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Abstract  

Hydroperoxide lyase is an enzyme of particular importance, part of the lipoxygenase path. The 

particular biochemical path starts with the formation of polyunsaturated fatty acids 

hydroperoxides  by lipoxygenase which constitute HPL’s substrate. Products of the reaction that 

lyase of hydroperoxides catalyzes are hexenal end hexanal, substances that belong to “green leaf 

volatiles” and also other precursors of important bioregulators in  plants. 

  

In the present work HPL initially was isolated from E.coli bacterial cultures, organism in which 

the protein had been previously overexpressed. Furthermore, two different methods were tried in 

order to isolate HPL from olive fruits and a third method for the same purpose this time using 

olive leaves as a natural source. 

In all samples isolated by different methods, in order to pin point HPL´s presence, were 

conducted kinetics tests in presence of the substrate of the enzyme (13-linoleic acid 

hydroperoxide), tests for the detection of the reaction’s products with 2,4 hydrophenylhydrazine 

followed by TLC analysis, and PAGE-SDS electrophoresis. Enzyme identification by mass 

spectroscopy was not possible and kinetics determination spectrometrically was only partly 

successful.  

Lastly, satisfactory results was obtained by the products detection test and as for the protocols 

used better resulted the one that combined olive fruit grinding, incubation in presence of 

detergent, consequent centrifugation and purification of the plant extract in an ion-exchange 

column.  
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Περίληψη 

Η λυάση του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων είναι ένα ιδιαίτερης σημασίας ένζυμο, τμήμα του 

μονοπατιού της λιποξυγενάσης. Σο μονοπάτι ξεκινάει με την δημιουργεία υδροϋπεροξειδίων 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων από την λιποξυγενάση που αποτελούν το υπόστρωμα της HPL. Προϊόντα 

της αντίδρασης που καταλύει η λυάση είναι οι εξενάλη και εξανάλη, ουσίες που ανήκουν στα «πτητικά 

των πράσινων φύλλων» αλλά και πρόδρομες ενώσεις σημαντικών βιορυθμιστών για τα φυτά. 

την παρούσα εργασία η  HPL αρχικά απομονώθηκε από βακτηριακές καλλιέργειες Ε. Coli, οργανισμό 

στον οποίο η πρωτεΐνη είχε προηγουμένως υπερεκφραστεί. Ακόμα, δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικές 

μεθόδοι για απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς και μια τρίτη για απομόνωση από τα φύλλα του 

ίδιου φυτού. 

ε όλα τα δείγματα που απομονώθηκαν με τις διαφορετικές μεθόδους και προκειμένου να διαπιστωθεί η 

παρουσία της HPL διεξήχθησαν δοκιμές κινητικής παρουσία του υποστρώματος του ενζύμου 13-

υδροϋπεροξείδιου του λινολεϊκού οξέος, δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων παρουσία 2,4 δινιτρο-

φαινυλυδραζίνης και ανάλυση με TLC, και τέλος ηλεκτροφόρηση PAGE-SDS. Η ταυτοποίηση του 

ενζύμου με φασματοσκοπία μάζας δεν κατέστει δυνατή ενώ ο προσδιορισμός της κινητικής του ενζύμου 

φασματομετρικά έγινε εν μέρει.   

Ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε η δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων ενώ πιο επιτυχημένο από τα 

πρωτόκολλα που δοκιμάστηκαν ήταν εκείνο που συνδύαζε αλέση του καρπού ελιάς, επωάσεις παρουσία 

απορρυπαντικού, διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και καθαρισμό του φυτικού εκχυλίσματος σε κολώνα 

ιοντοανταλλαγής. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Ευχαριστίες 

 

Υτάνοντας στο τέλος, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Σμημα Φημείας, που έκανε δυνατή την πραγματοποιήση αυτής της προσπάθειας. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους καθηγητές μου για την προσφορά τους και το 

προσωπικό της σχολής για την βοήθεια που μου προσέφερε. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγήτη κ. Δ. Γανωτάκη για την 

καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την πολύτιμη βοήθεια του. 

Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά στο εργαστήριο βιοχημείας για την 

συνεργασία, τη βοήθεια και την συντροφικότητα τους. 

Σέλος ευχαριστώ τους κ. Φανιωτάκη και κ.Σσιώτη για την συμμετοχή τους στην 

τριμελή επιτροπή, το χρόνο τους και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση αυτού 

του εγχειρήματος. 

 

 

 

 



6 
 

Περίληψη  

 Η λυάση του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων είναι ένα ιδιαίτερης σημασίας ένζυμο, τμήμα του 

μονοπατιού της λιποξυγενάσης. Σο μονοπάτι ξεκινάει με την δημιουργεία υδροϋπεροξειδίων 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων από την λιποξυγενάση που αποτελούν το υπόστρωμα της HPL. Προϊόντα 

της αντίδρασης που καταλύει η λυάση είναι οι εξενάλη και εξανάλη, ουσίες που ανήκουν στα «πτητικά 

των πράσινων φύλλων» αλλά και πρόδρομες ενώσεις σημαντικών βιορυθμιστών για τα φυτά. 

την παρούσα εργασία η  HPL αρχικά απομονώθηκε από βακτηριακή καλλιέργεια Ε. Coli, οργανισμό 

στον οποίο η πρωτεΐνη είχε προηγουμένως υπερεκφραστεί. Ακόμα δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικές 

μεθόδοι για απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς και μια τρίτη για απομόνωση από τα φύλλα του 

ίδιου φυτού. 

ε όλα τα δείγματα που απομονώθηκαν με τις διαφορετικές μεθόδους και προκειμένου να διαπιστωθεί η 

παρουσία της HPL διεξήχθησαν δοκιμές κινητικής παρουσία του υποστρώματος του ενζύμου 13-

υδροϋπεροξείδιου του λινολεϊκού οξέος, δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων παρουσία 2,4 δινιτρο-

φαινυλυδραζίνης και ανάλυση με TLC, και τέλος ηλεκτροφόρηση PAGE-SDS. Η ταυτοποίηση του 

ενζύμου με φασματοσκοπία μάζας δεν κατέστει δυνατή ενώ ο προσδιορισμός της κινητικής του ενζύμου 

φασματομετρικά έγινε εν μέρει. Ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε η δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων ενώ 

πιο επιτυχημένο από τα πρωτόκολλα που δοκιμάστηκαν ήταν εκείνο που συνδύαζε αλέση του καρπού 

ελιάς, επωάσεις παρουσία απορρυπαντικού, διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και καθαρισμό του φυτικού 

εκχυλίσματος σε κολώνα ιοντοανταλλαγής. 

 

 

 



7 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

1.1    Λίγα λόγια για το μονοπάτι της λιποξυγενάσης……………………………………………………………………………….11 

1.1.2   Ο ρόλος της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων…………………………………..………………….13 

1.1.2   Εντοπισμός στους φυτικούς ιστούς……..…………………………………………………………………………………….……….14 

1.1.3    Μηχανισμός Δράσης……………………………………………………………………………………………………………………….14 

1.1.4 Πτητικά πράσινων φύλλων (Green Leaf volatiles)…………………………………………………..……………………16 

1.2 Ανασυνδυασμένοι οργανισμοί και πλασμίδια………………………………………………………………..……………………18 

1.3 Ελιά και ελαιόλαδο………………………………………………………………………………………………………………………………20 

Κεφάλαιο 2: κοπός……………………………………………………………………….……………………………………………….24 

Κεφάλαιο 3: Τλικά και Μέθοδοι……………………………………………..………………………….……………………..26 

3.1  Απομόνωση της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων από ανασυνδυασμένη E.coli….27 

3.1.1 Διαλύματα………………………………………………………………………………………………………………………………………..27 

3.1.2 Διαδικασία καλλιέργειας-απομόνωσης ………………………………………………………………………………………...27 

3.2 Απομόνωση της HPL από φύλλα ελιάς…………………………………………………………………………………………….29 

3.2.1 Διαλύματα………………………………………………………………………………………………………………………………………..29  

3.2.2 Διαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………………………….29 

3.3 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς (1)……………………………………..…………………………………………….30 

3.3.1.Διαλύματα……………………………………………………………………………………………………………………….………………30 



8 
 

3.3.2. Διαδικασία……………………………………………………………….……………………………………………………………………31 

3.4 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς (2)…………….………………………………………………………………...…31 

3.4.1 .Διαλύματα………………………………………………………………..………………………………………………………..…………..31 

3.4.2. Διαδικασία……………………………………………………………..……………………………………………….…………………….32 

3.5 Υασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού……………………..………………………………………………………………………..32 

3.6 Προετοιμασία υποστρώματος…………………………………………………………………….……………………………………..33 

3.7 Μελέτη της δραστικότητας της HPL……………………………………………………………………………………………….34 

3.8 Ηλεκτροφόρηση ………………………………………………………………………………………………………………….…………….34 

3.8.1 .Διαλύματα………………………………………………………………………………………………………………………………………36 

3.8.2 Προετοιμασία δείγματων καρπού ελιάς για ηλεκτροφόρηση………………………………………………………..38 

3.9 Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων……………………………………………………………………………………………………..…….38 

3.9.1  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με αντιδραστήριο Schiff ……………………………………………………………….39 

3.9.2  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη……………………………………………………..40 

3.10 Ανάλυση πρωτεϊνών με χρήση φασματοσκοπίας μάζας…………………………………………………………………..41 

3.10.1 .Διαλύματα……………………………………………………………………………………………………………………………………….41 

3.10.2. Διαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………………………...42  

Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα…………………………………………….………………………………………………………….44 

4.1 Υασματοσκοπικός χαρακτηρισμός της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων  από 

ανασυνδυασμένη E.coli…………………………………………………………………………………………………………………………………45 

4.2 Παρασκευή υποστρώματος της HPL (Τδροϋπεροξείδιο του λινολέϊκού οξέος)…………………………………..46 

4.3 Μελέτη της κινητικής της λυάσης του υδροϋπεροξειδείου από διαφορετικές πηγές…………………………..47 



9 
 

4.3.1 Κινητική της HPL από ανασυνδυασμένη Ε.coli………………………………………………………………………………..47 

4.3.2 Κινητική HPL από φύλλα και καρπούς ελιάς (1 &2)……………………………………………………………………….48 

4.4 Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων της αντίδρασης……………………………………………………………………………………52 

4.4.1  Δοκιμή Schiff  …………………………………………………………………………………………………………………………………..52 

 4.4.2  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη……………………………………...................53 

4.5 Ηλεκτροφόρηση PAGE –SDS…………………………………………………………………………………………………………….55 

4.5.1 Απομόνωση της HPL πιπεριάς από E.coli  ανασυνδυασμένου DNA…………………………………………55 

4.5.2 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς ( 1)………………………………………………………………………………56 

4.5.3 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς ( 2)………………………………………………………………………………56 

Κεφάλαιο 5: υζήτηση Αποτελεσμάτων & μελλοντική έρευνα……………………………………58 

Κεφάλαιο 6: Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………………………………62 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΩΓΗ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.1 Λίγα λόγια για το μονοπάτι της λιποξυγενάσης 

H υπεροξείδωση των λιπαρών είναι κοινή σε όλα τα βιολογικά συστήματα σε διαδικασίες ελεγχόμενες 

από αναπτυξιακούς ή περιβαντολλογικούς παράγοντες (1). ε αυτό το μονοπάτι, που απαντάται τόσο σε 

φυτικούς όσο και σε ζωικούς οργανισμούς, συμμετέχουν δεκάδες ένζυμα που ελέγχουν βασικές βιολογικές 

λειτουργίες. Tο πρώτο από αυτά, από το οποίο παίρνει και το όνομά του το συγκεκριμένο βιοχημικό 

μονοπάτι, ονομάζεται λιποξυγενάση. Η λιποξυγενάση καταλύει την προσθήκη μοριακού οξυγόνου σε 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, που περιέχουν ένα (Ζ,Ζ) 1-4 πενταδιενικό σύστημα, και παράγει ένα 

ακόρεστο υδροϋπεροξείδιο λιπαρού οξέος. Πρόκειται όχι για ένα μόριο αλλά για μια ολόκληρη οικογένεια 

ενζύμων, διοξυγενάσων που περιέχουν σίδηρο σε μη αιμική μορφή και είναι εξαιρετικά ευρεώς 

διαδεδομένες  σε αερόβιους οργανισμούς. 

