θρεπτικό. Στη συνέχεια υπάρχει η 

εκθετική φάση όπου τα βακτήρια διαιρούνται με εκθετικούς ρυθμούς εφόσον 

συναντήσουν τις κατάλληλες συνθήκες (pH , θερμοκρασία κ.λ.π). Ακολουθεί η στατική 

φάση κατά την οποία ο αριθμός τον βακτηρίων παραμένει σταθερός λόγο εξάντλησης 

κάποιου ή κάποιων συστατικών του θρεπτικού μέσου. Τέλος υπάρχει η φάση θανάτου 

όπου ο αριθμός βακτηρίων μειώνεται.  
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Εικόνα 3.1 Καμπύλη και φάσεις ανάπτυξης μικροοργανισμών 

 

Ο χρόνος που περνάει κάθε καλλιέργεια σε κάθε φάση εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες. Μερικοί από αυτούς στην περίπτωση του Chlorobaculum tepidum είναι ο 

φωτισμός (ένταση) , η παλαιότητα της προκαλλιέργειας και η πηγή θείου.  

Ο τρόπος που επηρεάζει η πηγή θείου την ανάπτυξη της καλλιέργειας θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.  

Όσον αφορά την παλαιότητα της προκαλλιέργειας παρατηρήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή των πειραματικών διεργασιών , ότι όσο πιο παλιά είναι τόσο περισσότερο 

χρόνο χρειάζεται η νέα καλλιέργεια για την λανθάνουσα φάση της. Ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν πιο επαναλήψιμα τα αποτελέσματα και να μειωθεί το σφάλμα των πειραμάτων , 

χρησιμοποιήθηκαν προκαλλιέργειες οι οποίες δεν ήταν αποθηκευμένες για περισσότερες 

από είκοσι μέρες. 

Οι φάσεις της καλλιέργειας του chlorobaculum tepidum γίνονται διακριτές και 

από την αλλαγή του χρώματος που πραγματοποιείται (εικόνα 3.2).  
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Εικόνα 3.2 Φάσεις ανάπτυξης Chlorobaculum tepidum από αριστερά προς τα δεξιά 

φαίνεται η καλλιέργεια στη λανθάνουσα φάση, την εκθετική φάση και τη στατική φάση 

  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.2 το χρώμα στην αρχή της καλλιέργειας είναι 

ανοιχτό πράσινο . αυτό οφείλεται στη βακτηριοχλωροφύλλη που περιέχουν τα κύτταρα 

της προκαλλιέργειας.  Η συγκέντρωση των κυττάρων ( κατά συνέπεια και της 

βακτηριοχλωροφύλλης) είναι χαμηλή αρχικά και για αυτό το λόγο το χρώμα είναι 

ανοιχτό. Στη συνέχεια η καλλιέργεια παίρνει ένα κίτρινο χρώμα. Αυτό οφείλεται στην 

παρουσία μεγάλης συγκέντρωσης στοιχειακού θείου. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, 

ο οργανισμός παράγει εξωκυττάρια σφαιρίδια στοιχειακού θείου το οποίο έχει κίτρινο 

χρώμα.  Παρότι παράλληλα αυξάνεται και η ποσότητα των κυττάρων ( άρα και της 

βακτηριοχλωροφύλλης) το κίτρινο χρώμα είναι πιο έντονο. Όσο περνάει ο χρόνος το 

κίτρινο χρώμα δίνει τη θέση του στο πράσινο. αυτό συμβαίνει μέχρι και τη στατική φάση 

όπου έχουμε το μέγιστο αριθμό κυττάρων. Σε αυτή τη φάση υπάρχει και κίτρινο χρώμα 

με παρουσία κίτρινου στερεού μέσα στην καλλιέργεια κάτι που φαίνεται με προσεκτική 

παρατήρηση. Στη στατική φάση επίσης όπως θα δούμε και στη συνέχεια η συγκέντρωση 

στοιχειακού θείου έχει μειωθεί. Αυτό συμβαίνει διότι ο οργανισμός εισάγει ξανά το θείο 

μέσα στο κύτταρο για να το χρησιμοποιήσει ως δότη ηλεκτρονίων. 

Τέλος αν οι καλλιέργεια αφεθεί για αρκετές μέρες ( άνω των δέκα ) θα πάρει ένα 

καφέ χρώμα καθώς θα έχει μπει στη φάση θανάτου. 

 

 

3.1.1 Ανάπτυξη του Chlorobaculum tepidum σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων 
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Οι θειούχες ενώσεις είναι οι κύριες ενώσεις – δότες ηλεκτρονίων για το βακτήριο 

και στη φύση και εργαστηριακά στις περισσότερες εργασίες. Η συνηθέστερη 

συγκέντρωση θειούχων που χρησιμοποιείται βιβλιογραφικά είναι 7,7mM. Έτσι , έγινε μια 

μελέτη για το εύρος συγκέντρωσης θειούχων κάτω από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ο 

μικροοργανισμός. Οι συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν ήταν πολλαπλάσιες του7,7mM 

και η ανάπτυξη κάτω από αυτές παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 3.3) .  

