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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Å:

Angstroem

Allicin:

Αλλισίνη, S-(+)-2-propenyl-L-cysteine sulfoxide

Alliinase:

λυάση της αλλιίνης (αλλιινάση)

Alliin:

αλλιίνη, (2-propenyl)-2-propenethiosulfinate

APS:

Υπερθειϊκό Αμμώνιο

ASAΙ:

Allium sativum agglutinin Ι

ASAΙΙ:

Allium sativum agglutinin ΙΙ

Asn:

Ασπαραγίνη

ATP:

Αδενοσινο-5-τριφωσφορικός εστέρας

BSA:

Bovine Serum Albumin

CBΒ:

Coomassie Brilliant Blue

ConA:

Concanavalin A

DNA:

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ

DTNB:

5, 5’-dithio-bis (2-nitrobenzoic acid)

FT-IR:

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

IgG:

Ανοσιοσφαιρίνη G

kDa:

kilodalton

LDH:

Στοιβάδες διπλών υδροξειδίων (Layered Double Hydroxides)

MW:

Molecular weight

NTB:

2-nitro-5-benzoate

P-5’-P:

Φωσφορική πυριδοξάλη

PAS:

Periodic Acid Schiff

PEG-8000:

Πολυαιθυλενoγλυκόλη 8000

PMSF:

Phenylmethylsulfonylfluoride

PNGaseF:

Γλυκοπεπτιδάση F

PVDF:

Polyvinylidene Fluoride

SDS:

Sodium Dodecyl Sulfate

TEMED:

N,Ν,Ν’,Ν’-τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη

XRD:

X Ray Diffraction
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Περίληψη
Η αλλιινάση (λυάση της αλλιίνης) καταλύει την σύνθεση της αλλισίνης (S(+)-2-propenyl-L-cysteine

sulfoxide)

από

αλλιίνη

(2-propenyl)-2-

propenethiosulfinate). Η αλλισίνη είναι το κύριο βιολογικά ενεργό μόριο στο
αλεσμένο σκόρδο και σε αυτό οφείλονται οι περισσότερες από τις θεραπευτικές
ιδιότητες του φυτού.
Η σταθερότητα της αλλιινάσης και της αλλισίνης είναι σημαντικά
εξαρτώμενη από τις συνθήκες αποθήκευσης. Λόγω της αστάθειας που παρουσιάζουν
τόσο το ένζυμο όσο και το κύριο προϊόν δεν είναι δυνατές οι άμεσες κλινικές
δοκιμές. Ως εναλλακτική στρατηγική θα μπορούσε να γίνει χρήση του
σταθεροποιημένου ένζυμου σε συνδυασμό με το υπόστρωμα σε μορφή χαπιού ή
κάψουλας. Τα διαθέσιμα χάπια που βρίσκονται στην αγορά δεν έχουν μεγάλη
απόδοση σε αλλισίνη και αυτό οφείλεται στην απώλεια της ενεργότητας του ένζυμου
κατά την διάρκεια παρασκευής του χαπιού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
απομόνωση, ο χαρακτηρισμός και η μετέπειτα ακινητοποίηση της πρωτεΐνης
αλλιινάση

στα

στρώματα

υδροξειδίων

μαγνησίου-αλουμινίου.

Η

πιθανή

σταθεροποίηση του ένζυμου αλλιινάση σε μια βιοσυμβατή ανόργανη μήτρα, όπως
τις στοιβάδες διπλών υδροξειδίων, θα βοηθούσε μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη
κλινικών εφαρμογών.
Το ένζυμο απομονώθηκε από βολβούς σκόρδου χρησιμοποιώντας διάφορες
τεχνικές συμπεριλαμβανομένης της χρωματογραφίας συγγένειας. Η ισχυρή
αντίδραση δυο λεκτινών με την αλλιινάση οδηγεί στον σχηματισμό συμπλόκων
λεκτίνης-αλλιινάση, γεγονός που δυσκόλεψε την απομόνωση καθαρής αλλιινάση. Το
καθαρό ένζυμο μελετήθηκε με μια σειρά βιοχημικών και βιοφυσικών τεχνικών.
Επιτεύχθηκε παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων αντι-αλλιινάσης με σκοπό την
μελέτη του ενζύμου σε άλλα βιολογικά συστήματα. Στοιβάδες διπλών υδροξειδίων
μαγνησίου-αλουμινίου παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν με φασματοσκοπικές
τεχνικές. Επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση της αλλιινάσης σε στοιβάδες διπλών
υδροξειδίων. Προκαταρτικές αναλύσεις έδειξαν ότι το ένζυμο παρέμεινε σταθερό
στην βιοσυμβατή ανόργανη μήτρα για παραπάνω από τέσσερις μήνες σε
θερμοκρασία 4οC.
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Abstract
Garlic (Aliium sativum) is important because of the culinary value of its
flavour and odour. These characteristics are created by chemical transformation of a
series of volatile sulphur compounds generated by cleavage of relatively stable,
odourless, S-alk(en)yl cysteine sulphoxide flavour precursors by the enzymes
alliinase and lachrymatory-factor synthase. Allicin, a cysteine sulfoxide, has been
shown to possess a variety of important biological effects (anti-inflammatory,
antimicrobial, antithrombotic, anticancer and antimutagenic). The garlic protein
alliinase (alliin lyase) is a dimmer of two identical subunits of 51.1kDa each. The
enzyme is a glycoprotein which contains about 6% of neutral sugars; it was
demonstrated that alliinase binds to Con A and can form a complex with garlic
lectins. The lectin-alliinase complex offers a high stability to the enzyme and its
enzymatic activity. The formation of a strong lectin-alliinase complex makes the
isolation of pure alliinase difficult. Alliinase catalyses the production of allicin (S(+)-2-propenyl-L-cysteine