Σα κυριότερα υποστρώματα της λυποξυγενάσης στα φυτά είναι το λινολεϊκό και λινολενικό οξύ ενώ στα 

ζώα το αραχιδονικό οξύ. Σα υδροϋπεροξείδια των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, που συντίθενται από τη 

δράση ποικίλων υψηλά εξειδικευμένων μορφών της λιπόξυγενάσης, αποτελούν με τη σειρά τους 

υποστρώματα για τουλάχιστον 7 οικογένειες ενζύμων.  

Σα εικοσανοειδή στους ζωικούς οργανισμούς, που προκείπτουν από τον καταρράκτη του αραχιδονικού 

οξέος, περιλαμβάνουν ουσίες όπως οι προσταλαγδίνες, οι θρομβωξάνες, τα λευκοτριένια και άλλους πολύ 

σημαντικούς βιορυθμιστές που συμβάλλουν στην ομοιοστασία των ζωικών οργανισμών. 

τα φυτά τα παράγωγα του μονοπατιού αυτού ονομάζονται οξυλιπίνες και η ονομασία αυτή αναφέρεται 

σε όλα τα προϊόντα της οξείδωσης των ακόρεστων λιπαρών οξέων ανεξάρτητα από το μήκος της αλυσίδας 

και τις διάφορες δομικές ιδιαιτερότητες τους(24). Οι οξυλιπίνες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν δυο 

σημαντικές ομάδες: τα γιασμονοειδή (δηλαδή το γιασμονικό οξύ & τα συγγενή κυκλοπεντανονικά 

παράγωγα δώδεκα ανθρακατόμων) και τα πτητικά πράσινων φύλλων ( green leaf volatiles) με 

συστατικά όπως οι αλδεϋδες φύλλων, οι διβυνυλ εστέρες και οι αλκοόλες των φύλλων. Σα γιασμονοειδή, 
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με σημαίνοντες βιολογικούς ρόλους, συμβάλλουν στην αμυντική ικανότητα και την επικοινωνία των 

φυτών.  

 

 

 

Εικόνα 1: «Σο μονοπάτι της λιποξυγενάσης» 

 



13 
 

1.1.1 Ο ρόλος της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων 

Η λυάση του υδρουπεροξειδίου είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και σημαντικά ένζυμα για τον 

μεταβολισμό των υδροϋπεροξειδίων των λιπαρών όξέων στα φυτά. Σο ένζυμο καταλύει την λύση της 

αλυσίδας του υδροϋπεροξειδίου ανάμεσα στον άνθρακα που φέρει την υδροϋπεροξιδική ομάδα και στο 

γειτονικό ακόρεστο άνθρακα. 

Ανάλογα με την τοποειδικότητα της λιποξυγενάσης που διαθέτει στον ενζυμικό εξοπλισμό του το φυτό, 

μπορούν από τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα να παραχθούν τόσο 9- όσο και 13-υδροϋπεροξείδια. Με τη 

δράση της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου τα 13 – υδροϋπεροξείδια μετατρέπονται σε αλδεϋδες με έξι 

άτομα άνθρακα  και αλδοξέα με 12 άτομα άνθρακα ενώ τα 9-υδρουπεροξείδια σε αλδεϋδες και αλδοξέα 9 

ανθρακατόμων. 

Οι περισσότερες HPL δρουν τοποειδικά χρησιμοποιώντας είτε το 13- ή το 9-υδροϋπεροξείδιο ενώ 

φαίνεται ότι η τοποειδικότητα αυτή του ένζύμου συναντά εκείνη της αντίστοιχης λιποξυγενάσης του ίδιου 

ιστού. 

Η πρώτη δημοσιευμένη εργασία πάνω στη HPL έγινε από τους Drawert et al (2) το 1966 και από τότε 

έχουν γίνει δεκάδες δημοσιέυσεις ενώ το ένζυμο έχει απομονωθεί από διάφορους φυτικούς ιστούς όπως : 

αχλάδια (3), απο σπόρους καρπουζιού (4), από χλωροπλάστες σπανακιού (5), από φύλλα πράσινου 

τσαγιού (6), καρπούς αγγουριού (7)και ελιάς (8) για να αναφέρουμε μόνο μερικές πηγές.  

1.1.2 Εντοπισμός στους φυτικούς ιστούς  

Η HPL  εμφανίζεται γενικά ως μεμβρανική πρωτεϊνη. Για αυτό το λόγο σύμφωνα με τις περισσότερες 

αναφορές η δραστικότητά της μετράται στο μικροσωμικό κλάσμα (καρποί ντομάτας 9, ελιά 10). 

ύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία η πρωτεϊνη φαίνεται να συνδεέται με τους χλωροπλάστες των 

φυτικών κυττάρων ένω κάτα τον Grechkin (13) η δραστικότητα του ενζύμου συχνά συνάδει με την 

περιεκτικότητα του ιστού σε χλωροφύλλη.  Κατα την απομόνωση από χλωροπλάστες σπανακιού (5) το 
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ένζυμο εντοπίστηκε στα θυλακοειδή των χλωροπλαστών και βρέθηκε να έχει μοριακή μάζα 220 kDalton 

(5), σε χλωροπλάστες πατάτας από την άλλη εντοπίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο στρώμα (25) . ε 

σπόρους σόγιας βρέθηκε ως τετραμερές αποτελούμενο από 4 μονάδες 62 kDalton (11) ενώ σε φύλλα 

τσαγιού εμφανίζεται σαν μονομερές μάζας 55 κίλοΝταλτον.  Ο Grechkin (24) προτείνει ότι όλες οι HPL 

με μάζα από 200-250 αποτελούνται από διαφορετικές υπομονάδες ένω η άποψη αυτή φαίνεται να 

στηρίζεται και από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ένζυμο από πιπεριά έχει ταυτοποιηθεί ως Ρ450 (12).  

Ση μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πρωτεϊνη όπως αυτή απομονώθηκε από σπόρους καρπουζιού όπου 

βρέθηκε να είναι διαλυτή και να έχει μάζα που να αντιστοιχεί στα 250 κιλοΝταλτον. 

Σο κυκλικό DΝΑ του ενζύμου κωδικοποιεί 480 αμινοξέα και εμφανίζεται συγγενές με την Αllene 

Οxidase Synthase με την οποία συμπίπτει κατά 40%(12). 

1.1.3 Μηχανισμός Δράσης. 

Υαίνεται κάποιες μορφές HPL να δρουν ετερολυτικά ενώ σπανιότερα παρατηρείται και ομολυτική 

κατάλυση.  

Οι δύο μορφές του ενζύμου καταλύουν τη λύση του υδροϋπεροξειδίου σε διαφορετικές θέσεις, με 

αποτέλεσμα παραγωγή διαφορετικών προϊόντων, με διαφορετικό μηχανισμό αφού στη μεν ετερολυτική η 

λύση γίνεται με την ύπαρξη ενδιάμεσου καρβοκατιόντος ενώ κατά την ομολυτική, η σχάση 

πραγματοποιήται με ριζικά ενδιάμεσα. 

Η ετερολυτική HPL δρα μεταξύ του άνθρακα του συζηγούς διενίου και αυτού που φέρει το 

υδρουπεροξείδιο, και καταλύει τη λύση του δεσμού μέσω του οποίου ενώνονται. Σα προϊόντα των 

αντιδράσεων αυτών είναι αλδεϋδες και αλδοξέα με μεγάλη βιολογική σημασία για τα φυτά. Σο (2 Ε) 

δωδεκα- 1,12 δυοϊκό οξύ ( τραυματικό οξύ) αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως «ορμόνη 

τραυματισμού». Η τραυματίνη ή (10 Ε)-12-οξο-10-δωδεκανοϊκό οξύ από την άλλη πλευρά, φαίνεται να 

προάγει την κυτταρική αύξηση στα φυτά (14). Μελέτες αποκαλύπτουν ότι τo τραυματικό οξύ, προϊόν 
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οξείδωσης της τραυματίνης  δρα ως ορμόνη άνθησης. Αρκετά από τα προϊόντα του μονοπατιού της 

λιποξυγενάσης, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των υδροϋπεροξειδίων έχουν βρεθεί να έχουν 

αντιμηκυτιακή, αντιβακτηριακή δράση(26, 27) ακόμα και κάποιες ελαφρά κυτταροτοξικές ιδιότητες σε 

θηλαστικά(28, 29) γεγονός που πιθανότητα επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι το μονοπάτι αυτό αποτελεί 

μέρος του αμυντικού μηχανισμού των φυτών. Σα πτητικά που φαίνεται να παράγονται από τους φυτικούς 

οργανισμούς κατόπιν επίθεσης από φυτοφάγους οργανισμούς έλκουν τόσο παρασιτικούς όσο και 

φυσικούς κυνηγούς των φυτοφάγων εντόμων ενώ έχει βρεθέι επίσης ότι μπορούν να επάγουν την έναρξη 

των αμυντικών μηχανισμών σε γειτονικά φυτα (30). Η κυτταροτοξική δράση μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα την αποτροπή χρήσης του φυτού ως τροφή από τα ζώα ενώ άλλα παράγωγα των παραπάνω 

ουσιών εμφανίζονται να επάγουν την κυτταρική ανάπτυξη ή την αύξηση της ρίζας.  

1.1.4 Πτητικά πράσινων φύλλων (Green Leaf volatiles) 

Σα προϊόντα της δράσης της HPL αποτελούν μια ομάδα φυσικών προϊόντων σημαντική από άποψη 

φυσιολογική αλλά παράλληλα και  εμπορικού, οικονομικού ενδιαφέροντος για την βιομηχανία τροφίμων. 

Σα προϊόντα της δράσης του συγκεκριμένου ενζύμου είναι υπεύθυνα για το φρέσκο δροσερό άρωμα που 

αναδύεται από τα πράσινα φύλλα και γενικά τους φυτικούς οργανισμούς κατά τη μηχανική ρήξη των 

ιστών τους. Σο άρωμα αυτό εχεί βρεθεί ότι οφείλεται σε οκτώ πτητικές ενώσεις, αλκοόλες και αλδεΰδες 

6& 9 ανθρακατόμων, όπως εμφανίζονται στην εικόνα 2. H εξανάλη, η (3Ζ) και (2Ε)-εξενέλη, η (3Ζ) 

νονενάλη, η (3Ζ,6Ζ)- και (2Ε,6Ζ) νοναδιενάλη είναι οι κυριότερες ουσίες που συνεισφέρουν το 

χαρακτηριστικό αυτό άρωμα στα φυτά(15). 

Οι οκτώ αυτές ενώσεις έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς οργανισμούς όπως : γειτονικά 

φυτά εμφανίζοντας αλληλοπάθεια, έντομα δρώντας ως φερορμόνες, μικροοργανισμούς εμφανίζοντας 

βακτηριοστατική δράση αλλά και ανθρώπους που τις έχουν χρησιμοποιήσει σε αρωματοθεραπίες.  

Οι ενώσεις αυτές εκφράζουν επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για τους καταναλωτές, 

αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την εμπορική αξία των προϊόντων που τις περιέχουν. Η θετική 



16 
 

αντιμετώπιση των ουσιών αυτών από τους ανθρώπους πιθανολογείται ότι οφείλεται στην μεταφορά 

σημάτων όσον αφορά στην διατροφική αξία του προϊόντος και συγκεκριμένα στην περιεκτηκότητά του σε 

απαραίτητα λιπαρά οξέα, καθώς τα τελευταία αποτελούν τις πρόδρομες ενώσεις των πτητικών των 

πράσινων φύλλων (31). 