 

    

 

Εικόνα 3.3 Ανάπτυξη του βακτηρίου σε διαφορετικές συγκεντρώσεις θειούχων. 

Φαίνεται λοιπόν , ότι το βακτήριο μπορεί να αναπτυχθεί όταν η συγκέντρωση σε 

θειούχα είναι από 1,92 μέχρι 11,55 mM. Στη μέγιστη συγκέντρωση που δοκιμάστηκε 

(15,4 mM) ο οργανισμός φάνηκε να παρουσιάζει μια μικρή ανάπτυξη στις 48 ώρες , άλλα 

τελικά η ποσότητα των κυττάρων δε σημείωσε κάποια περαιτέρω αύξηση. Αυτό είναι 

πιθανό να δείχνει κάποια τοξικότητα των θειούχων για τον οργανισμό μετά από μία 

ορισμένη συγκέντρωση.  
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Στις χαμηλότερες του 7,7 mM συγκεντρώσεις το βακτήριο αναπτύχθηκε. Όμως 

όπως φαίνεται σε σύγκριση με τα 7,7 mM φτάνει σύντομα σε ένα μέγιστο αριθμό 

κυττάρων αρκετά χαμηλότερο μάλιστα από ότι στα 7,7 mM. 

Τέλος σε συγκέντρωση 11,55 mM το Chlorobaculum tepidum αναπτύσσεται 

εξίσου καλά, σε σχέση με τη μέγιστη ποσότητα κυττάρων, με τα 7,7 mM. Παρατηρείται 

μόνο μια μικρή καθυστέρηση στο να μπει στην εκθετική φάση ανάπτυξης. Αυτό λογικά 

εξηγείται διότι στις προκαλλιέργειες η συγκέντρωση θειούχων ήταν τα 7,7 mM και έτσι 

τα κύτταρα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο στη λανθάνουσα φάση για την 

προσαρμογή τους σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. 

Η συγκέντρωση που τελικά επικράτησε να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή όλων 

των πειραμάτων είναι αυτή των 7,7 mM. Η επιλογή αυτή έγινε για δύο λόγους. Πρώτον 

για τον μέγιστο αριθμό κυττάρων που φτάνει η καλλιέργεια. Όπως  μαρτυρά η 

συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης η συγκέντρωση αυτή στα θειούχα δίνει και το 

μέγιστο αριθμό κυττάρων αναλογικά. Δεύτερον για το χρόνο ανάπτυξης της 

καλλιέργειας.  Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η συγκέντρωση κυττάρων ήταν μέγιστη 

και στα 11,55  mM . Όμως στα 7,7 mM η καλλιέργεια έμπαινε σημαντικά πιο γρήγορα 

στην εκθετική φάση. Κάτι τι οποίο ήταν χρήσιμο για τις υπόλοιπες πειραματικές 

διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. 

 

 

 

3.1.2 Καμπύλες ανάπτυξης        

Για τη καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και του μεταβολισμού του 

Chlorobaculum tepidum κατασκευάστηκαν καμπύλες ανάπτυξης που παρουσιάζουν τη 

μεταβολή της βακτηριοχλωροφύλλης c και κάποιων μεταβολιτών σε σχέση με το πέρας 

του χρόνου. Η συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης δε μπορεί να μεταφραστεί σε 

ακριβή ποσότητα κυττάρων, άλλα παρουσιάζει μια αναλογική μεταβολή στο ρυθμό 

ανάπτυξης. Αυτή μετράται φασματοφωτομετρικά στην περιοχή του ορατού. Οι 

μεταβολίτες στοιχειακό θείο και θειικά μετρούνται με υπεριώδη φασματοφωτομετρία και 

ιοντική χρωματογραφία αντίστοιχα. Όλες οι πειραματικές διαδικασίες αναλύθηκαν 

εκτενέστερα στο πειραματικό μέρος. Παρακάτω παρατίθενται οι καμπύλες ανάπτυξης για 

τις συνθήκες 1 και 3. Στην περίπτωση της συνθήκης 2 δεν ήταν δυνατή η δημιουργία 

καμπυλών ανάπτυξης , καθώς το βακτήριο παρουσίασε μη επαναλήψιμη συμπεριφορά. 
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Πιο συγκεκριμένα δεν ήταν επαναλήψιμη ούτε η ανάπτυξη του κάθε φορά , αλλά ούτε 

και ο ρυθμός ανάπτυξης του στις περιπτώσει που η καλλιέργεια αναπτύχθηκε 

επιτυχημένα.   