sulfoxide)

from

alliin

[(2-propenyl)-2-

propenethiosulfinate].
Alliinase and allicin stability is considerably dependent from the storage
conditions. In the crude extracts of garlic, allicin easily gives a variety of chemical
compounds. Because of the instability of the enzyme and the main product, the direct
clinical trials are not possible. An alternative strategy could be the use of stabilised
alliinase in combination with alliin as a pill or capsule. The available pills that are
found in the market do not have a significant output in alicin and this is due to the
loss of activity of the enzyme during the pill preparation. Therefore, stabilisation of
alliinase in biocompatible inorganic clays, as layered double hydroxides, would help
in the development of clinical applications.
Layered double hydroxides are a large group of compounds with the chemical
formula [M(II)(1-X)M(III)X(OH)2]Y+(An-Y/n)⋅mH2O (LDH-A), where M(II) are the
cations of double-charged metals, M(III) are the cations of triple-charged metals, Anare interlayer anions. The structure of these compounds is formed by alternating
charged brucite-like layers of the composition [M(II)(1-X)M(III)X(OH)2](2∞)Y+ and the
layers containing A- anions and water molecules at the same time. The presence of
two fragments of nanoscale thickness which differ sharply in composition, structure,
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and chemical properties makes it possible to employ these compounds as
nanoreactors for chemical reactions of interlayer molecules. Layered double
hydroxides have attracted interest thanks largely to their ability to exchange their
anions for other negatively charged species. This property has lead to their proposed
use as ion-exchange materials and hosts for biologically active molecules. The
hosting of biologically active molecules inside layered double hydroxides is
attractive because LDH can act as a ‘chemical flak-jacket’, protecting the host from
degradation. Additionally, the hosting of a negatively charged species could provide
improved ways for drugs and genetic material to be introduced into cells. If ingested,
the biomolecule-LDH nano-hybrid can move across the mucous membrane of the
intestine into the bloodstream. The neutral hybrid can then enter cells by moving
across the negatively charged cell-membrane without the repulsive electrostatic
interactions that would be experienced by the guest anion alone.
Aim of the present work is the purification, characterization and subsequent
immobilisation of the protein alliinase in the layers of magnesium-aluminium
hydroxide - LDH.
Purified alliinase was extracted from bulbs of garlic and was purified by
using hydroxylapatite and concanavalin A affinity columns. The enzymatic assay
demonstrated that the enzyme was very active. Antibodies anti-alliinase were
prepared. In order to investigate the binding of the oligosaccharides to alliinase and
their role on the properties of the enzyme, treatment of native and denatured alliinase
with PNGase F was carried out. Alliinase was immobilized on LDH and analyzed by
using various techniques. The immobilized enzyme demonstrated a significant
stability.
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1. Το σκόρδο και η Αλλιινάση
1.1 Εισαγωγή
Το σκόρδο (Allium sativum) είναι ένα από τα εδώδιμα φυτά και
χρησιμοποιείται ως καρύκευμα και στη βοτανική θεραπεία για περισσότερο από
4000 έτη (Lewis 2003). Αιωνόβιο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των Λειλιιδών
(Liliaceae, πίνακας 1) φτάνει το 1,5 μέτρο ύψος με φύλλα πλάτους 3 χιλιοστών και
πρασινωπά ή λευκά άνθη. Ο βολβός του σκόρδου αποτελείται από ένα λευκό
περίβλημα το οποίο καλύπτει διάφορες μικρές σκελίδες.
Προερχόμενο από την κεντρική Ασία, το φυτό έκανε την εμφάνιση του από
τους αιγυπτιακούς πολιτισμούς, τους Έλληνες, και τους Ρωμαίους έως την σύγχρονη
ευρωπαϊκή και αμερικανική κουζίνα και το φαρμακείο.
Βασίλειο

Plantae

Υπο-Βασίλειο

Tracheobionta

Υπερ-φύλο

Spermatophyta

Φύλο

Magnoliophyta

Κλάση

Liliopsida

Υπο-Κλάση

Liliidae

Τάξη

Liliales

Οικογένεια

Liliaceae

Γένος

Allium L.