 Ο συνδυασμός των δύο αυτών πολύ σημαντικών ιδιοτήτων δηλαδή το ευρή αντιμικροβιακό φάσμα και τα 

θετικά οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά καθιστά τις ενώσεις αυτές εξαιρετικά πρόσθετα στη 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

 

 

Εικόνα 2: «Σα πτητικά των πράσινων φύλλων» 
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1.2 Ανασυνδυασμένοι οργανισμοί και πλασμίδια 

Σο ανασυνδυασμένο DNA  είναι ένα μόριο DNA  κατασκευασμένο in vitro μέσω της ένωσης της 

αλληλουχιών DNA, από δύο οργανισμούς διαφορετικών ειδών, που φυσιολογικά δεν απαντώνται μαζί. Η 

εισαγωγή του ανασυνδυασμένου DNA σε έναν οργανισμό επιφέρει την μεταβολή των υπάρχοντων 

χαρακτηριστικών αυτού και την έκφραση νέων. Η τεχνικές αυτές εφαρμόζονται για διάφορους σκοπούς 

όπως παραδειγματικά αναφέρονται η παραγωγή πρωτεϊνών, η θεραπεία γενετικών ασθενειών, παραγωγή 

εμβολίων ή φαρμάκων καθώς και άλλοι ερευνητικοί ή και οικονομικοί λόγοι. 

Ένα από τα σπουδαιότερα έργαλεία που διαθέτει η γενετική σήμερα και που συνήθως χρησιμοποιείται 

προκειμένου για τον πολλαπλασιασμό ή την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων είναι τα πλασμίδια. Σα 

πλασμίδια που χρησιμοποιούνται στην γενετική μηχανική ονομάζονται «φορείς». υνήθως το γονίδιο του 

ενδιαφέροντος εισάγεται μέσα σε αντίγραφα ενός πλασμιδίου που η πρακτική θέλει να φέρει επίσης 

γονίδια που να κάνουν έυκολη τη διαφοροποίησή του όπως για παράδειγμα την αντοχή του σε 

αντιβιοτικά και ένα πολλαπλό σημείο κλωνοποίησης. 
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Εικονα 3: «Γενετική τροποποίηση με χρήση πλασμιδίου» 
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1.3 Ελιά και ελαιόλαδο 

Σο έλαιο από τους καρπούς της ελιάς (Olea europea) είναι ένα από τα αρχαιότερα καταγεγραμμένα 

φυτικά έλαια και ένα συστατικό άρρικτα συνδεδεμένο με όλους τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν 

γύρω από τη λεκάνη της μεσογείου. 

Σα χαρακτηριστικά του καρπού της ελιάς είναι η εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα (2-6%), 

το μεγάλο ποσοστό λιπαρών(16-30%) και μια ουσία που ονομάζεται ελαιοευρωπεΐνη (22) και προσδίδει 

την χαρακτηριστική πικρή   γεύση στον καρπό και το λάδι της ελιάς. 

Σο ελαιόλαδο είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της «Μεσογειακής διατροφής». Είναι γνωστό από 

αρχαίους χρόνους στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο ενώ αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν την 

χρήση του από αρχαίους Αιγύπτιους & Έλληνες. ήμερα θεωρήται ένα από τα υγιεινότερα διατροφικά 

λιπαρά λόγω της μεγάλης περιέκτηκότητας του σε ολεϊκό οξύ και αντιοξειδωτικά ενώ τα τελευταία 

χρόνια έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών με σκοπό την αξιολόγηση των ευεργετικών ιδιοτήτων 

του στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ελαιολάδου οι κυριώτεροι υπέυθυνοι φαίνεται να είναι 

ελαιοευρωπεΐνη, η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη και το σκουαλένιο ενώ η παρουσία της τοκοφερόλης και 

του ελαϊκού οξέος βοηθούν στην μείωση του οξειδωτικού στρες όπως παρατηρήται στους αερόβιους 

οργανισμούς(22) 
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Εικόνα 4:  «υνήθη αντιοξειδωτικά στο ελαιόλαδο» 

 

Η ελιά αποτελείται από 3 βασικά μέρη: το εξωτερικό μερος ή φλούδα, το μεσόκαρπιο ή σαρκα από την 

οποία εξάγεται το 70% του λαδιού και το εσωτερικό κομμάτι ή ενδοκάρπιο από το οποίο εξάγεται το 

άλλο 30%  του συνόλου το ελαίου. το μεσοκάρπιο βρίσκοντα το χυμοτόπια του καρπού που περιέχουν 

και το λάδι. 

Σο παρθένο ελαιόλαδο αποκτάται χρησιμοποιώντας ήπιες φυσικές μεθόδους. ε αντίθεση με άλλα φυτικά 

έλαια, δεν απαιτεί διαδικασίες ραφιναρίσματος και για το λόγο αυτό διατηρεί τα φυσικά αρωματικά και 

γευστικά χαρακτηριστικά. Σο χαρακτηριστικό και αναγνωρισμένο άρωμα  αποτελείται από ένα περίπλοκο 

μίγμα πάνω από 100 πτητικών ουσιών(16). Οι Olias et al(18) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της 

ωριμότητας των καρπών και των αρωματικών συστατικών, σημειώνοντας ότι η χαρακτηριστικό άρωμα 

ενός ελαιολάδου αποκτάται από την ισορροπία μεταξύ των «πράσινων» και των φρουτωδών αρωματικών 

νοτών. την ομάδα των «πράσινων αρωματικών» στο ελαιόλαδο σε μεγαλύτερες ποσότητες απαντώνται 

οι αλδεϋδες, αλκοόλες και εστέρες αλκοολών με 6 άτομα άνθρακα. Οι αλειφατικές ενώσεις 6 

ανθρακατόμων καθώς και οι αντίστοιχοι εξυλ εστέρες δίνουν αρωματικές νότες «ανώριμου φρούτου» στο 

ελαιόλαδο. Ο σχηματισμός των αλκοολών και των αλδεϋδών έξι ανθρακατόμων στα φυτά είναι άμεσα 
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συνδεδεμένος με την ρήξη των κυττάρων. Καθώς τα ελεύθερα λιπαρά οξέα δεν συσσωρεύονται σε υγιείς 

ιστούς,  το πρώτο βήμα της αποικοδόμησης θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση ελεύθερων λιπαρών 

οξέων από λιπολιτικά ένζυμα(19). Σα τριγλυκερίδια και φωσφωλιπίδια που βρίσκονται στα υγιή 

κύτταρα, μετά τη προσβολή του ιστού- που μπορεί να είναι φυσική, μηχανική, χημική ή βιολογική- 

υδρολύονται σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, κατά κύριο λόγο πολυακόρεστα, από την δράση της 

ακυλοϋδρολάσης (acylhydrolase). H λιποξυγενάση δρά στο 1-4 πενταδιενικό σύστημα του λινολεϊκού 

και του λινολενικού για να δώσει 9- και 13- υδροϋπεροξείδια ενώ η λυάση του υδροϋπεροξειδίου λύει 

επιλεκτικά τα 13- οξυγονωμένα παράγωγα τόσο του λινολεϊκού όσο και του λινολενικού οξέος. Η HPL 

του ελαιοκάρπου  δεν δρα πάνω στα 9-υδροϋπεροξείδια αυτών των οξέων(20). Η αντίδραση αυτή έχει 

σαν αποτέλεσμα την παραγωγή των πτητικών αλδεϋδών έξι ανθρακατόμων. Η παρουσία αλκοολών που 

έχουν μήκος αλυσίδας όμοιο με εκείνο των καρβονυλικών ενώσεων ανάμεσα στα πτητικά των φυτών 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για οξειδοαναγωγική δραστικότητα στους ιστούς· στο τελικό στάδιο η 

αλκοολική ακετυλτρανσφεράση είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό των αντίστοιχων εξικών 

ακετυλεστέρων(20).  

Κατά τη βιομηχανική επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την απόκτηση του ελαιολάδου οι καρποί αρχικά 

αλέθονται, στη συνέχεια πραγματοποιήται η μάλαξη της πάστας της ελιάς με παράληλη διοχέτευση 

νερού και τέλος ο διαχωρισμός της υδατικής από τη λιπαρή φάση. Σα ένζυμα του μονοπατιού της 

λιποξυγενάσης δρουν κυριώς κατά το στάδιο της μάλαξης, όπου άλλωστε διαρκεί και περισσότερο από τα 

υπόλοιπα στάδια, για τουλάχιστον 30 λεπτά. Σα παραγόμενα πτητικά στη συνέχεια ενσωματώνονται στο 

ελαιόλαδο και του προσδίδουν το χαρακτηριστικό επιθυμητό άρωμα. Έχει βρεθεί ότι η μείωση του 

«flavor» στο ελαιόλαδο που παράγεται υπό υψηλές θερμοκρασίες κατά το στάδιο της μάλαξης της 

ελαιοπάστας, οφείλεται σε θερμική αδρανοποίηση της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου (23). 
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Εικόνα 5: «Παραγωγή των πράσινων νοτών στο ελαιόλαδο» 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΚΟΠΟ 
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Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η απομόνωση, μελέτη και χαρακτηρισμός  του ενζύμου 

λυάση του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά 

πρωτόκολλα και διαφορετικές  φυσικές πηγές. Ως φυσική πηγή επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η ελιά 

μιας και η HPL παίζει σημαίνοντα ρόλο στην ποιότητα του τελικού παραγόμενου από αυτή προϊόντος . 

 αν επιμέρους στόχοι αναφέρονται : 

 Η απομόνωση της HPL απο καλλιέργεια E.Coli ανασυνδυασμένου DNA. 

Μελέτη μεθόδων εκλεκτικής καλλιέργειας βακτηρίων τροποποιημένου γενετικού υλικού, επαγωγή της 

πρωτεϊνης στη βακτηριακή καλλιέργεια, απομόνωση,  καθαρισμός.  Με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερο 

να πάρουμε το συγκεκριμένο ένζυμο σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες και σε σταθερότερη μορφή.   

Φρήση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης ως αναφορά σε σχέση με τα φυτικά πρωτεϊνικά εκχυλίσματα. 

Μελέτη κινητικών της ιδιοτήτων.  

 Απομόνωση  της HPL από φυτικούς ιστούς ελιάς. 

Δοκιμή ενος πρωτοκόλλου για απομόνωση από φύλλα και δύο ακόμα για καρπούς ελιάς. 

Δοκιμή διαφόρων μεθόδων απομόνωσης , καθαρισμού, συγκέντρωσης πρωτεϊνών σε ενεργή μορφή. 

ύγκριση αποτελεσμάτων διαφόρων μεθόδων απομόνωσης μεταξύ διαφορετικών και όμοιων ιστών. 

Μελέτη κινητικών ιδιοτήτων, ταυτοποίηση, χαρακτηρισμός , εντοπισμός του ενζύμου. 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων συνεκτιμώντας κινητικές ιδιότητες, εντοπισμό σε πηκτή ακρυλαμιδίου με 

ηλεκτροφόρηση και ανίχνευση προϊόντων της αντίδρασης.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ    3  

 ΤΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
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3.1  Απομόνωση της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων από ανασυνδυασμένη E.coli. 