 

 

Εικόνα 3.4 Συγκέντρωση βακτηριοχλωροφύλλης c σε συνάρτηση με το χρόνο κατά την 

ανάπτυξη του Cba. tepidum στη συνθήκη 1 
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Εικόνα 3.5 Συγκέντρωση στοιχειακού θείου κατά την ανάπτυξη του Cba. tepidum στη 

συνθήκη 1 

 

 

Εικόνα 3.6 Συγκέντρωση θειικών ιόντων κατά την ανάπτυξη του Cba. tepidum στη 

συνθήκη 1 
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Εικόνα 3.7 Συγκέντρωση βακτηριοχλωροφύλλης c σε συνάρτηση με το χρόνο κατά την 

ανάπτυξη του Cba. tepidum στη συνθήκη 3 

 

Εικόνα 3.8 Συγκέντρωση στοιχειακού θείου κατά την ανάπτυξη του Cba. tepidum στη 

συνθήκη 3 
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Εικόνα 3.9 Συγκέντρωση θειικών ιόντων κατά την ανάπτυξη του Cba. tepidum στη 

συνθήκη 3 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα ο οργανισμός φτάνει στο μέγιστο 

της ανάπτυξης του στη συνθήκη 1 σε 20-24 h ενώ στη συνθήκη 3 σε περίπου 60 h. Αυτό 

ίσως οφείλεται στο ότι στη προκαλλιέργεια που χρησιμοποιείται ο οργανισμός έχει 

αναπτυχθεί σε συνθήκη 1 , δηλαδή με δύο πηγές θείου, και χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

στη λανθάνουσα φάση. Επιπλέον, όπως φαίνεται από τη συγκέντρωση της 

βακτηριοχλωροφύλλης (εικόνες 3.4 και 3.7) στη συνθήκη 1 η καλλιέργεια έχει αισθητά 

μεγαλύτερη ποσότητα κυττάρων . Αυτό οφείλεται στη δεύτερη πηγή θείου (θειοθειικά) τα 

οποία δεν υπάρχουν στη συνθήκη 3. 

Ακόμη παρατηρώντας τις εικόνες 3.5 και 3.8 βλέπουμε ότι τη μέγιστη 

συγκέντρωση στοιχειακού θείου την πετυχαίνει η καλλιέργεια λίγο πριν τη μέγιστη τιμή 

συγκέντρωσης της βακτηριοχλωροφύλλης. Στη συνέχεια έχουμε μια σταδιακή μείωση. 

Αυτό οφείλεται στο ότι ενώ στην αρχή το βακτήριο παράγει ως παραπροϊόν οξείδωσης 

των θειούχων και θεοθειικών στοιχειακό θείο, στη συνέχεια το χρησιμοποιεί ως δότη 

ηλεκτρονίων για τη φωτοσυνθετική του διαδικασία. 

Τέλος παρατηρώντας τις καμπύλες που αφορούν τη μέτρηση των θειικών  ιόντων 

(εικόνες 3.6 και 3.9) βλέπουμε ότι αυτά φτάνουν σε μία μεγίστη συγκέντρωση αρκετά 

αργότερα από το χρονικό σημείο παρατηρείται η μέγιστη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τα 
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θειικά αποτελούν ένα προϊόν οξείδωσης  κυρίως των θειοθειικών αλλά και του 

στοιχειακού θείου.      

 

 

3.2 Μελέτη σφαιριδίων στοιχειακού θείου 

Το στοιχειακό θείο που απομονώθηκε ( όπως περιγράφεται § 2.2.5) μελετήθηκε 

με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματομετρία μάζας LDI.  

 

Εικόνα 3.10 Απομονωμένο στοιχειακό θείο  

 

 

Οι εικόνες που ελήφθησαν αφορούν απομονωμένο στοιχειακό θείο στις συνθήκες 

1,3  στην εκθετική και τη στατική φάση, ενώ από τη συνθήκη 2 μόνο στη στατική φάση.  

 



61 
 

 

 

Εικόνα 3.11 Εικόνες SEM στοιχειακού θείου από καλλιέργεια στη συνθήκη 1 στην 

εκθετική φάση 

 

 

   

                    

Εικόνα 3.12 Εικόνες SEM στοιχειακού θείου από καλλιέργεια στη συνθήκη 3 στην 

εκθετική φάση 
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Εικόνα 3.13 Εικόνες SEM στοιχειακού θείου από καλλιέργεια στη συνθήκη 1 στη 

στατική φάση 

 

                      

Εικόνα 3.14 Εικόνες SEM στοιχειακού θείου από καλλιέργεια στη συνθήκη 2 στη 

στατική φάση 
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Εικόνα 3.15 Εικόνες SEM στοιχειακού θείου από καλλιέργεια στη συνθήκη 3 στη 

στατική φάση 

Στις εικόνες 3.10- 3.14 παρουσιάζονται τα απομονωμένα σφαιρίδια στοιχειακού 

θείου που ελήφθησαν από διαφορετικές συνθήκες σε εκθετική και στατική φάση με 

διαφορετικές μεγεθύνσεις.  

Σε όλες τις εικόνες παρατηρούνται σχηματισμένες σφαίρες διαφόρων μεγεθών 

ανεξάρτητα από τη συνθήκη ή τη χρονική στιγμή. Κάτι που αποδεικνύει ότι το βακτήριο 

παράγει θείο κάτω από όλες τις συνθήκες , συνεπώς όλες τις πηγές θείου υπό τις οποίες 

αναπτύχθηκε.   