Είδος

Allium sativum

Πίνακας 1. Βοτανική ταξινόμηση του σκόρδου
Τα λαχανικά τύπου Allium έχουν διάφορους τύπους θετικών βιολογικών
δράσεων, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με μια ομάδα χημικών ενώσεων που
περιέχουν θείο, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την χαρακτηριστική οσμή και
γεύση των Allium λαχανικών. Η γενική σύσταση του σκόρδου φαίνεται στον πίνακα
2. Το σκόρδο αποτελείται κυρίως από νερό (65%), το μεγαλύτερο μέρος του
αφυδατομένου σώματος αποτελείται από πλούσιου σε φρουκτόζη υδατάνθρακες,
θειϊκές ενώσεις, ίνες, πρωτεΐνες και ελεύθερα αμινοξέα (Lawson, 1996).
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Πίνακας 2. Γενική σύσταση του σκόρδου (Lawson 1996).
1.2 Η βιολογική δράση του σκόρδου
Σήμερα, μια μυριάδα φαρμακολογικών ιδιοτήτων αποδίδεται στο σκόρδο ή
τα συστατικά του. Αυτά κυμαίνονται από το χαμήλωμα του επιπέδου των λιπιδίων
και της πίεσης του αίματος, την παρεμπόδιση της θρόμβωσης του αίματος, την
αντιϊική, την αντιμυκητιακή και την αντιμικροβιακή δραστηριότητα. Επίσης το
σκόρδο μπορεί να έχει αντικαρκινικά αποτελέσματα, αποτοξινώνοντας καρκινογόνες
ουσίες, προκαλώντας απόπτωση (προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο) στα
κύτταρα καρκίνου και ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα (Tsai 1985,
Focke 1990, Block 1992, Prasad 1995, Agarwal 1996, Ankri 1997, Siegel 1999,
Siegers 1999, Ankri 1999, Abramovitz 1999, Hirsch 2000, Thatte 2000, Singh 2001).
1.2.1 Αντιμικροβιακή δράση
Παρασκευάσματα σκόρδου έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί σε επιδερματίτιδες,
στον τύφο, στην χολέρα και στη δυσεντερία. Επίσης, διάφορα επεξεργάσματα του
σκόρδου έχουν δείξει ότι αναστέλλουν την δράση ενός μεγάλου φάσματος
βακτηρίων. Ειδικότερα, έχει αποδειχτεί ότι αναστέλλουν την δράση των Gramnegative και Gram-positive βακτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται είδη των
Escherichia, Staphylococcus, Klebsiella, Streptococcus, Salmonella typhimurium,
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Bacillus, Helicobacter pylori και Clostridium (Johnson 1969, Mantis 1978, Cellini
1996, Singh 2001). Επίσης το Entamoeba histolytica, το ανθρώπινο εντερικό
παράσιτο, είναι πολύ ευαίσθητο στο εκχύλισμα του σκόρδου (Stoll 1947, Singh
2001).
1.2.2 Αντιϊική δράση
Φρέσκο εκχύλισμα σκόρδου εμφανίζει in vitro και in vivo αντιϊική δράση
ενάντια στους παρακάτω ιούς:
human cytomegalovirus, influenza B, herpes simplex virus, parainfluenza virus type
3, vaccinia virus, vesicular stomatitis virus και human rhinovirus type 2.
1.2.3 Μυκητοκτόνο δράση
Αποστάγματα από το σκόρδο έχουν επίσης και μυκητοκτόνο δράση
αναστέλλοντας την δημιουργία τοξινών προερχομένων από μύκητες, όπως η
αφλατοξίνη του Aspergillus parasiticus. O τρόπος της δράσης του σκόρδου πάνω
στα κύτταρα μυκήτων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί (Singh 2001).
1.2.4 Αντικαρκινική δράση
Μια μελέτη που διεξάχθηκε στην Κίνα απεκάλυψε την αντικαρκινική δράση
του σκόρδου. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν άνθρωποι από μια περιοχή της Κίνας
όπου το ποσοστό κρουσμάτων του γαστρικού καρκίνου είναι υψηλό, στους οποίους
γινόταν χορήγηση αυξημένης ποσότητας σκόρδου. Τελικά παρατηρήθηκε ότι άτομα
που βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης σκόρδου ήταν κατά 40%
λιγότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με τα άτομα που βρίσκονταν
στο χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης (Hirsch 2000, Stoll 1951).
Αν και αυτά τα φαρμακολογικά αποτελέσματα δεν είναι πλήρως κατανοητά,
είναι σαφές ότι τα περισσότερα από αυτά στηρίζονται στα τμήματα του σκόρδου τα
οποία περιέχουν θείο (Koch 1996). Πολλές από τις ενεργές ενώσεις έχουν
προσδιοριστεί στο σκόρδο και σε άλλα είδη allium και έχει βρεθεί ότι ανήκουν σε
μια από τις τρεις ομάδες: dithiines, αλλυλικά σουλφίδια, και ajoenes (Block 1988).
(Εικόνα 1).
Η οργανική χημεία τους έχει μελετηθεί (Block 1992) και σε μερικές
περιπτώσεις τα θεραπευτικά αποτελέσματά τους έχουν διευκρινιστεί (Agarwal
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1996). Όλες αυτές οι ενώσεις προέρχονται από τα θειοσουλφίδια τα οποία στη
συνέχεια μετατρέπονται από τη δράση του ενζύμου λυάση της αλλιίνης (αλλιινάση)
σε κυστεϊνικά παράγωγα. Μια από τις ενώσεις του σκόρδου που ανήκει στην ομάδα
αλλυλικών σουλφιδίων είναι η αλλισίνη.