3.1.1 Διαλύματα 

1. Θρεπτικό μέσο Σ.Β. : 12gr/L Bacto-peptone, 24gr/L Bacto-yeast extract, 5 mL/L γλυκερόλη, 100 

mL/L αποστειρωμένο διάλυμα 0,17Μ ΚΗ2ΡΟ4 και 0,72 Μ Κ2 ΗΡΟ4 

2. Διάλυμα διάσπασης( Lysis buffer): 50mM Tris-HCl (pH 8), 1 mM EDTA, 0,1 MNaCl,  o,1 M 

PMSF, 1 g/L λυσοζύμη 

3. Διάλυμα διαλυτοποίησης: 50mM NaH2PO4(pH 7),1MNaCl, 0,5% v/v Triton X-100, o,1 PMSF 

4. Διάλυμα έκπλυσης: 50 mΜ NaH2PO4(pH 7), 1 MNaCl, 0,2 %v/v Triton X-100 

5. Διαλύματα έκλουσης: 50mΜ NaH2PO4(pH 7), 1 MNaCl, 0,2 %v/v Triton X-100 με 10 mΜ, 20 

mΜ, 30 mΜ, και 200 mΜ ιμιδαζολίου 

3.1.2 Διαδικασία καλλιέργειας-απομόνωσης  

Από κατεψυγμένο δείγμα του τροποποιημένου μικροοργανισμού (E.coli προσθήκη πλασμιδίου pQE31 με 

cDNA από HPL πιπεριάς), γίνεται μεταφορά σε στερεή καλλιέργεια (ΣΒ) με προσθήκη μίγματος 

αντιβιοτικών(αμπικιλίνη 50 μg/mL & καναμικίνη 25 μg/mL) , επώαση στους 36 °C και επιλογή 

μεμονωμένων αποικιών που ανακαλλιεργούνται σε υγρό θρεπτικό διάλυμα. Μετά από 16 ώρες στους 36 ° 

C υπό ανάδευση, γίνεται αραίωση 1:10 σε κωνικές φιάλες 2 λίτρων, κατόπιν τρίωρης επώασης στους 36°C 

οι καλλιέργειες μεταφέρονται στους 16°C προκειμένου να σταματήσει η ανάπτυξή τους, προστίθεται 1 

Mm IPTG έτσι ώστε να γίνει η επαγωγή της πρωτεϊνης και η καλλιέργεια επωάζεται στους 16°C. Μετά 

το πέρας 22 ωρών τα κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση στα 4000g (φυγόκεντρος Hereus 

Suprafuge 22, ρότορα  HFA 14.29).  

Σα κύτταρα από την καλλιέργεια E. coli επαναιωρούνται σε ρυθμιστικό διάλυμα λυσοζύμης, σε αναλογία 

3mL ανά γραμμάριο κυττάρων. Σο ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει λυσοζύμη που προκαλεί λύση του 

βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος και έναν αναστολέα πρωτεασών, το PMSF, που προστατεύει την 

πρωτεϊνη που μας ενδιαφέρει από τυχόν διάσπαση απο την δράση των προαναφερθέντων ενζύμων. τη 

συνέχεια το κυτταρικό διάλυμα ομογενοποιήται και υφίσταται κατεργασία με υπερήχους για να διευκολυνθεί 
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η διάσπαση των κυτταρικών τοιχωμάτων. Σο διάλυμα που περιέχει τα θραύσματα των κυττάρων 

φυγοκεντρήται στα 10.000g για 15 λεπτά  (φυγόκεντρος Hereus Suprafuge 22, ρότορα  HFA 2.94). Κατά 

τη διάρκεια της φυγοκέντρησης τα κυτταρικά θραύσματα καθιζάνουν και με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται 

από το διάλυμα που περιέχει τα διαλυμένα πλέον συστατικά του κυττάρου. Σο υπερκείμενο του προηγούμενου 

βήματος φυγοκεντρήται εκ νέου στα 160.000 g  για 1 ώρα  (Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865) όπου στο ίζημα 

λαμβάνουμε το μεμβρανικό κλάσμα των πρωτεϊνών. τις μεμβρανικές πρωτεϊνες ανήκει και η HPL. το 

ίζημα αυτό, προσθέτουμε διάλυμα διαλυτοποιήσης που περιέχει απορρυπαντικό Triton X-100 και είναι 

υπεύθυνο για την διαλυτοποίηση της HPL. Ακολουθεί ομογενοποίηση του διαλύματος και επώαση υπό 

ανάδευση για μία ώρα στον πάγο. Μετά από επανάληψη της τελευταίας φυγοκέντρησης -160000 g για 1 ώρα  

(Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865)- λαμβάνουμε την διαλυτοποιημένη μορφή της HPL στο υπερκείμενο.  

Σο διάλυμα ομογενοποιήται με τη βοήθεια γύαλινου ομογενοποιητή και φιλτράρεται για να περάσει από 

στήλη χρωματογραφίας συγγένειας μετάλλου, Ni-NTA agarose (Qiagen). Η HPL εμφανίζει επιλεκτική 

συγγένεια με το σύμπλοκο του μετάλλου της στήλης λόγω των έξι ιστιδινών που προστέθηκαν στην 

αλληλουχεία των αμινοξέων της κατά την γενετική τροποποίηση του οργανισμού που την παρήγαγε. ε κάθε 

άτομο νικελίου στη στήλη  δεσμέυονται δύο από τις ιστιδίνες του μορίου της πρωτεΐνης σχηματίζοντας ένα 

οκταεδρικό σύμπλοκο. Η ίδια εκλούεται με διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης  ιμιδαζολίου (200 mM) για το 

οποίο η σταθερή φάση της χρωματογραφικής στήλης έχει μεγαλύτερη συγγένεια. 

 

 

 

Εικόνα 6: «ύμπλοκο Νικελίου με τα κατάλοιπα ιστιδίνης της πρωτεΐνης στην στήλη» 
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3.2 Απομόνωση της HPL από φύλλα ελιάς 

3.2.1 Διαλύματα 

1. Διάλυμα άλεσης: 50mM Na2HPO4, 3 mM EDTA, 3 mM dithiothreitol, 0,5% v/v Triton X-100, o,1 

mM PMSF, pH 6,7 

2. Διάλυμα πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG 60000) 60%w/v 

3. Διάλυμα επαναιώρησης: 20 mM Tris-HCL, pH 9, o,5%Triton X-100, 0,1mM  β- μερκαπτοαιθανόλη 

3.2.2 Διαδικασία 

Για την απομόνωση της λυάσης από φύλλα ελιάς ακολουθήθηκε ένα ελαφρώς τροποποιημένο 

πρωτόκολλο των Fauconnier et al (33). ύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό 170 gr φύλλων ελιάς 

καθαρίζονται και ξεπλένονται με απεσταγμένο νερό. τη συνέχεια, γίνεται η άλεση αυτών σε μπλέντερ με 

το διάλυμα άλεσης, φιλτράρονται από διαδοχικά φύλλα γάζας και το διήθημα φυγοκεντρήται 7.000g για 

5 min (Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865). Σο ίζημα, που περιέχει κομμάτια από τους ιστούς των φύλλων, 

απορρίπτεται ενώ το υπερκείμενο επωάζεται για 1 ώρα και 30 λεπτά σε ψύξη, προκειμένου να επιτευχθεί 

καλύτερη διάλυση των πρωτεϊνών. Η φυγοκέντρηση επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά στα 26000g για 

20 λεπτά (Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865.) το υπερκείμενο προστίθονται αυξανόμενες αναλογίες 

πολυαιθυλενογλυκόλης προκειμένου να πάρουμε πρωτεϊνικά κλάσματα με διαφορετικές διαλυτότες σε 

αυξανόμενης συγκέντρωσης διαλύματα PEG. Μετά τη δεύτερη φυγοκέντρηση προστίθεται 7% v/v 

διαλύματος PEG, το διάλυμα επωάζεται στους 4°C για 1 ώρα και 30 λεπτά και φυγοκεντρήται στις ίδιες 

συνθήκες. το υπερκείμενο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται εις διπλούν προσθέτοντας κάθε φορά 23% 

v/v διαλύματος PEG και φυγοκεντρώντας στις ίδιες συνθήκες. Σα δύο τελευταία ιζήματα που 

λαμβάνονται στις αυξημένες συγκεντρώσεις PEG επαναιωρούνται και δοκιμάζονται για παρουσία της 

λυάσης του υδροϋπεροξειδίου. 
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Σα εκχυλίσματα των τελευταίων φυγοκεντρήσεων έγινε προσπάθεια να απαλλαχθούν απο την 

πολυαιθυλενογλυκόλη με gel filtration, και με διαπήδηση. Σόσο στα εκχυλίσματα 1 & 2 όσο και τα 

επαναδιαλυτοποιημένα ιζήματα των φυγοκεντρήσεων έγινε η δοκιμή δραστικότητας για την HPL, δοκιμή 

ανίχνευσης προϊόντων και PAGE-SDS. 

3.3 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς (1) 

Για την απομόνωση της Λυάσης του υδροϋπεροξειδίου από καρπούς ελιάς ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 

του  Patui 2010 (10). 

3.3.1.Διαλύματα 

Διάλυμα Άλεσης: 50Mm HEPES-KOH ( pH 7,5 ), 0,25 M σουκρόζη, 20 mM KCl, 2 mM MgCl2, 5 

mM EDTA, 7 mM β-μερκαπτοαιθανόλη, 3 mM 1,4- διθειοθρεϊτόλη, 0,1% w/v ασκορβικό οξύ, 10 mM 

ιστιδίνη, 10% v/v γλυκερόλη, 5% w/v πολυβινυλπυρολιδόνη, 0,1mM PMSF, 0,1mM βενζαμιδίνη, 5 mM 

α-αμινοκαπροϊκό οξύ 

Διάλυμα επαναδιαλυτοποίησης: 20mM Tris-HCl (pH=7.5), 10mM ιστιδίνη 

3.3.2 Διαδικασία  

 Ζυγίστηκαν 30 γρ σάρκας ελιάς και αναμίχθηκαν με 180 mL διάλυματος άλεσης ενώ παράλληλα έγινε 

προσθήκη αναστολέα πρωτεασών 0,1 mM PMSF. Σο ομογενοποιημένο μίγμα φιλτραρίστηκε με γάζα και 

φυγοκεντρήθηκε (Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865 ) 1.000g για 5 λεπτά. τη συνέχεια, το υπερκείμενο 

φυγοκεντρήθηκε 28.000 g για 12 λεπτά και τελικά στα 100.000 g για μια ώρα. Σο ίζημα της 

φυγοκέντρησης 1.000 g απορρίφθηκε ενώ το πέλετ των 28.000 g που αποτελεί το κλάσμα βαρέων 

μεμβρανών επαναδιαλυτοποιήθηκε ομοίως με το ίζημα της φυγοκέντρησης των 100.000 g  που 

αποτέλεσε το μικροσωμικό κλάσμα. Σο διαλυτό κλάσμα αποτέλεσε το υπερκείμενο έπειτα από την 

φυγοκέντρηση στα 100.000 g. Όλα τα κλάσματα ελέγχθηκαν για ενεργότητα της λυάσης του 

υδρούπεροξειδίου με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 
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3.4 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς (2) 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε βασίζεται σε αυτό των Salas et al, 1999(8).  