Για την περεταίρω μελέτη των δειγμάτων αυτών πραγματοποιήθηκε και 

στοιχειακή ανάλυση στο καθένα από αυτά. 
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Εικόνα 3.16 Φάσματα στοιχειακής ανάλυσης σφαιριδίων στοιχειακού θείου όπου : (Α) το 

βακτήριο έχει αναπτυχθεί στη συνθήκη 1 και η απομόνωση έχει γίνει στην εκθετική φάση 

(Β) το βακτήριο έχει αναπτυχθεί στη συνθήκη 3 και η απομόνωση έχει γίνει στην 

εκθετική φάση 
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Εικόνα 3.17 Φάσματα στοιχειακής ανάλυσης σφαιριδίων στοιχειακού θείου όπου : (Α) το 

βακτήριο έχει αναπτυχθεί στη συνθήκη 1 και η απομόνωση έχει γίνει στη στατική φάση 

(Β) το βακτήριο έχει αναπτυχθεί στη συνθήκη 2 και η απομόνωση έχει γίνει στη στατική 

φάση (Γ) το βακτήριο έχει αναπτυχθεί στη συνθήκη 3 και η απομόνωση έχει γίνει στη 

στατική φάση 

Όπως φαίνεται και στα παραπάνω φάσματα το στοιχείο που κυριαρχεί σε όλα τα 

δείγματα είναι το θείο. Ακόμη φαίνεται να υπάρχει άνθρακας το οποίο μπορεί να 

οφείλεται στη χρήση ταινίας άνθρακα που τοποθετείται το δείγμα, ή σε μη καλό 

καθαρισμό του δείγματος ή και σε ένδειξη παρουσίας πρωτεϊνών που ίσως σχετίζονται με 

τη μεταφορά , δημιουργία ή μεταβολισμό των σφαιριδίων.     

Τέλος σε κάποια δείγματα ανιχνεύονται και μικρές ποσότητες οξυγόνου το οποίο 

είναι πιθανό να έχει προσβάλει το δείγμα λόγο της παρουσίας του στην ατμόσφαιρα είτε 
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να οφείλεται σε κάποιους από τους πιθανούς λόγους που υπάρχει και η παρουσία 

άνθρακα (μη σωστός καθαρισμό, πρωτεΐνη ) . 

 

Ακόμη στα παραπάνω δείγματα μετρήθηκαν και φασματομετρικά με 

φασματομετρία μάζας LDI-TOF. Τα φάσματα παρατίθενται στις παρακάτω εικόνες. 

 

 

Εικόνα 3.18 Φάσμα μάζας απομονωμένου σφαιριδίου στοιχειακού θείου από καλλιέργεια 

στη συνθήκη 1 και απομόνωση στην εκθετική φάση 
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Εικόνα 3.19 Φάσμα μάζας απομονωμένου σφαιριδίου στοιχειακού θείου από καλλιέργεια 

στη συνθήκη 1 και απομόνωση στη στατική φάση 
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Εικόνα 3.20 Φάσμα μάζας απομονωμένου σφαιριδίου στοιχειακού θείου από καλλιέργεια 

στη συνθήκη 2 και απομόνωση στη στατική φάση 
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Εικόνα 3.21 Φάσμα μάζας απομονωμένου σφαιριδίου στοιχειακού θείου από καλλιέργεια 

στη συνθήκη 3 και απομόνωση στην εκθετική φάση 
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Εικόνα 3.22 Φάσμα μάζας απομονωμένου σφαιριδίου στοιχειακού θείου από καλλιέργεια 

στη συνθήκη 3 και απομόνωση στη στατική φάση 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω φάσματα , αρκετές από τις κυριότερες κορυφές 

αποτελούν πολλαπλάσια του στοιχειακού θείου. Για παράδειγμα κορυφές με λόγο μάζας 

φορτίου (m/z) 96(3 άτομα),128(4 άτομα), 160 (5 άτομα), 192 (6 άτομα), 224 (7 άτομα), 

256 (8 άτομα). Τα πολλαπλάσια που παρατηρούνται φτάνουν έως τα 480 (15 άτομα).  

Αυτό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι έχει γίνει επιτυχής απομόνωση και το δείγμα κατά 

κύριο λόγο περιέχει θείο. 

Σε όλα τα φάσματα που έχουν ληφθεί από τις συνθήκες 1 και 3 ανεξάρτητα από 

τη χρονική στιγμή της καλλιέργειας που απομονώθηκαν κυριαρχούν οι συγκεκριμένες 

κορυφές οι οποίες μπορούν να μεταφραστούν σε πολλαπλάσια ατομικού θείου από 3 έως 

8. Αυτό δε συμβαίνει και στην περίπτωση όπου το θείο έχει απομονωθεί από τη συνθήκη 

2. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ένα πλήθος κορυφών, μαζί με αυτές που 



71 
 

αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίες δε βρέθηκε που ανήκουν . Το μοριακό βάρος τους 

είναι μικρό για να γίνει αναφορά σε πεπτίδια. Είναι πιθανό να οφείλονται σε μη επαρκή 

καθαρισμό του δείγματος.   