Εικόνα 1. Ενεργές ενώσεις που έχουν προσδιοριστεί στο σκόρδο.
1.3 Αλλισίνη (Allicin)
Η αλλισίνη (2-Propene-1-sulfinothioic acid S-2-propenyl ester) (εικόνα 2),
απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε από τον Cavallito και τους συνεργάτες του το
1944 (Cavallito 1944).
Είναι το κύριο βιολογικά ενεργό μόριο στο αλεσμένο σκόρδο και σε αυτό
ωφείλονται οι περισσότερες από τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού.
Η αλλισίνη είναι ασταθές μόριο; όταν παραχθεί ο χρόνος ημίσιας ζωής του
ανέρχεται σε 2-16 ώρες. Η συνολική ποσότητα αλλιισίνης σε κάθε αλεσμένη
σκελίδα φρέσκου σκόρδου έχει υπολογιστεί 5 έως 20mg.

Εικόνα 2. Η μοριακή δομή της αλλισίνης.
Η αλλισίνη αναστέλλει την βιοσύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης, την
σύνθεση του RNA, και των DNA πολυμερασών. Με λίγα λόγια αναστέλλει όλο το
ενζυμικό σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για τον κυτταρικό διπλασιασμό. Επίσης
η αλλισίνη καταστρέφει τις ομάδες SH των πρωτεϊνών. Η αναστολή ορισμένων
ενζύμων που περιέχουν ομάδες θειόλης στους μικροοργανισμούς από τη γρήγορη
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αντίδραση των θειοσουλφιδίων με τις ομάδες θειόλης είναι ο κύριος μηχανισμός που
περιλαμβάνεται στην αντιβιοτική επίδραση της αλλισίνης (Cavallito 1944, Rabinkov
1998). Αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι η αλλισίνη έχει την δυνατότητα να
αντιδράσει με μια πρότυπη ένωση θειόλης (L-cysteine) για να δώσει το προϊόν, sαλλυλμερκαπτοκυστεΐνη (Allylmercaptocysteine). Η αλλισίνη παράγεται από την
διάσπαση της αλλιίνης με την βοήθεια του ένζυμου αλλιινάση.
1.4 Αλλιίνη (Alliin)
Η αλλιίνη ((+)-S-allyl-L-cysteine-sulfoxide) είναι μια άοσμη ουσία η οποία
βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα μέσα στο σκόρδο. Είναι ένα μη πρωτεϊνικό αμινοξύ
το οποίο περιέχει ομάδα θείου. Η μοριακή της δομή φαίνεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 3. Μοριακή δομή της αλλιίνης.
1.5 Αλλιινάση (Alliinase, λυάση της αλλιίνης)
Οι βολβοί σκόρδου περιέχουν μια περιορισμένη ποσότητα πρωτεϊνών, δύο
από τις οποίες (η λυάση της αλλιίνης (αλλιινάση) και μια λεκτίνη η Allium sativum
agglutinin) αποτελούν από κοινού περισσότερο από το 50% των συνολικών
πρωτεϊνών.
Η αλλιινάση περιγράφτηκε πρώτα το 1947 (Stoll 1947). Είναι ένα ομοδιμερές
ένζυμο που αποτελείται από 2x448 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος 103000Da
(Jansen 1989b). Το ένζυμο περιέχει ένα μόριο φωσφορικής πυριδοξάλης (pyridoxal5-phosphate), ως συμπαραράγοντα, ανά υπομονάδα και ανήκει στην κατηγορία I
PLP-εξαρτώμενων ενζύμων (Schneider 2000). Η πρωτεΐνη έχει ένα pΙ=6.5
(Rabinkov 1994) και περιέχει θεωρητικά 4 σημεία Ν-γλυκοζυλίωσης Asn19,
Asn146, Asn191, και Asn328 (Van Damme 1992), από τα οποία το ένα είναι
γλυκοζυλιωμένο (Asn146). Το ποσοστό των σακχάρων είναι περίπου 6% και αυτό
της επιτρέπει να σχηματίσει σύμπλοκα με λεκτίνες του σκόρδου (Rabinkov 1995). Η
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αλλιινάση, όπως προαναφέρθηκε, συνήθως παρουσιάζεται υπό την μορφή
συμπλόκων μαζί με λεκτίνες, οι οποίες προσδένονται στην ελεύθερη αλυσίδα των
σακχάρων της αυξάνοντας το συνολικό μοριακό βάρος (σχήμα 1). Το σύμπλοκο
λεκτινών αλλιινάση προσφέρει μεγάλη σταθερότητα στο ένζυμο και την ενζυμική
του ενεργότητα (Peumans 1997). Ο σχηματισμός των ισχυρών συμπλόκων λεκτίνηςαλλιινάση καθιστούν όμως πολύ δύσκολη την απομόνωση καθαρής αλλιινάσης.