3.4.1. Διαλύματα 

1. Διάλυμα άλεσης: 50 mM HEPES (pH  7,5), 10% v/v γλυκερόλη 0,1% ασκορβικό άλας, 330 mM 

σορβιτόλη , 1 mM Na2S2O7, 7 mM β- μερκαπτοαιθανόλη, 0,3 διθειοερυθριτόλη, 0,5 mM EDTA, 20 

mM KCl, 2 mM MgCl2, 5g PVPP 

2. Ρυθμιστικό διάλυμα επαναιώρησης:25 mM Tris (pH 8),7 mM β- μερκαπτοαιθανόλη, 10% v/v 

γλυκερόλη 

3. Ρυθμιστικό διάλυμα B: 25 mM Tris (pH 8),7 mM β- μερκαπτοαιθανόλη, 10% v/v γλυκερόλη, ο,5% 

v/v Triton X-100 

3.4.2 Διαδικασία 

Καρποί ελιάς συλλέχθηκαν από τον περίγυρο του πανεπιστημίου. Οι καρποί καθαρίστηκαν και 

ξεπλύθηκαν με απεσταγμένο νερό, αφαιρέθηκαν οι πυρήνες και ζυγίστηκε σάρκα των καρπών ίση με 250 

gr. Ακολούθησε άλεση σε οικιακό μπλέντερ με προσθήκη 500mL διαλύματος άλεσης. Σο άλεσμα πέρασε 

από φίλτρο γάζας και στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε (Sorvall Ultra 80, Sorvall T-865) στα 40.000g για 

20 λεπτά ενώ το προκείπτον υπερκείμενο απορρίφθηκε. Σο ίζημα επαναιωρήθηκε στο διάλυμα 

επαναιώρησης χρησιμοποιώντας γυάλινο ομογενοποιητή. Σο αιώρημα επαναφυγοκεντρήθηκε σύμφωνα με 

τις συνθήκες που περιγράφησαν παρά πάνω. Σο υπερκείμενο που περιείχε το υπολοιπόμενο κλάσμα των 

διαλυτών πρωτεϊνων απορρίφθηκε και το ίζημα επαναιωρήθηκε στο ρυθμιστηκό διάλυμα Β 

χρησιμοποιώντας γυάλινο ομογενοποιήτη και παραμένοντας σε ανάδευση σε πάγο για μία ώρα. Μετά το 

πέρας της μιας ώρα το αιώρημα φυγοκεντρήται για τρίτη φορά στα 40.000g για 40 λεπτά. 
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Σο υπερκείμενο που περιείχε το μεμβρανικό κλάσμα των πρωτεϊνων περάστηκε από φίλτρο με μέγεθος 

πόρων 0.2 μm και φορτώθηκε σε κολώνα ιοντοανταλλαγής Q-Sepharose. Ο όγκος της κολώνας ήταν 40 

cm3 ενώ η ροή  60mL/λεπτό. Η κολώνα εξισορροπήθηκε με 3 όγκους ρυθμιστικού διαλύματος Β. Η HPL 

εκλούστηκε με διαβάθμιση ΝaCl από 0 –ο.3 Μ . τα κλάσματα της κολώνας διεξήχθησαν δοκιμές 

κινητικότητας του ενζύμου, ανίχνευσης προϊόντων της αντίδρασης και ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών σε 

πηκτή πολυακριλαμιδίου. 

3.5 Υασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού 

Με την αναλυτική αυτή μέθοδο μελετούνται οι αλληλεπιδράσεις υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας με 

την ύλη του δείγματος.  Η ακτινοβολία που απορροφάται από τα μόρια του υπό ανάλυση διαλύματος σε 

αυτή την περιοχή του φάσματος προκαλεί ηλεκτρονικές μετατοπίσεις που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. 

Ο προσδιορισμός της ποσότητας της ουσίας που αναλύεται γίνεται μέσω της γραμμικής σχέσης που την 

συνδέει με την απορρόφηση της.  

Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως ο νόμος Lambert-Beer: 

                                                        A=ε*b*c 

Όπου Α είναι η απορρόφηση της ουσίας, b είναι το μήκος της διαδρομής της ακτινοβολίας, c η 

συγκέντρωση της ουσίας και ε η γραμμομοριακή απορροφητικότητα, η οποία εκφράζεται σε mol/L. O 

φασματοσκοπικός προσδιορισμός έγινε μεταξύ 350-700nm και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο .ΑΜΙΝΚΟ DW 2000. 

3.6 Προετοιμασία υποστρώματος 

Σο υπόστρωμα 13-HPOD παρασκευάζεται μέσω της οξείδωσης του λινολεϊκού οξέος. Κατά τη διαδικασία 

αυτή, σε σφαιρική φιάλη τοποθετούνται 5μL λινολεϊκού οξέος 5mL βορικού οξέος pH 9 και 1mg 

εμπορικού παρασκευάσματος λιποξυγενάσης από σόγια. Σο διάλυμα τοποθετήται σε πάγο , ενώ κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης γίνεται παράληλη διοχέτευση οξυγόνου. Μετά από 1 ώρα περίπου θεωρούμε ότι 
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η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί, σταματάει η διοχέτευση οξυγόνου και το pH ρυθμίζεται στο 3 με σκοπό 

την παύση της αντίδρασης. τη συνέχεια γίνεται κορεσμός με NaCl, διήθηση και εκχύλιση με 

διαιθυλαιθέρα. Μετά από 3 επαναλήψεις το διάλυμα ξηραίνεται με προσθήκη Na2SO4 και η οργανική 

στοιβάδα τοποθετήται κάτω από ροή αζώτου προκειμένου για να εξατμιστεί  ο διαλύτης. Αφού 

απομακρυνθεί ο διαιθυλαιθέρας το υπεροξείδιο επαναδιαλύεται σε 2mL αιθανόλης και φυλάσσεται σε 

σκούρο φιαλίδιο σε ατμόσφαιρα αζώτου στους - 80°C. 

 

 

Εικόνα 7: « Οξείδωση του λινολεϊκού οξέος με τελικό προϊόν το αντίστοιχο υδρουπεροξείδιο» 

3.7 Μελέτη της δραστικότητας της HPL 

Η δραστικότητα του ενζύμου προσδιορίζεται φασματομετρικά, μετρώντας την ελάττωση της απορρόφησης 

στα 234 nm μετά από ανάμιξη του ενζυμικού παρασκευάσματος με το υπόστρωμα της HPL (13-HPOD ή 13- 

υδροϋπεροξείδιο του λινολεϊκού οξέος), στους 20 °C. υγκεκριμένα το υπόστρωμα 13-HPOD εμφανίζει soret 

κορυφή στα 234 nm λόγω του συζηγιακού συστήματος που διαθέτει. Με τη δράση της HPL επιτυγχάνεται 

λύση του δεσμού άνθρακα άνθρακα με αποτέλεσμα τη εξαφάνιση του συζηγιακού συστήματος και την 

επακόλουθη μείωση της οφειλόμενης σε αυτό απορρόφησης στα 234 nm.  
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Η αντίδραση πραγματοποιήται χρησιμοποιώντας κυψελίδα Quartz με προσθήκη 1mL ρυθμιστικού 

διαλύματος  Na2HPO4, PH 7.0,  1 M NaCl,   13-HPOD σε συγκέντρωση 10-90 μΜ και πρωτεϊνικό 

διάλυμα με στανταρ όγκο 20μL.   

3.8 Ηλεκτροφόρηση  

Η ηλεκτροφόρεση είναι η κίνηση σωματιδίων σε ένα υγρό κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού 

πεδίου. την βιοχημεία η ηλέκτροφόρηση πηκτής χρησιμοποιήται για τον διαχωρισμό και την 

ταυτοποίηση μιγμάτων ουσιών. 

την ηλεκτροφόρηση PAGE-SDS χρησιμοποιούνται πηκτές ακριλαμιδίου για των διαχωρισμό 

πρωτεϊνών. Η ταχύτητα μετακίνησης μιας πρωτεϊνης σε ένα ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από την ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), το καθαρό φορτίο μιας πρωτεϊνης (z) και το συντελεστή τριβής (t) 

                                   U=E*z/f 

Κατά τη διαδικασία αυτή το διάλυμα μέσα στο οποίο βρίσκονται τα μόρια των πρωτεϊνών κατεργάζονται 

με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα (sample buffer)  που τις μετουσιώνει και τις φορτίζει αρνητικά. 

Όταν τα αρνητικά φορτισμένα μόρια των πρωτεϊνών βρεθούν στο ηλεκτρικό πεδίο που εφαρμόζεται 

κινούνται κατευθυνόμενα προς την κάθοδο διαμέσου της πηκτής ακρυλαμιδίου. Η πηκτή που έχει πόρους 

ορισμένου μεγέθους επιτρέπει στα μικρότερα μόρια να κινηθούν γρηγορότερα ενώ τα τα μεγαλύτερα 

μένουν σχεδόν αμετακίνητα. Η πηκτή κοσκινίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μόρια των πρωτεϊνων οδηγεί 

στη δημιουργεία περιοχών με συσσωρευμένα τα όμοια μόρια μιας πρωτεϊνης σε ένα σημείο, μοναδικό για 

κάθε πρωτεϊνη, μέσα στο πήγμα που εμφανίζονται ως «μπάντες» επειτα από την κατάλληλη χρώση. 

Η πηκτή πολυακριλαμιδίου είναι αποτέλεσμα συμπολιμερισμού του ακριλαμιδίου με Ν, Ν μεθυλενο-δις-

ακρυλαμιδιο. Οι δυο αυτές ενώσεις σχηματίζουν πολυμερές κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτροφόρηση 

πρωτεϊνων, με την προσθήκη ενός εκκινητή ελευθέρων ριζών, του υπερθειϊκού αμμωνίου(APS), και ενός 

διαδοτή της Ν,Ν-τετραμεθυλαθυλενοδιαμίνης (TEMED). την πηκτή προστίθεται ακόμη SDS, ισχυρό 
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ανιονικό απορρυπαντικό, με σκοπό την αποδιάταξη της πρωτεϊνης αφού καταστρέφει κάθε αλληπίδραση 

μέσα στο μόριο αυτής πλην των ομοιοπολικών. Η πηκτή αποτελείται απο δύο διαφορετικά στρώματα το 

ένα εκ τον οποίων έχει μικρότερη συγκέντρωση ακρυλαμιδίου και βρίσκεται πλησίον της περιοχής 

τοποθέτησης του δείγματος (stacking gel). κοπό έχει να συγκεντρώσει και να στοιβάξει το δείγμα πριν 

αρχίσει ο διαχωρισμός του στο δεύτερο και μεγαλύτερο κομμάτι της πηκτής που περιέχει υψηλότερη 

συγκέντρωση ακρυλαμιδίου αλλά και την αποδιατακτική ουρία( running gel). Σα πρωτεϊνικά δείγματα 

πριν τοποθετηθούν στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις της πηκτής αναμειγνύονται με το ρυθμιστικό 

διάλυμα μετουσίωσης (sample buffer), επωάζονται για 0,5-24 ώρες και φυγοκεντρούνται. Μετά το 

πέρας της ηλεκτροφόρησης η συσκευή αποσυναρμολόγηται και η πηκτή τοποθετήται στο κατάλληλο 

διάλυμα χρώσης. 

Οι χρώσεις μπορεί να είναι διαφόρων τύπων από την πιο συνήθη Brilliant Blue Coomassie,  τη χρώση 

αργύρου για μεγαλύτερη ευαισθησία,  blue silver stain για τα δείγματα που προορίζονται για MALDI.  

Η πηκτή παραμένει στο διάλυμα χρώσης για 2-24 ώρες και στην συνέχεια τοποτοθετήται για 1 ώρα στο 

διάλυμα απόχρωματισμού. Μετά από αυτό στη πηκτή μπορούν να παρατηρηθούν οι μπάντες που 

αντιστοιχούν στα διάφορα είδη πρωτεϊνών που υπήρχαν στο δείγμα. υνήθης είναι η πρακτική χρήσης 

μάρτυρα, ενός μίγματος πρωτεϊνών με γνωστά μοριακά βάρη, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των 

μοριακών βαρών του αγνώστου δείγματος. 