Ακόμη , αν παρατηρηθούν σε μεγέθυνση η κορυφές θα φανεί ότι υπάρχει το 

χαρακτηριστικό μοτίβο ισοτοπικής αφθονίας που έχει παρατηρηθεί και σε δείγματα 

καθαρού στοιχειακού θείου τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για καλιμπράρισμα 

φασματόμετρων μάζας [41].  

 

 

 

Εικόνα 3.23 Μεγεθυμένες εικόνες από κορυφές φάσματος απομονωμένων σφαιριδίων 

στοιχειακού θείου 

 

 

Εικόνα 3.24 Βιβλιογραφική παρατήρηση ισοτοπικού λόγου σε δείγμα στοιχειακού θείου 
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Τέλος φάσματα ελήφθησαν και με μέθοδο που χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση 

πεπτιδίων. Δεν παρατηρήθηκαν κορυφές σε μεγάλα m/z όπου θα έπρεπε να εμφανιστούν 

σε περίπτωση παρουσίας πεπτιδίων. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Εικόνα 3.25 Φάσμα απομονωμένων σφαιριδίων στοιχειακού θείου σε μεγαλύτερο εύρος 

λόγου m/z για την ανίχνευση μεγαλύτερων μορίων όπως πεπτιδίων . 
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3.3 Μελέτη του περιπλασματικού πρωτεόματος 

3.3.1 Μελέτη του περιπλασματικού πρωτεόματος με αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE μιας διάστασης 

Αρχικά για να φανεί αν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι επιτυχής και 

υπάρχει απομόνωση πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση SDS-

PAGE σε δείγμα από καλλιέργεια που είχε αναπτυχθεί στη συνθήκη 1.  

         

Εικόνα 3.26 SDS PAGE περιπλασματικού πρωτεόματος όπου :  (1) πρότυπες πρωτεΐνες 

,(2), (3) τεχνικά δείγματα από ίδιο βιολογικό από απομονωμένο περιπλασματικό 

πρωτέομα, (3),(4) τεχνικά δείγματα από ίδιο βιολογικό από απομονωμένο 

περιπλασματικό πρωτέομα 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.26 η διαδικασία απομόνωσης ήταν επιτυχής ως προς 

την παρουσία πλήθους πρωτεϊνών. Έτσι αποφασίστηκε η περαιτέρω διαδικασία ανάλυσης 

με δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικής εστίασης – SDS PAGE.  

 

3.3.2 Μελέτη περιπλασματικού πρωτεόματος με δισδιάστατη 

ηλεκτροφόρηση (IEF- SDS PAGE) 

Πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (IEF- SDS PAGE) για 

απομονωμένο περιπλασματικό πρωτέομα από όλες τις συνθήκες. Οι εικόνες από τις 

πηκτές παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Εικόνα 3.27 Πηκτή δεύτερης διάστασης (IEF- SDS PAGE) περιπλασματικού 

πρωτεόματος απομονωνόμενο από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε στη συνθήκη 1 
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Εικόνα 3.28 Πηκτή δεύτερης διάστασης (IEF- SDS PAGE) περιπλασματικού 

πρωτεόματος απομονωνόμενο από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε στη συνθήκη 2 

 



76 
 

 

Εικόνα 3.29 Πηκτή δεύτερης διάστασης (IEF- SDS PAGE) περιπλασματικού 

πρωτεόματος απομονωνόμενο από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε στη συνθήκη 3 

 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εικόνες η πηκτή κάθε περιπλασματικού 

πρωτεόματος διαφορετικής συνθήκης έχει ένα διαφορετικό μοτίβο.  Αυτό που 

παρατηρείται είναι η παρουσία μεγαλύτερης  ποσότητα πρωτεϊνών στη συνθήκη 1. 

Ακόμη στη συγκεκριμένη συνθήκη παρατηρείται σε  πολλά πρωτεϊνικά στίγματα 

μεγαλύτερη ένταση κάτι που πιθανόν δηλώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση πρωτεΐνης σε 

σχέση με αντίστοιχα στίγματα πρωτεϊνών στις άλλες συνθήκες .    

Ακόμη το μοτίβο πρωτεϊνικών στιγμάτων των πηκτών περιπλασματικού 

πρωτεόματος από καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 2 και 3 παρουσιάζει 

αρκετές ομοιότητες. 

Στις δύο συνθήκες αυτές φαίνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός 

πρωτεϊνών στη βασική περιοχή όσο στη συνθήκη 1.  

Στη συνέχεια για την ταυτοποίηση πρωτεϊνών αποκόπηκαν τα στίγματα από την 

πηκτή που είχε προέλθει στη συνθήκη 1 (εικόνα 3.27) .  
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Εικόνα 3.30 Πρωτεομικός χάρτης του περιπλάσματος του Chlorobaculum tepidum σε 

καλλιέργεια που αναπτύχτηκε στη συνθήκη 1. Με αριθμούς παρουσιάζονται τα 

πρωτεϊνικά στίγματα που αποκόπηκαν και μελετήθηκαν με φασματομετρία μάζας.  