Σχήμα 1. Σύμπλοκα τα οποία μπορεί να σχηματίσει η αλλιινάση με την λεκτίνη
ASAII.
Πρόσφατα λήφθηκαν κρύσταλλοι της φυσικής μορφής του ενζύμου
(Kuettner 2002a). Μελέτες της κρυσταλλικής δομής έδωσαν πολλά στοιχεία για την
τρισδιάστατη δομή και το ενεργό κέντρο (Kuettner 2002b) (Εικόνες 4, 5).

Εικόνα 4. Η τρισδιάστατη δομή της αλλιινάσης (ομοδιμερές). Ένα μονομερές
παρουσιάζεται χρωματισμένο: με κίτρινο η περιοχή N-τερματικού (αμινοξέα 2–100),
με μπλε η κεντρική περιοχή (αμινοξέα 101–310), με κόκκινο η C-τερματική περιοχή
(αμινοξέα 311–427). Η πυριδοξάλη και τα σάκχαρα παρουσιάζονται με μαύρα
σφαιρίδια ενώ τα ιόντα χλωρίου με πράσινα σφαιρίδια (Kuettner 2002a).
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Εικόνα 5. Tο ενεργό κέντρο του ενζύμου αλλιινάση. Φαίνεται η πυριδοξάλη
(κίτρινο), και τα δυο ισομερή αλλιίνης (+)-aliin (πορφυρό), (_)-αλλιίνη (κυανό)
(Kuettner 2002a).
Η αλλιινάση και τα προϊόντα της καταλυτικής της δράσης είναι τα
απαραίτητα συστατικά της βιολογικής δραστικότητας του σκόρδου.
1.6 Βιολογική δράση του σκόρδου
Μελέτες έδειξαν ότι η αλλιινάση και το υπόστρωμα της αλλιίνη βρίσκονται
σε διαφορετικά διαμερίσματα στο κύτταρο, το ένζυμο σε κενοτόπια και το
υπόστρωμα στο κυτταρόπλασμα. Αυτή η οργάνωση προτείνεται ως πιθανός
αμυντικός μηχανισμός ενάντια στα παθογόνα μικρόβια του χώματος. Η εισβολή των
βολβών από μύκητες και άλλα εδαφολογικά παθογόνα αρχίζει με την καταστροφή
της μεμβράνης που εσωκλείει τα διαμερίσματα που περιέχουν το ένζυμο και το
υπόστρωμα. Αυτό προκαλεί την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλιίνης και
αλλιινάσης, που παράγει γρήγορα την αλλισίνη και αδρανοποιεί στη συνέχεια τον
εισβολέα.
Τα παραχθέντα μόρια αλλισίνης έχουν μια πολύ σύντομη ημίσια ζωή, καθώς
αντιδρούν με πολλές από τις περιβάλλουσες πρωτεΐνες συμπεριλαμβανομένου του
ενζύμου αλλιινάση, κάνοντας την ένα σχεδόν-αυτοκαταστροφικό ένζυμο. Αυτή η
πολύ αποδοτική οργάνωση εξασφαλίζει ότι ο αμυντικός μηχανισμός των βολβών
ενεργοποιείται μόνο σε μια πολύ μικρή θέση και για μια μικρή χρονική περίοδο, ενώ
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το υπόλοιπο της αλλιίνης και της αλλιινάσης παραμένουν ανέπαφα στα αντίστοιχα
διαμερίσματά τους και είναι διαθέσιμα για την αλληλεπίδραση τους σε περίπτωση
επόμενων μικροβιακών επιθέσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η μεγάλη παραγωγή της
αλλισίνης μπορεί επίσης να είναι τοξική για τους ιστούς του φυτού και τα ένζυμα, η
πολύ περιορισμένη παραγωγή της και η βραχύβια ικανότητα αμέσου αντιδράσεως,
που είναι περιορισμένη στην περιοχή όπου η μικροβιακή επίθεση πραγματοποιείται,
ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε πιθανή μόνιμη ζημία στο φυτό (Smeets 1997).
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Keusgen (Keusgen 2000)
φαίνεται