3.8.1 Διαλύματα 

Ρυθμιστικό διάλυμα μετουσίωσης (Sample buffer)   5x 

0,2Μ Tris HCL pH 6,8 

10% w/v SDS 

10mM β-Μερκαπτοαιθανόλη 

20% Γλυκερόλη 

0,05% Μπλε της βρωμοφαινόλης 
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                                   Διάλυμα καθόδου                              10x 

1M Tris-base           pH 8,25 

1M Σρισίνη 

1% SDS 

 

                                   Διάλυμα ανόδου 

1M Tris-base               pH 8,9 

 

Διάλυμα πηκτής στοίβαξης (stacking gel) 

4,125% w/v Ακρυλαμίδιο- δις ακρυλαμίδιο 

0,75M Tris HCL pH=6,8 

0,001% w/v APS 

0,075% w/v SDS 

0,07v/v TEMED 

 

 

Διάλυμα πηκτής διαχωρισμού  (running gel) 

16,5% w/v Ακρυλαμίδιο- δις ακρυλαμίδιο 

1 M Tris HCL pH=6,8 

0,001% w/v APS 

0,1 % w/v SDS 

0,07v/v TEMED 

6Μ Ουρία  
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3.8.2 Προετοιμασία δείγματων καρπού ελιάς για ηλεκτροφόρηση 

Σα ίδια δείγματα που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή κινητικής για παρουσία ενεργού ενζύμου 

προετοιμάζονται κατάλληλα με προσθήκη sample buffer(1:5), χρήση υπερήχων, επωάση 24 ωρών και 

σύντομη φυγοκέντρηση και φορτώνονται στο τζελ ακρυλαμιδίου. Παράλληλα και σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του Patui et al(10), έγινε και μια διαφορετική προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση 

σύμφωνα με την οποία η σάρκα από τους καθαρισμένους ελαιόκαρπους πάγωσε με υγρό άζωτο και στην 

συνέχεια αλέστηκε έως να γίνει λεπτή πούδρα. τη συνέχεια, 5 γραμμάρια της πούλπας αυτής, 

επωάστηκαν υπό ανάδευση για μια νύχτα σε ρυθμιστικό διάλυμα 50mΜ Tris HCl( pH 7,5), 0,1 mM 

PMSF, 0,1 mM βενζαμιδίνης, 5 mM αμινοκαπροϊκού οξέος και 1% SDS προκειμένου να διαλυτοποιηθούν 

οι πρωτεϊνες. Ακολούθησε φυγοκέντρηση των πρωτεϊνών στα 27.000 g για 20 λεπτα ενώ στο 

υπερκείμενο έγινε και ένα τελευταίο βήμα διαπήδησης προκειμένου να απομακρυνθεί το απορρυπαντικό.  

3.9 Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων 

Παράλληλα με τις δοκιμές κινητικότητας και την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών έγινε και έμμεσος 

προσδιορισμός της λυάσης βασισμένος στην ανίχνευση των προϊόντων της αντίδρασης. Οι δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν βασίζονται στα αλδεϋδικά προϊόντα που παράγονται από τη λύση του 

υδροϋπεροξειδίου: κατά την πρώτη χρησιμοποιήται το αντιδραστήριο Schiff το οποίο με αλδεΰδες δίνει 

προϊόν έντονου μωβ χρώματος ενώ στη δεύτερη δοκιμή ανιχνεύονται τα αλδεϋδικά προϊόντα με την 2,4 

δινιτρο-φαινυλυδραζίνη. 
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3.9.1  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με αντιδραστήριο Schiff . 

Η δοκιμή του Schiff είναι μια γενική δοκιμή που χρησιμοποιήται για τον ποιοτικό προσδιορισμό των 

αλδεϋδών.  την αντίδραση χρησιμοποιήται ένα διάλυμα φουξίνης που έχει αποχρωματιστεί με προσθήκη 

θειϊκού οξέος. Η προσθήκη αυτή στον κεντρικό άνθρακα διαταρράσει την κινονοειδή δομή του μορίου με 

αποτέλεσμα να χάσει το έντονο φούξια χρώμα. τη συνέχεια, η δομή αυτή αποκαθίσταται μετά από την 

αντίδραση με τις υπο δοκιμή αλδεϋδες.  

την συγκεκριμένη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν τα φυτικά κλάσματα απο το πρωτόκολλο Patui (10), 

ενεργό κλάσμα της απομόνωσης ΗPL από E.coli  και παράλληλα ετοιμάστηκαν 2 λευκά δείγματα και 

ένας θετικός μάρτυρας. Γενικά η δοκιμή πραγματοποιήται με 0,7 mL του αντιδραστηρίου Schiff  και 

προσθήκη μιας σταγόνας από το άγνωστο διάλυμα. Μετά από 10 λεπτη επώαση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος τα θετικά στην παρουσία αλδεϋδών δείγματα εμφανίζουν φούξια χρώμα. την 

συγκεκριμένη περίπτωση προηγήθηκε ένα βήμα κατά το οποίο σε 1  mL τελικού όγκου συνδυάστηκαν τα 

πρωτεϊνικά εκχυλίσματα (100 μL) με 10 μL υποστρώμα σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφωρικών 

(Na2HPO4, PH 7.0,  1 M NaCl). Ακολούθησε  επώαση για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου  και στη 

συνέχεια 100 μL του μίγματος υποστρώματος και πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων μεταφέρθηκαν σε  0,7 mL 

αντιδραστηρίου Schiff. Παρασκευάστηκαν 2 λευκά δείγματα στο πρώτο εκ των οποίων συμμετείχε το 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα και το αντιδραστήριο Schiff αλλά έλλειπε το υπόστρωμα ενώ το δεύτερο 

ετοιμάστηκε με παρουσία του υποστρώματος αλλά χωρίς την προσθήκη του πρωτεϊνικού διαλύματος και 

ένας θετικός μάρτυρα ς όπου 10 μL εξενάλης προστέθηκαν απ’ ευθείας σε 0,7 mL αντιδραστηρίου Schiff. 
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Εικόνα 8: «Αντίδραση αλδεϋδών με αντιδραστήριο Schiff» 

3.9.2  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη. 

Για κάθε ένα από τα πιθανώς ενεργά κλάσματα της πρωτεΐνης παρασκευάστηκε ενα μίγμα σε τελικό 

όγκο 1mL που περιείχε: 50 mM MES (pH 6), 90 μΜ 13-HPOD και στάνταρ όγκο  30 μL πρωτεϊνικού 

εκχυλίσματος. Παράλληλα προετοιμάστηκε ένα λευκό που περιείχε πρωτεϊνικό εκχύλισμα χωρίς 

προσθήκη υποστρώματος (13-HPOD) καθώς και δύο θετικοί μάρτυρες με ανάμιξη 50 mM MES (pH 6) 

και 5 μL εξανάλης και 5 μL trans-2-εξενάλης. Σα δείγματα επωάσθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

για 10 λεπτά, ενώ στη συνέχεια, όγκος 0, 25mL 0,1% 2,4- δινιτρο φαινυλυδραζίνης σε 5Ν HCl 

προστέθηκε  και όλα τα μίγματα θερμάνθηκαν για 10 λεπτά στους 80 °C, προκειμένου να σχηματιστούν 

τα παράγωγα της 2,4- δινιτρο φαινυλυδραζίνης με τις υπάρχουσες αλδεϋδες. Σα δείγματα αφέθηκαν να 

κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια  εκχυλίστηκαν με 0,5 mL χλωροφορμίου 3 φορές. 

τα εκχυλίσματα, συμπηκνώθηκαν με εξάτμιση του διαλύτη σε ροή αζώτου και στα ξηρά δείγματα 

προστέθηκαν 50μL-10μL διαλύτη ώστε να γίνει δυνατός ο ποιοτικός προσδιορισμός τους με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Φρησιμοποιήθηκαν silica gel F254 TLC πλάκες & μίγμα διαλυτών 

εξάνιο-διαιθυλαιθέρας-μυρμιγκικό οξύ( 50:50:1) ως κινητή φάση. Σα αποτελέσματα του διαχωρισμού του 
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μίγματος που περιείχε τα προϊόντα της αντίδρασης έγιναν ορατά κάτω από λάμπα υπεριώδους 

ακτινοβολίας. 

 

Εικόνα 9: «Μηχανισμός της αντίδρασης αλδεϋδών με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη» 

3.10 Ανάλυση πρωτεϊνών με χρήση φασματοσκοπίας μάζας 

Για την ανάλυση των πρωτεϊνων με φασματοσκοπία μάζας χρησιμοποιούνται δείγματα που ανακτούνται 

μετά τον διαχωρισμό με ηλεκτροφόρηση από την πηκτή ακρυλαμιδίου και χρώση με συμβατό διάλυμα.  

3.10.1 Διαλύματα 

1. Φρώση Blue Silver Stain: 17% w/v (NH4)2SO4, 30% MeOH, 0,5% v/v CH3COOH, 0,1% 

w/v  CoomassieBlue 

2. Φρώση αργύρου συμβατή με MALDI 

Διάλυμα σταθεροποίησης: 50 % v/v Et-oH , 10% v/v CH3COOH 

 Διάλυμα πλύσης: 20% v/v Et-oH,  

Διάλυμα ευαισθητοποίησης ο,02 w/v Na2S2O3 
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 Διάλυμα επώασης: 0,1 % w/v ΑgNO3, 

Διάλυμα εμφάνισης: 0,036% v/v φορμαλδεϋδη , 2% w/v Na2CO3 

Διάλυμα αδρανοποίησης του διαλύματος εμφάνισης 50mM EDTA ) 

3. Διαλύματα προετοιμασίας θριψινοποιήσης 

Διάλυμα Α: 10mM DTT, 50 mΜ NH4HCO3 

 Διάλυμα ιωδοακεταμιδίου: 55 mM C2H4INO, 50 Mm (NH4)HCO3 

Διάλυμα θριψίνης: 0,57 % w/v λιοφυλιοποιημένου ενζύμου, 10mM (NH4)HCO3, 10% v/v 

ακετονιτριλίου 

Διάλυμα ακετονιτριλίου-τριφθορικού οξέος: 50% v/v ACN- 0,1%TFA 

3.10.2 Διαδικασία  

ύμφωνα με το παραλλαγμένο πρωτόκολλο Schevchenko (32) οι μπάντες των πρωτεϊνών αποκόπτονται 

από την πηκτή αφού έχει προηγηθεί πλύση της πηκτής με απεσταγμένο nanopure νερό. Οι μπάντες 

στην συνέχεια κόβονται σε μικρότερα κομμάτια και φυγοκεντρούνται. τη συνέχεια προστίθεται 

ακετονιτρίλιο και επωάζονται για 10 λεπτά μέχρι να επέλθει συρρίκνωση της γέλης. Ακολουθεί πλύση με 

το διάλυμα Α και επώση για 30 λεπτά στους 56 °C.  Η πλύση με το διάλυμα Α και η επώαση για 45 

λεπτά στους 56 °C γίνεται διαδοχικά 2 ακόμα φορές. τα δείγματα πραγματοποιήται προσθήκη 

ιωδοακεταμιδίου και επωάζονται για 45 λεπτά στο σκοτάδι. Αφού απορριφθεί το διάλυμα ακολουθεί 

άλλη μια πλύση με ακετονιτρίλιο, επώαση και ανάκτηση των κομματιών της πηκτής για να ακολουθήσει 

η διαδικασία της θριψινοποίησης.  

Γίνεται προσθήκη του διαλύματος του λυοφιλοποιημένου ενζύμου θρυψίνη και τα δείγματα επωάζονται 

για 12 ώρες μέσα στον πάγο. Έπειτα, το υπερκείμενο θριψινοποιημένο διάλυμα μεταφέρεται σε νέα 
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φιαλίδια και προστίθονται σε αυτό διάλυμα ακετονιτριλίου και τριφθοροακετικού οξέος. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση, τα κομμάτια της πηκτής απορρίπτονται και το υπερκείμενο διάλυμα ξηραίνεται υπό κενό, 

στη συνέχεια προστίθεται διάλυμα ακετονιτριλίου και τριφθοροακετικού οξέος και τα δείγματα 

τοποθετούνται στη μήτρα από όπου γίνεται φασματογραφία μάζας. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
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4.1 Υασματοσκοπικός χαρακτηρισμός της λυάσης του υδροϋπεροξειδίου των λιπαρών οξέων  από 

ανασυνδυασμένη E.coli 

Ο φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός έγινε με λήψη φάσματος από 350 -700nm.  