Από τα πενήντα στίγματα που αποκόπηκαν τα σαράντα ταυτοποιήθηκαν με 

φασματομετρία μάζας. Από τα σαράντα αυτά δείγματα ταυτοποιήθηκαν τριάντα δύο 

διαφορετικές πρωτείνες.   

Από τις πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν η μικρότερη θεωρητική τιμή pI που 

παρατηρήθηκε ήταν 4,4 και η μεγαλύτερη 10,1. Αυτό καταδεικνύει έναν ικανοποιητικό 

διαχωρισμό στην πρώτη διάσταση ( ισοηλεκτρική εστίαση) .    

Στις παρακάτω εικόνες παρατηρούμε κάποια χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών που 

ταυτοποιήθηκαν.   
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Εικόνα 3.31 Προβλεπόμενη κυτταρική τοπολογία των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν 

με φασματομετρία μάζας  

 

 

 

Εικόνα 3.32 Προβλεπόμενη λειτουργία των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν με 

φασματομετρία μάζας  

Στην εικόνα 3.31 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τον πρωτεϊνών 

προβλέπεται πως βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα (82 %). Οι υπόλοιπες φαίνεται να 

ανήκουν στο περίπλασμα  (18 %). Παρόλα αυτά αρκετές από τις πρωτεΐνες που 

προβλέφθηκαν με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και το γονιδίωμα ως 
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κυτταροπλασματικές , με βάση τη λειτουργία τους φαίνεται πως ίσως ανήκουν στο 

περίπλασμα.   

Δυο σημαντικές περιπλασματικές πρωτεΐνες είναι η soxΒ   και η sulfite reductase. 

Πιο συγκεκριμένα η πρωτεΐνη soxB συμμετέχει στο μεταβολισμό των θειοθεικών όπως 

φαίνεται και στο προτεινόμενο μοντέλο (εικόνα 1.6) , σύμφωνα με το οποίο φέρεται να 

βρίσκεται στον περιπλασματικό χώρο. Η sulfite reductase αποτελεί ένα ένζυμο επίσης 

σημαντικό για το μεταβολισμό του θείου και συγκεκριμένα για τα θειώδη και καταλύει 

την εξής αντίδραση : 

SO3
2-

 + δότη ηλεκτρονίων  H2S + οξειδωμένος δότης + 3 H2O 

 

Άλλες πρωτεΐνες  σύμφωνα με την εικόνα 3.32 που φαίνεται να επιτελούν 

σημαντικές λειτουργίες του κυττάρου, όπως τη διατήρηση της ομοιόστασης ή την 

αναδίπλωση πρωτεϊνών είναι επίσης πιθανό να βρίσκονται στον περιπλασματικό χώρο.  

Από τις πρωτεΐνες που ταχτοποιήθηκαν και χαρακτηριστήκαν ως περιπλασματικές 

πρωτεΐνες αρκετές έχουν βρεθεί και σε παλαιότερη εργασία που πραγματοποιήθηκε με 

διαφορετικό πρωτόκολλο για την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών [37] .  Υπάρχουν και 

διαφορετικές  πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν , όπως για παράδειγμα Peptidyl-prolyl cis-

trans isomerase SurA και Superoxide dismutase.          

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται όλες οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες με 

φασματοσκοπία μάζας.   
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Πίνακας  33.1    Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες με φασματοσκοπία μάζας  

No Ταυτοποιημένη Πρωτεΐνη  Accession number Μοριακό Βάρος pI-Value Τοπολογία Λειτουργία Πρωτεϊνικό Στίγμα 

1 
Heat shock  Protein , HSPC 

20 Family 
Q8KEP1 15998 4,8 C Stress response 1,2,7,37 

2 Thioredoxin-2 Q8KE49 11965     4,7 C Homeostasis 3 

3 Uncharacterized protein Q8KAM5    42898 5,5 C Unknown 4 

4 
Sulfite reductase, 

dissimilatory-type, gamma 
Q8K5F4  12319 4,6 C Reductase 6 

5 Uncharacterized protein Q8KCT3  18708     4,9 C Homeostasis 8 

6 
Orotate 

phosphoribosyltransferase 
Q8KG85  20022     6,2 C 

Biosynthetic 
Process 

10 

7 
3-isopropylmalate 

dehydratase, small subunit, 
putative 

Q8KER9  20759     4,4 C Hydrolase 11 

8 Thiolredoxin peroxidase Q8KCD0  21979     5 C Peroxidase 12,13,18 

9 Peroxiredoxin  Q8KBN8  24259     6,1 C Peroxidase 13 

10 Superoxide dismutase  Q8KD44 22167     5,2 P Dismutase 15 

11 Thiolredoxin peroxidase Q8KCD0  21979     5 C Peroxidase 16 

12 50S ribosomal protein L25 Q8KCQ1   21575     5,1 C Translation 17 

13 Thioredoxin  Q8KD40  30189     4,7 C Homeostasis 19 

14 
2,3-bisphosphoglycerate-

dependent 
phosphoglycerate mutase 

Q8KFC8  28474     5,8 C Gluconeogenesis 20,21 

15 Elongation factor Ts  Q8KBK7  31752     5,2 C 
Protein 

Biosynthesis 
22 
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16 ATP synthase subunit beta 2 Q8KAC9  50094     4,8 C ATP Hydrolysis 25 