ότι

η

αλλιινάση

καταλύει

υποστρώματα

γενικού

τύπου

RS(O)CH2CHNH2CO2H. Με την δράση διάσπασης του δεσμού C_S, η αλλιινάση
επιφέρει το κόψιμο του δεσμού Cβ_Sγ των παραγώγων σουλφοξυδίου της κυστεϊνης.
Η αλλιινάση καταλύει την παραγωγή αλλισίνης (allicin, S-(+)-2-propenyl-Lcysteine sulfoxide) από αλλιίνη (allin, [(2-propenyl)-2-propenethiosulfinate]) (εικόνα
6). Η αντίδραση απαιτεί τη φωσφορική πυριδοξάλη ως συμπαράγοντα, είναι
ταξινομημένη ως μια αντίδραση εξουδετέρωσης–απαμίνωσης που περιλαμβάνει
έναν μεσάζοντα το αμινοακρυλικό οξύ το οποίο δεσμεύεται στην πυριδοξάλη
(Jansen 1989a). Το κρίσιμο βήμα σε αυτήν την ενζυμική αντίδραση είναι η σχάση
του C-S δεσμού της αλλιίνης παράγοντας σουλφενικό οξύ και α-αμινοακρυλικό οξύ,
το οποίο υδρολύεται αυθόρμητα σε πυροσταφιλικό οξύ και αμμωνία.
Η αλλιίνη και η αλλιινάση, βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο
φρέσκο σκόρδο. Μόλις το σκόρδο θρυμματίζεται, η αλλιίνη μετατρέπεται σε
αλλισίνη αμέσως και στο μέγιστο ποσοστό για να το χρησιμοποιήσει το σκόρδο το
συντομότερο δυνατόν. Η ψύξη ή η τοποθέτηση του κομματιασμένου σκόρδου στο
νερό επεκτείνει τη ζωή της αλλισίνης για μερικές ημέρες. Μόλις παραχθεί, η
αλλισίνη αρχίζει να αντιδρά με τον εαυτό της με συνέπεια την παραγωγή
σταθερότερων οργανο-θειϊκών ενώσεων.
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Εικόνα 6. Μηχανισμός αντίδρασης παραγωγής αλλισίνης από αλλιίνη.
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1.7 Συμπληρώματα αλλισίνης
Η καθαρή αλλισίνη μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεραπεία διάφορων
ανθρώπινων ασθενειών καθώς επίσης για περιβαλλοντικές και γεωργικές χρήσεις.
Τα κύρια προβλήματα είναι η πολύ υψηλή ικανότητα αμέσου αντιδράσεως, η
ευαισθησία και ο σύντομος χρόνος ζωής της. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός
συστήματος παροχής και μίας μελέτης χημικής σταθεροποίησης.
Η αλλισίνη σαν ασταθές μόριο μόλις σχηματισθεί ξεκινά να μετατρέπεται σε
άλλα συστατικά. Το ψήσιμο, η ωρίμανση, το σπάσιμο και άλλες καταστάσεις στις
οποίες μπορεί να βρεθεί το σκόρδο συμβάλουν στην αποσύνθεση της αλλισίνης σε
άλλα συστατικά. Σύμφωνα με δύο μελέτες, η αλλισίνη διασπάται πλήρως μέσα σε
χρονικό διάστημα από μια έως έξι μέρες (Brodnitz 1971, Yu 1989).
Για να αποφύγουν την καταστροφή της αλλισίνης κάποιοι κατασκευαστές
συμπληρωμάτων δοκίμασαν να σταθεροποιήσουν μαζί αλλιίνη και αλλιινάση έτσι
ώστε τα δύο στοιχεία να μην έρθουν σε επαφή παρά μόνο μετά την κατανάλωση
τους ελπίζοντας ότι θα παραχθεί αλλισίνη μέσα στο σώμα. Όμως η λήψη από τη
στοματική οδό ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της απενεργοποίησης αυτών των
μορίων μέσα στο έντερο και της περιορισμένης απορρόφησης από τον εντερικό
τοίχωμα.
Τα συμπληρώματα σκόρδου που σκοπεύουν να δώσουν την αλλισίνη στο
σώμα πρέπει να προετοιμαστούν με ιδιαίτερη προσοχή επειδή η αλλισίνη δεν
προϋπάρχει στο σκόρδο ή σε οποιοδήποτε συμπλήρωμα σκόρδου. Ο σχηματισμός
αλλισίνης ολοκληρώνεται εύκολα όταν το σκόρδο καταναλώνεται ωμό επειδή ο
σχηματισμός του είναι πλήρης μέσα σε 6 δευτερόλεπτα μετά από το μάσημα ή την
διάλυση των βολβών (Lawson 1992). Η αλλιινάση απενεργοποιείται μη
αναστρέψιμα σε pH κάτω από 3, όπως το όξινο περιβάλλον του στομάχου (Jansen
1989a, Blania 1991, Lawson 1992,). Επίσης παρατηρείται μία απώλεια παραγωγής
της αλλισίνης σε ποσοστό 99% μετά από έκθεση σκόνης σκόρδου σε υγρά του
στομάχου και του εντέρου (Freeman 1995).
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2. Στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια (LDH)
2.1 Εισαγωγή
Τα LDH (Layered Double Hydroxides) στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια,
ονομαζόμενα και ανιονικός πηλός (anionic clays), είναι μια κατηγορία ανόργανων
πολυμερών που σχηματίζουν ελασματοειδή στρώματα (Cavani 1991, Rodeghiero
1997, Carlino 1997) (εικόνα 7).