Από το φάσμα γίνεται εμφανής μια σορετ κορυφη γύρω στα 400 nm (ελαφρώς μετατοπισμένη από την 

θεωρητική της τιμή στα 393 nm). Η κορυφή αυτή εμφανίζεται λόγω της αίμης που περιέχεται στην 

πρωτεϊνη, ενώ η ίδια πρωτεΐνη εμφανίζει και μια α μπάντα στα 554 (540 θεωρητική τιμή). Η ταινία 

μεταφοράς φορτίου εμφανίζεται στα 651 ( 640 θεωρητική τιμή). Η συγκέντρωση της πρωτεϊνης 

παρουσία του απορρυπαντικού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με τη συνήθη μέθοδο Bradford και 

φασματογραφικά υπολογίζεται στα 106 μg/mL, βάση του συντελεστή απορρόφησης των αιμοπρωτεϊνων 

100 cm-1mM-1 .  

 

Εικόνα 10: « Υάσμα UV- Vis διαλύματος HPL από ανασυνδυασμένη E.coli» 
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4.2 Παρασκευή υποστρώματος της HPL (Τδροϋπεροξείδιο του λινολέϊκού οξέος) 

Με την προσθήκη της λιποξυγενάσης από σόγια σε υπόστρωμα το λινολεϊκού οξέος και παράλληλη 

διοχέτευση οξυγόνου επιτυγχάνεται  η προσθήκη της υπεροξειδικής ομάδας στο μόριο του λινολεϊκού 

οξέος και ταυτόχρονα δημιουργήται το συζηγιακό σύστημα στο οποίο οφείλει την κορυφή στην 

απορρόφηση του στα 234 nm το μόριο. 

Σα φάσματα στην περιοχή του υπεριώδους του λινολεϊκού οξέος σε αιθανολικό διάλυμα, πριν την 

αντίδραση, αλλά και του προϊόντος της, μετά από αυτήν είναι ενδεικτικά της μεταβολής που προκλήθηκε 

στο μόριο. 

 

Εικόνα 11: « Μεταβολή του φάσματος του λινολεϊκού οξέος και εμφάνιση κορυφής στα 234 nm μετά το πέρας της 

αντίδρασης» 
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4.3 Μελέτη της κινητικής της λυάσης του υδροϋπεροξειδείου από διαφορετικές πηγές 

Για τη μέτρηση της δραστικότητας της λυάσης έγινε φασματοσκοπικός προσδιορισμός στα 234 nm, που 

αποτελεί τη soret κορυφή του υποστρώματος HPOD-13. Καταγράφηκε μείωση της απορρόφησης του 

υποστρώματος, αποτέλεσμα της διάσπασής του από την λυάση. τη συνέχεια η απορρόφηση 

μετατράπηκε σε μονάδες συγκέντρωσης του υποστρώματος [S] χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 

απόσβεσης του υποστρώματος (25000 cm-1M-1) και η δραστικότητα εκφράστηκε σε μΜ/sec. Από το 

διάγραμμα προσδιορίζεται η ταχύτητα της αντίδρασης η οποία ταυτίζεται με την κλήση της βέλτιστης 

ευθείας στο γραμμικό κομμάτι του γραφήματος όπως φαίνεται παρακάτω. 

4.3.1 Κινητική της HPL από ανασυνδυασμένη Ε.coli 

Για την δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκε ενζυμικό διάλυμα από το ανασυνδυασμένου γενετικού υλικού 

κολοβακτηρίδιο που παράχθηκε στις συνθήκες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, συγκατήθηκε από την 

κολώνα συγγένειας μετάλλου και εκλούσθηκε με προσθήκη διαλύματος 200mM ιμιδαζολίου. Η 

ταχύτητα της αντίδρασης προσδιορίζεται στα 0,33μΜ/sec. Η μεγαλύτερη ταχύτητα επιτεύχθηκε με την 

προσθήκη 60 μL πρωτεϊνικού διαλύμετος σε στάνταρ όγκο ρυθμιστικού φωσφορικών 1 mL και 11,2 μΜ 

συγκέντρωση υποστρώματος 13-HPOD. Μεγαλύτερη ταχύτατα πτώσης της συγκέντρωσης του 

υποστρώματος παρατηρείται τα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα. 
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Εικόνα 12: « Διάγραμμα κινητικής HPL από ανασυνδυασμένη Ε.coli» 

4.3.2 Κινητική της HPL από φύλλα και καρπούς ελιάς (1 &2) 

Απο το πρωτόκολλο του Patui et al (10)& M. Fauconnier et al (33) δεν έγινε δυνατή η απομόνωση του 

ενζύμου σε ενεργή μορφή, όμως από το πρωτόκολλο του Salas et al (8) έχουμε γραφήματα κινητικής για 

τα διάφορα πρωτεϊνικά διαλύματα κατά τη διαδικασία απομόνωσης. 

Από τα παράκατω γραφήματα γίνεται εμφανές ότι καθώς προχωράει ο καθαρισμός των πρωτεϊνικών 

διαλυμάτων η ταχύτα της αντίδρασης αυξάνεται σημαντικά. Σο διάλυμα που σημαίνεται ως crude 

αποτελεί το υπερκείμενο της τελευταίας φυγοκέντρησης του αλέσματος της ελιάς που στη συνέχεια 

φιλτραρίστηκε και φορτώθηκε στην κολώνα  ιοντοανταλλαγής για περαιτέρω καθάρισμα αλλά και 

συγκέντρωση. 

Η ταχύτητα της αντίδρασης είναι η μικρότερη που εντοπίστηκε, πιθανότατα λόγω της περιεκτικότητας 

του crude σε διάφορες ουσίες που είτε ανταγωνίζονται ή εμποδίζουν την αντίδραση ή ακόμα έχοντας οι 
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ίδιες οπτικές ιδιότητες καθιστούν λιγότερο ορατό το αποτέλεσμα της δράσης της αντίδρασης. το 

γράφημα αυτό η αντίδραση γίνεται εμφανής μετά το πέμπτο δευτερόλεπτο ενώ η αντίδραση φαίνεται να 

συνεχίζεται με μικρή ταχύτητα και μετά το πρώτο λεπτό. 

 

 

Εικόνα 13: «Κινητική crude πρωτεϊνικού διαλύματος από καρπούς ελιάς» 

Κατά την επανάληψη της δοκιμής χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά φιλτραρισμένο το crude διάλυμα 

(φίλτρο whatman 0,2 μm) παρατηρήθηκε δεκαπλασιασμός της ταχύτητας της αντίδρασης με χρήση της 

ίδιου όγκου πρωτεϊνικού διαλύματος(20 μL) σε σχέση με το μη φιλτραρισμένο crude. Η αύξηση της 

ταχύτητας της αντίδρασης μετά το φιλτράρισμα είναι μπορεί να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη ότι κατά τη 

διαδικασία αυτή από τη μία πλευρά συγκεντρώνεται το πρωτεϊνικό  διάλυμα κι από την άλλη αυξάνεται  

η  ομοιόμορφη διασπορά των πρωτεϊνικών μορίων στο διάλυμα και διευκολύνεται η επαφή με το 

υπόστρωμα. 
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Εικόνα 14: «Κινητική φιλτραρισμένου crude πρωτεϊνικού διαλύματος από καρπούς ελιάς» 

Μετά το πέρασμα του πρωτεϊνικού διαλύματος από την κολώνα ιοντοανταλλαγής τα διάφορα κλάσματα 

δοκιμάστηκαν για ενζυμική δραστηκότατα. Μικρότερη δραστικότητα βρέθηκε σε διαλύματα που 

εκλούστηκαν με 0,15 Μ NaCl και 0,3 Μ NaCl ενώ η μεγαλύτερη ταχύτητα της αντίδρασης εντοπίστηκε 

σε κλάσμα που εκλούσθηκε με 0,2 Μ NaCl και φαίνεται παρακάτω. Για τις δοκιμές κινητικής στα 

διάφορα διαλύματα που απονώθηκαν από τους καρπούς ελιάς χρησιμοποιήθηκε στανταρ όγκος 20 μL 

πρωτεϊνικού διαλύματος σε συνολικό όγκο 1 mL ρυθμιστηκού διαλύματος 50mΜ MES, pH 6,0 και 

δοκιμάστηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις υποστρώματος για να εντοπιστεί η μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι το κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι διατήρηση της δραστικότητας του 

y = -0,241x + 92,526 

R² = 0,9798 
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ενζύμου κατά το πέρασμα από την κολώνα αφού συχνά παρατεταμένες διαδικασίες καθαρισμού των 

φυτικών εκχυλισμάτων οδηγούν σε μείωση αντί για αύξηση της δραστικότητας της πρωτεΐνης. 

 

 

Εικόνα 15: «Κινητική κλάσματος έκλουσης 0,2 Μ NaCl από καρπούς ελιάς » 

 

4.4 Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων της αντίδρασης 

 Από τους καρπούς της ελιάς, Patui et al (10) απομονώθηκαν 3 διαφορετικά κλάσματα που αντιστοιχούν 

στις διαλυτές πρωτεϊνες, το κλάσμα των βαριών μεμβρανών και αυτό των μικροσωμάτων.  ε κανένα από 

τα κλάσματα δεν βρέθηκε ενεργότητα ενώ η ηλεκτροφόρηση, στο κλάσμα των μικροσωμάτων, που 

περιμέναμε να δούμε την ΗPL σύμφωνα πάντα με το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε, έδειξε 

απομονωμένη πρωτεϊνη στο ύψος της μικροβιακής ΗPL χωρίς ωστόσο  να μπορέσει να ταυτοποιηθεί το 

μόριο αυτό. το μικροσωμικό κλάσμα διεξήχθει δοκιμή για ανίχνευση προϊόντων της αντίδρασης.  

y = -0,8065x + 55,733 

R² = 0,9675 
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4.4.1  Δοκιμή Schiff   

Αρχικά φαίνονται τα αποτελέσματα της δοκιμής με το αντιδραστήριο Schiff  που είναι μια μη εκλεκτική 

αντίδραση που δίνει έγχρωμο προϊόν με τις αλδεϋδες (προϊον της αντίδρασης που καταλύει η ΗPL είναι η 

εξανάλη και η εξενάλη). Σόσο η μικροβιακής προέλευσης ΗPL ( eppendorf 2) όσο και το κλάσμα των 

μικροσωμάτων (eppendorf 3) έδειξαν παρουσία αλδεύδών που υποδηλώνεται από το μωβ χρώμα. Σο 

πρώτο δείγμα –που εμφανίζεται ως βαθύ μωβ- αποτελεί τον θετικό μάρτυρα και έγινε με ανάμιξη 

καθαρής εξενάλης με το αντιδραστήριο  Schiff.  την δοκιμή αυτή παρασκευάστηκαν δύο λευκά, το 4 

που περιείχε το μικροσωμικό κλάσμα χωρίς όμως το υπόστρωμα της αντίδρασης και το 5 που δεν περιείχε 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα παρά μόνο το υδρουπεροξείδιο. Παρατηρήται ότι το δείγμα 4  έδωσε επίσης θετικό 

αποτέλεσμα, αν και λιγότερο έντονο, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από την παρουσία διαφόρων 

αλδεϋδών στο δείγμα του μικροσωμικού κλάσματος και γενικά στα μη καθαρά εκχυλίσματα ιστών. 