17 Trigger factor Q8KB57   48579     4,7 C Protein Folding 26 

18 60 kDa chaperonin Q8KF02  58044     5,1 C 
Protein 

Refolding 
27,28 

19 Chaperone protein DnaK Q8KEP3   68460     5,1 C Protein Folding 29 

20 
 DNA-binding protein HU-

beta 
Q8KG10 9589      10,1 C 

Chromosome 
Condesation 

30 

21 
Outer membrane protein 

OmpH 
Q8KFR8  20437 9,9 P Protein Folding 31 

22 Uncharacterized protein Q8KFN1  18633     4,4 P Unknown 32 

23 Ribosome-recycling factor Q8KC49 21209     10 C Translation 33 

24 
Sulfur oxidation protein 

SoxB 
Q8KDM5  68363     7,2 P 

Nucleotide 
Catabolic 
Process 

34,38 

25 
Phosphate ABC transporter, 

periplasmic phosphate-
binding protein, putative 

Q8KDZ9 28475 10,1 P Transport 35 

26 50S ribosomal protein L1 Q8KG18 24839 9,8 C Translation 39 

27 ATP synthase subunit alpha Q8KAW8  56869     6,3 C ATP Synthesis 40 

28 
Fructose-bisphosphate 

aldolase, class II 
Q8KDJ7  35330     5,7 C 

Fructose 1,6-
bisphosphate 

Metabolic 
Process 

43 
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29 Elongation factor Tu Q8KAH0 42929     5,2 C 
Protein 

Biosynthesis 
44 

30 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase SurA 
Q8KAA2 48532     6,6 P Isomerase 45 

31 Uncharacterized protein  Q8KBZ6 14208     6,4 U 
primary 

metabolic 
process 

47 

32 
Phosphohistidine 
phosphatase SixA  

Q8KG77  18699     6,3 C 
cellular protein 

modification 
process 

50 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044238
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044238
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044238
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1 Ανάπτυξη του βακτηρίου 

Πραγματοποιήθηκε μελέτη της ανάπτυξης του βακτηρίου Chlorobaculum tepidum 

καθώς και κάποιων μεταβολιτών του με φασματοφωτομετρία ορατού υπεριώδους και 

ιοντική χρωματογραφία.  

Αρχικά μελετήθηκε το εύρος συγκέντρωσης θειούχων στο οποίο αναπτύσσεται ο 

οργανισμός. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.3  το βακτήριο μπορεί να αναπτυχθεί σε 

συγκέντρωση θειούχων από 1,92 μέχρι 11,55 mM. Η βέλτιστη συγκέντρωση που 

χρησιμοποιήθηκε και για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων πειραματικών διαδικασιών 

ήταν τα 7,7 mM. Προτιμήθηκε αυτή η συγκέντρωση καθώς σε αυτή ο μικροοργανισμός 

αναπτυσσόταν πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες και ταυτόχρονα με βάση της 

συγκέντρωσης της βακτηριοχλωροφύλλης φάνηκε πως υπάρχει και μεγάλη ανάπτυξη 

κυττάρων.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε η ανάπτυξη του Chlorobaculum tepidum και 

μεταβολιτών του σε δύο συνθήκες . Παρουσία θειούχων και θειοθειικών  και τη παρουσία 

μόνο θειούχων . Συγκρίνοντας τις εικόνες 3.4 και 3.7 φαίνεται ότι στη συνθήκη 1 ο 

οργανισμός αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε σχέση με τη συνθήκη 3. Ακόμη η απόλυτη 

τιμή συγκέντρωσης βακτηριοχλωροφύλλης είναι υψηλότερη στη συνθήκη 1. .Σαν 

συμπέρασμα αυτόν προκύπτει ότι παρουσία  δύο δοτών ηλεκτρονίων / πηγής θείου 

(συνθήκη 1) το βακτήριο αναπτύσσεται πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη ποσότητα 

κυττάρων.  

Ακόμη συγκρίνοντας τις εικόνες 3.5 και 3.8 φαίνεται πως η απόλυτη τιμή 

συγκέντρωσης στοιχειακού θείου είναι μεγαλύτερη στη συνθήκη 1. Κάτι το οποίο 

σημαίνει πως η παραγωγή θείου σχετίζεται και με τις δύο πηγές ( θειούχα και θειοθειικά). 

Επίσης παρατηρώντας τις εικόνες 3.6 και 3.9 φαίνεται πως και για τις δύο 

συνθήκες η μέγιστη παραγωγή θειικών ιόντων αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή μέγιστης 

συγκέντρωσης βακτηριοχλωροφύλλης. Επίσης η απόλυτη τιμή συγκέντρωσης των 

θειικών είναι μικρότερη στη συνθήκη 3 έναντι της συνθήκης 1.  