Εικόνα 7. Μορφή των διπλά στοιβαγμένων υδροξειδίων (LDH).
Αυτά τα στρώματα αποτελούνται από υδροξείδιο μετάλλου και έχουν θετικό
φορτίο. Η κρυσταλλική τους δομή αποτελείται από στοιβάδες πάχους 8.7Å, οι οποίες
μπορούν να διευθετηθούν σε στρώματα, δημιουργώντας κενά μεταξύ των
στοιβάδων. Σε αυτό το κενό ενδιάμεσο χώρο υπάρχουν ανιόντα για να διατηρούν
ένα ουδέτερο συνολικά φορτίο. Η κατηγορία των LDH μπορεί να παρουσιαστεί από
τον γενικό τύπο: [M2+1-x M3+x(OH)2]x+Am-x/m nH2O, όπου το M2+ είναι ένα δισθενές
κατιόν, το M3+ είναι ένα τρισθενές κατιόν και το Α είναι το ανιόν του ενδιάμεσου
χώρου με φορτίο -m. Το βασικό πάχος του ενδιάμεσου χώρου, όταν το ανιόν που
φιλοξενείται είναι το νιτρικό, είναι 3.9Å (NO3-). H σύνθεσή τους είναι πολύ απλή
και με μικρό κόστος. Τα LDH έχουν ιδιότητες όπως αντοχή, σκληρότητα, θερμική
σταθερότητα και αντίσταση στην καύση.
Δεδομένου ότι τα LDH έχουν στρώματα με θετικό φορτίο έχουν μια καλή ικανότητα
ανταλλαγής ανιόντων. Τα κενά μεταξύ των στρωμάτων μπορούν να δεχθούν
διάφορα μικρά μόρια και πολυμερή, όπως DNA και πρωτεΐνες. Ερευνητές έχουν
αναγνωρίσει ότι πολλά φάρμακα και διάφορες άλλες ουσίες, είτε είναι ανιόντα είτε
μπορούν εύκολα και αντιστρεπτά να μετατραπούν σε μια μορφή ανιόντων, μπορούν
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να εισαχθούν στα LDH. Η εισαγωγή αρνητικά φορτισμένων μορίων ή πολυμερών
μπορεί να επιτευχθεί με απλή αντικατάσταση των ανιόντων με το αντίστοιχο
αρνητικά φορτισμένο βιομόριο (Meyn 1990). Με την ιονανταλλαγή μπορούν πολύ
εύκολα να δεσμευτούν και να αποδεσμευτούν ανιόντα από τα LDH σε ήπιες
συνθήκες αντίδρασης και επομένως αποτελεί τη σημαντικότερη ιδιότητα των υλικών
αυτών. H προσθήκη LDH σε ένα διάλυμα νερού μαζί με ένα επιλεγμένο βιομόριο σε
θερμοκρασία δωματίου οδηγεί στην εισαγωγή του βιομορίου στο χώρο ανάμεσα στις
στοιβάδες. Τα LDH είναι σε θέση να ανοίξουν πάνω από 30Å για να
προσαρμοστούν στο μέγεθος των νέων φιλοξενούμενων μορίων. Η εισαγωγή των
βιομορίων μεταξύ των στρωμάτων μπορεί να βελτιώσει την μακροπρόθεσμη
σταθερότητα τους. Έχει αποδειχτεί πως ενώσεις όπως DNA, Diclofenac, Ιbuprofen,
Naproxen, και Gemfibrozil εισάγονται γρήγορα σε LDH.
Τα LDH είναι ανόργανοι φορείς απολύτως νέοι και διαφορετικοί από τους
συμβατικά αναπτυγμένους όπως αυτούς που βασίζονται σε ιούς, γυμνά και
κατιονικά λιποσώματα στους οποίους οι εφαρμογές τους περιορίζονται σε ορισμένες
περιπτώσεις λόγω της τοξικότητας ή της ανοσοβιολογικής απόκρισης. Τα
προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να υπερνικηθούν με την σύνθεση
κατάλληλων ανόργανων φορέων με μη τοξικά ιόντα μετάλλων που έχουν βιολογική
συμβατότητα.
Τα LDH μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μη ιικοί φορείς, (γονιδιακή
θεραπεία, Kwak 2003), ως τεχνητές μεμβράνες, ως μεταφορείς βιομορίωνφαρμάκων (Ambrogi 2001, Hwang 2001), στον τομέα των βιοαισθητήρων (Shan
2003), για των καθαρισμό νερών (Hang-Sik 1996) και ως λίπασμα (Olanrewaju
2000).
Αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να ανακτήσει ποσοτικά τα βιομόρια που
έχουν εισαχθεί στον ενδιάμεσο χώρο των LDH. Η απελευθέρωση των μορίων αυτών
μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη διάλυση του συμπλόκου βιομόριο-LDH σε αραιό οξύ
είτε με την προσθήκη στο βιομόριο-LDH ενός διαλύματος φωσφορικού άλατος σε
pH=7.