 

1. trans-2-εξενάλη   2.     E.coli HPL   3.   microsomal fraction     4. microsomal fraction λευκό       

5.   13-HPOD  

εικόνα 16: «Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με αντιδραστήριο Schiff»   

 

 

1 2 3 4 5 
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  4.4.2  Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη 

Κατεψυγμένα aliquots από διαφορετικά πρωτόκολλα για απομόνωση της λυάσης χρησιμοποιήθηκαν για 

ανίχνευση των δύο κύριων προϊόντων της αντίδρασης που καταλύει το ένζυμο. ποτ στο ύψος των 

στάνταρ έδειξε το δείγμα από εκχύλισμα φύλλων ελιάς(2), του κλάσματος των βαρέων μεμβρανών(3) 

καθώς και από το πρωτόκολλο του Salas τα κλάσματα της κολώνας ιοντοανταλλαγής που εκλούστηκαν 

με 0,3 (6)& σε μικρό βαθμό αυτό των 0,5 Μ NaCl. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ούτε στο εκχύλισμα 

φύλλων ελιάς(2) αλλά ούτε και στο κλάσμα των βαρέων μεμβρανών(3) μπόρεσε να εντοπιστεί 

δραστικότητα της πρωτεϊνης φασματομετρικά. Σο γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί λαμβάνοντας 

υπόψη πιθανή μειωμένη δραστικότητας που απαιτεί παρατεταμένους χρόνους επώασης για παραγωγή 

προϊόντων αλλά και φυτικά εκχυλίσματα που μη έχοντας καθαριστεί επαρκώς δυσχαιρένουν τους 

φασματομετρικούς προσδιορισμούς. Παρουσία εξανάλης σε μικρή ποσότητα φαίνεται να υπάρχει ακόμα 

και στο μικροσωμικό κλάσμα πρωτεϊνών όπως απομονώθηκε από το πρωτόκολλο Patui. 
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1)HPL (E.coli), 2) εκχύλισμα φύλλων,  3)heavy membrane fraction,  4)standard εξενάλη,  5) 

standard εξανάλη,  6) 0,3 Μ NaCl( πρωτόκολλο 2),  7) microsomal fraction,  8) crude, 9) 0,5 Μ 

NaCl( πρωτόκολλο 2),  10) 0,1 Μ NaCl( πρωτόκολλο 2) 

εικόνα 17: «Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με αντιδραστήριο με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη»   

 

4.5   Ηλεκτροφόρηση PAGE –SDS: 

4.5.1   Απομόνωση της HPL πιπεριάς από E.coli ανασυνδυασμένου DNA 

την συνέχεια εμφανίζεται τμήμα του τζελ όπου φαίνεται η πρωτεϊνη που εκλούστηκε με διάλυμα 

ιμιδαζολίου (200 mM) κατά τη διαδικασία απομόνωσης από την στήλη χρωματογραφίας συγγένειας 

μετάλλου, Ni-NTA agarose. την πρώτη στήλη φαίνεται το στανταρ διάλυμα των πρωτεϊνών που 

χρησιμοποιήται ώστε συγκρητικά να μπορεί να βγει συμπέρασμα για το μοριακό βάρος των δειγμάτων. 

υγκεκριμένα η HPL εμφανίζεται λίγο κάτω από τα 50 kDa και πάνω από τα 75, γεγονός που συνάδει 

με το υπολογισμένο μοριακό βάρος των 55 που δίδεται στην βιβλιογραφία για την λυάση της πιπεριάς. 
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                                      1              2           3           4             5              6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1)Markers (150 kDa, 100 kDa, 75 kDa, 50 kDa, 35 kDa, 25 kDa, 15 kDa,)                                        

2)Crude,  3)Κατά τη φόρτωση ,  4)10 mM ιμιδαζόλιο,  5)20 mM ιμιδαζόλιο,  6)200 mM 

ιμιδαζόλιο(HPL)       

εικόνα 18: «Ηλεκτροφόρηση πηκτής από Απομόνωση της HPL πιπεριάς από E.coli ανασυνδυασμένου DNA»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

4.5.2. Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς (1) 

Δείγματα από το πρωτόκολλο Patui (10) χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί 

η πρωτεϊνη που μας ενδιαφέρει. τα δύο διαφορετικά κλάσματα δεν εντοπίζονται διαφορετικές μπάντες 

ωστόσο στο μικροσωμικό κλάσμα η πυκνότητα των πρωτεϊνών φαίνεται να είναι υψηλότερη. το ύψος 

και των δύο στάνταρ που χρησιμοποιήθηκαν ( HPL πιπεριάς από ανασυνδυασμένο DNA σε E.coli 

55kDa, LOX σόγιας 104 kDa) φαίνονται μπάντες χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ταυτοποίηση των 

συγκεκριμένων πρωτεϊνών.  
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                                  1            2             3               4 

 

1) heavy membrane fraction, 2) microsomal fraction, 3) E.coli  HPL, 4) Soy LOX 

 

εικόνα 19: «Ηλεκτροφόρηση πηκτής από απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς(1)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4.5.3 Απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς ( 2) 

Από το πρωτόκολλο του Salas (8) χρησιμοποιήθηκαν διάφορα κλάσματα που προήλθαν από την κολώνα 

ιοντοανταλλαγής, το crude της απομόνωσης, αλλά και λυάση από ανασυνδυασμένου DNA E.coli ως 

θετικός μάρτυρας. Με χρώση αργύρου έγιναν ορατές μπάντες στο ύψος της μικροβιακής HPL στα 

κλάσματα που εκλούστηκαν με 0,3 M N aCl, 0,5 M N aCl. Παρουσία πρωτεΐνών στο ίδιο ύψος χωρίς 

ωστόσο να έχει γίνει καλός διαχωρισμός παρατηρείται και στο πρώτο και τελευταίο δείγμα που 

αντιστοιχούν στο crude και αυτό της έκλουσης στο  1 M N aCl. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσότητες 

της πρωτεΐνης στα δείγματα της χρωματογραφικής στήλης ήταν τόσο μικρές που εμφανίστηκαν μόνο 

μετά από παρατεταμένη παραμονή στο διάλυμα εμφάνισης της χρώσης αργύρου. Παράλληλα έγινε 

προσπάθεια να ταυτοποιηθούν τα μόρια αυτά με φασματοσκοπία μάζας όμως λόγο της μικρής ποσότητας 

και ίσως λόγω της χρώσης αργύρου αυτό δεν κατέστει δυνατό. 
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    1                  2              3            4              5             6             7               8              9          10             11 

 

1)crude,  2)0 M N aCl, 3)0,05 M N aCl, 4)LOX 5)0,1 M N aCl, 6)0,15 M N aCl, 7)HPL(E.coli)    8)0,2M 

NaCl, 9)0,3 M N aCl, 10)0,5 M N aCl 11)1 M NaCl 

 

εικόνα 20: «Ηλεκτροφόρηση πηκτής από απομόνωση της HPL από καρπούς ελιάς(2)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  

ΤΖΗΣΗΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
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Η εργασία αυτή έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο απομόνωσης της λυάσης 

του υδροϋπεροξειδίου από φυτικούς ιστούς ελιάς και συμβάλλει στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιήθηκαν.  

Οι δοκιμές που έγιναν στα 4 διαφορετικά πρωτόκολλα που δοκιμάστηκαν βασίστηκαν στον άξονα : 

1) Δοκιμή κινητικής 

2) Ηλεκτροφόρηση PAGE-SDS  

3) Δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων 

Η χρήση του ενζύμου προέλευσης μικροβιακής (ανασυνδυασμένου DNA E.coli -HPL πιπεριάς ) ως 

αναφόρα ήταν αρκετά χρήσιμη αφού η απομόνωσή του είναι ευκολότερη,  παράγεται σε μεγαλύτερες 

ποσότητες, καθαρίζεται αποτελεσματικότερα και ταυτόχρονα παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε 

σχέση με τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα φυτικών ιστών. Μελλοντικά, θα μπορούσε να ανασυνδυαστεί εκ 

νέου η E.coli με γονίδια από το φυτό της ελιάς έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η μελέτη του 

συγκεκριμένου ενζύμου και ταυτόχρονα πλεονεκτικότερη η χρήση του σαν αναφορά κατά την απομόνωση 

του από φυτικούς ιστούς όμοιας προέλευσης.  

Η απομόνωση του ενζύμου από το πρωτόκολλο του Salas ήταν η αποτελεσματικότερη μέθοδος μιας που 

έδωσε αντιδράσεις κινητικής, εντοπίστηκε στο τζελ ακρυλαμιδίου και έδωσε θετικό αποτέλεσμα στην 

δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων.  

το πρωτόκολλο Patui δεν κατάφερε να γίνει με επιτυχία η δοκιμή δραστικότητας εν μέρει λόγω των 

οπτικών ιδιοτήτων των διαλυμάτων, που ήταν σχετικά θολά και δεν επέτρεπαν την διεξαγωγή της 

μέτρησης, έδωσαν ωστόσο θετικό αποτέλεσμα στην δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων. 

Σο πρωτόκολλο του Fauconnier(33) για απομόνωση από φύλλα ντομάτας δεν έδωσε καλά 

αποτελέσματα μιας που η μόνη θετική δοκιμή ήταν εκείνη της παραγωγής εξενάλης, ενώ δεν κατάφερε 
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να εντοπιστεί με ηλεκτροφόρηση αλλά ούτε και να καταγραφεί η λύση του υποστρώματος 

φασματοσκοπικά. 

ε σχέση με τους τρεις πειραματικούς άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάστηκε η εργασία αυτή φαίνεται 

ότι ιδιαίτερες δυσκολίες εμφανίζει ο εντοπισμός της πρωτεΐνης σε πηκτή ακριλαμιδίου. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε αυτή την έργασία η καταβύθιση με TCA και με ακετόνη ποτέ δεν έδωσαν θετικά 

αποτελέσματα, αντίθετα φάνηκε να δημιουργούνται συσσωματώματα πρωτεϊνικά που δεν ήταν δυνατό 

να διαχωριστούν με συνήθης μεθόδους, πχ υπέρηχους. Σο ίδιο φαινόμενο σημειώθηκε και στην περίπτωση 

της λυοφιλίωσης. ε τζελ ο εντοπισμός της πρωτεΐνης έγινε μόνο μετά από παρατεταμένη επώαση 

χρώσης αργύρου, γεγονός ενδεικτικό της μικρής ποσότητας που απαντάται η πρωτεΐνη. 

Θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός της πρωτεΐνης με άλλο τρόπο 

έδωσε η δοκιμή ανίχνευσης προϊόντων με 2,4 δινιτρο-φαινυλυδραζίνη . Η μέθοδος αυτή είναι μια έυκολη 

και γρήγορη διαδικασία, δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλίσμο, ενώ δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω 

προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση, με την τεχνική της απόξεσης των σποτ της πλάκας TLC, 

φασματομετρικά.  

Για τη δοκιμή της κινητικής τέλος, φαίνεται ότι οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της απομόνωσης παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο, αφού το ένζυμο εμφανίζει μεγάλη αστάθεια και μόνο μετά από πολλαπλές 

επαναλήψεις της διαδικασίας απομόνωσης έγινε δυνατή η λήψη φασμάτων ενεργού ενζύμου ενώ τα 

ενεργά κλάσματα σταδιακά σε μικρό χρονικό διάστημα χάνουν την ενεργότητα τους. 

Η προσπάθεια σταθεροποίησης του ενζύμου, βρίσκοντας τις βέλτιστες συνθήκες απομόνωσης και 

διατηρησής του καθώς και η ακινητοποίησή του ξεφεύγουν από τους στόχους αυτής της εργασίας 

αποτελεί όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο για μελλοντική έρευνα με ποικίλες πρακτικές 

εφαρμογές. 
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Η αποτυχία απομόνωσης ικανής ποσότητας της πρωτεΐνης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση με 

φασματοσκοπία μάζας δείχνει την ανάγκη εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων συμπήκνωσης και 

καθαρισμού των φυτικών εκχυλισμάτων, με τρόπο που να επιτρέπει τον διαχωρισμό και την αναλυσή 

τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός του ενζύμου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  6 
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