Τέλος στη συνθήκη 2 το βακτήριο δεν είχε σταθερή και επαναλήψιμη ανάπτυξη 

και για αυτό δεν έγινε δυνατή η δημιουργία καμπυλών ανάπτυξης. 
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4.2 Μελέτη απομονωμένου στοιχειακού θείου   

Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο για την 

απομόνωση του παραγόμενου στοιχειακού θείου από το Chlorobaculum tepidum. To 

απομονωμένο αυτό θείο μελετήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία και φασματομετρία 

μάζας. Όπως φάνηκε από τις δύο αυτές μεθοδολογίες τα δείγματα ήταν πλούσια σε 

ατομικό θείο. Κάτι που φάνηκε και από στοιχειακή ανάλυση αλλά και από 

φασματομετρία μάζας και προσεκτική παρατήρηση των ισοτοπικών λόγων στα φάσματα.  

Οπτικά τα δείγματα φάνηκε να περιέχουν κατά κύριο λόγο σφαιρίδια σε όλες τις 

συνθήκες που απομονώθηκαν και στις δύο φάσεις ( εκθετική και στατική) ανάπτυξης. Τα 

σφαιρίδια αυτά ήταν λεία και δεν παρατηρήθηκαν οπές . Τα μεγέθη τους ήταν ποικίλα και 

σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε να ξεπερνάνε τα 10 μm ,δηλαδή να είναι μεγαλύτερα και 

από τα κύτταρα του βακτηρίου. 

Επίσης με τη φασματομετρία μάζας οι κορυφές που παρατηρήθηκαν κατά κύριο 

λόγο και στις τρείς συνθήκες ανεξάρτητα από τη φάση της ανάπτυξης κατά την οποία 

απομονώθηκαν δείχνουν ότι αποτελούν πολλαπλάσια του ατομικού βάρους του 

στοιχειακού θείου. Παρατηρήθηκαν κορυφές που θα μπορέσουν να αποτελούν κυρίως 4 

με 8 άτομα θείου , αλλά σε κάποιες περιπτώσεις  μέχρι και 15 άτομα.   

Όσον αφορά την προσπάθεια ανίχνευσης πρωτεϊνών που ευθύνονται με το 

μεταβολισμό και τη μεταφορά του στοιχειακού θείου , αυτό δεν κατέστει δυνατό με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.   

 

 

4.3 Μελέτη του περιπλασματικού πρωτεόματος του Chlorobaculum 

tepidum 

Πραγματοποιήθηκε απομόνωση των πρωτεϊνών του περιπλάσματος και από τις 

τρείς συνθήκες όταν οι καλλιέργειες βρίσκονταν στη στατική φάση. Τα απομονομένα 

αυτά πρωτεόματα αναλύθηκαν με δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση IEF – SDS PAGE. 

Συγκρίνοντας τις εικόνες 3.27, 3.28, 3.29 παρατηρούνται διαφοροποιημένες πρωτεΐνες 

μεταξύ των τριών συνθηκών.  

Στην περίπτωση της συνθήκης 1 50 στίγματα της πηκτής αποκόπηκαν και 45 

μελετήθηκαν με φασματομετρία μάζας. Από αυτά ταυτοποιήθηκαν 38. Φαίνεται λοιπόν 

πως έχει επιτευχθεί απομόνωση πρωτεϊνών του περιπλάσματος και του 

κυτταροπλάσματος. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν και πρωτεΐνες που παρουσιάζουν 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η λειτουργία τους σχετίζεται με το μεταβολισμό θείου. Όλες 

οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν καθώς και η κυτταρική θέση και λειτουργία τους 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 .  

 

 

 

4.4 Προοπτικές – Μελλοντικοί στόχοι 

Με την παρούσα εργασία έγινε ένα ακόμη βήμα για την καλύτερη κατανόηση της 

ανάπτυξης και του μεταβολισμού του θείου του Chlorobaculum tepidum. Η ανάπτυξη 

μελετήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πηγής θείου. Έτσι μελλοντικά θα 

μπορούσαν να δοκιμαστούν περισσότερες συνθήκες , αλλά και να δοκιμαστεί ξανά η 

συνθήκη 2 ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

Σημαντικό θα ήταν να γίνει περαιτέρω μελέτη του στοιχειακού θείου με 

περισσότερες μεθοδολογίες ώστε να κατανοηθεί η ακριβής μορφή του, αλλά και να 

πραγματοποιηθούν πειραματικές διαδικασίες που θα έχουν ως στόχο τη ταυτόχρονη 

απομόνωση και ταυτοποίηση των πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη μεταφορά και το 

μεταβολισμό του στοιχειακού θείου. 

Ακόμη θα μπορούσε να γίνει μια πιο λεπτομερής σύγκριση των περιπλασματικών 

πρωτεομάτων των διάφορων συνθηκών καθώς παρατηρήθηκαν διαφορές, στην παρούσα 

εργασία, στα μοτίβα των πηκτών των δισδιάστατων ηλεκτροφορήσεων. 

Τέλος ένας επιπλέον στόχος θα μπορούσε να είναι η μελέτη των περιπλασματικών 

ή και ολικών πρωτεομάτων στην εκθετική φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας του 

βακτηρίου. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του 

μεταβολισμού του θείου από το βακτήριο.   
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