Προκαταρκτικά

πειράματα

κινητικής

που

χρησιμοποιούν

διάλυμα

φωσφορικού άλατος έδειξαν ότι αυτά τα βιομόρια μπορούν να απελευθερωθούν στο
διάλυμα από 1 έως 3 ώρες στους 37°C.
Η φιλοξενία του βιολογικά ενεργού μορίου στο εσωτερικό των διπλών
στρωμάτων υδροξειδίων είναι ελκυστική διότι τα LDH μπορούν να ενεργήσουν ως
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μια χημική ενίσχυση, προστατεύοντας το μόριο από την αποικοδόμηση. Επιπλέον, η
φιλοξενία ενός αρνητικά φορτισμένου μορίου θα μπορούσε να παρέχει ένα
βελτιωμένο τρόπο εισαγωγής στα κύτταρα. Λαμβανόμενο, το υβρίδιο βιομόριο-LDH
μπορεί να κινηθεί πέρα από την βλεννώδη μεμβράνη του εντέρου προς την
κυκλοφορία του αίματος. Το ουδέτερο υβρίδιο μπορεί έπειτα να εισαχθεί στο
κύτταρο διαμέσου τη αρνητικά φορτισμένης κυτταρικής μεμβράνης. Μέσα στο
κύτταρο, το LDH μπορεί να απελευθερώσει το βιομόριο είτε έπειτα από
αποικοδόμηση στα λυσοσώματα ή με απλή αντικατάσταση με άλλα ανιόντα στο
κυτταρόπλασμα. O Choy και οι συνεργάτες του (Choy 1999, 2000) έδειξαν ότι
αρνητικά φορτισμένα βιομόρια, συμπεριλαμβανόμενου του DNA, μπορούν να
εισαχθούν επιτυχώς σε LDH και ότι αυτά μπορούν να εισέλθουν στα κύτταρα.
Το υλικό LDH ωστόσο έχει διάφορα μειονεκτήματα. Όντας ασταθές σε
όξινες συνθήκες δεν επιζεί για πολύ στο στομάχι. Εντούτοις με ένα κατάλληλο
εντερικό επίστρωμα η δυνατότητα για αυτήν την τεχνολογία είναι τεράστια: η αργή
απελευθέρωση των φαρμάκων στο λεπτό έντερο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
οδηγώντας στην αποτελεσματική παροχή του εύθραυστου βιολογικού υλικού στα
κύτταρα.
Εκτός από τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης αυτών των υλικών για την
παροχή φαρμάκων in vivo, θα είναι δυνατό να ελεγχθεί ακόμη και το σημείο της
απελευθέρωσης τους.
2.2 Χαρακτηρισμός των LDH
Ο αρχικός χαρακτηρισμός των υβριδίων βιομορίων-LDH γίνεται με
περίθλαση ακτινών Χ. Λόγω της δομής των στρωμάτων τους, η περίθλαση ακτινών
Χ των LDH δίνει μια σειρά 001 ανακλάσεων που σχετίζονται με το μέγεθος του
μορίου που έχει εισαχθεί και αποτελούν χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ του
φυσικού φορέα και αυτού που μεταφέρει κάποιο βιομόριο. Στο φάσμα
παρουσιάζονται οξείες κορυφές σε χαμηλές τιμές της γωνίας περίθλασης 2θ στις
οποίες έχουν αποδοθεί οι δείκτες (003), (006) και (009). Από τη θέση των κορυφών
αυτών προκύπτει η απόσταση d μεταξύ δύο διαδοχικών στρωμάτων μεταλλικών
υδροξειδίων σύμφωνα με το νόμο του Bragg:
nλ = 2dsinθ
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όπου n είναι η τάξη της κορυφής (n=1 για την (003), 2 για την (006) και 3 για την
(009)), λ είναι το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε Å, d είναι η
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στρωμάτων μεταλλικών υδροξειδίων σε Å και θ
είναι η γωνία περίθλασης όπου εμφανίζεται η κορυφή. Η απόσταση d εξαρτάται από
το ανιόν που περιέχεται στα στρώματα των LDH. Έτσι η περίθλαση ακτίνων Χ
χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης μιας αντίδρασης
ιονανταλλαγής καθώς η απόσταση είναι διαφορετική πριν και μετά την αντίδραση.
Επιπλέον, χαρακτηρισμός των LDH μπορεί να ληφθεί με φασματοσκοπία
υπερύθρου FT-IR. Η φασματοσκοπία υπερύθρου μας δίνει πληροφορίες για το
ενδιάμεσο ανιόν.
2.3 Σταθεροποίηση πρωτεϊνών σε LDH (μέθοδος Lingling)
Η διαδικασία είναι η εξής: στην αρχή γίνεται επεξεργασία του πηλού με
γλουταμικό οξύ. Όταν το γλουταμικό οξύ εισαχθεί στον ενδιάμεσο χώρο προστίθεται
γλουταραλδεϋδη. Η γλουταραλδεϋδη ενώνεται με την πρωτοταγή αμινομάδα του
γλουταμικού παράγοντας μια βάση Schiff. Έπειτα προστίθεται το ένζυμο οπότε
αντιδρά η αλδεϋδική ομάδα με τις ελεύθερες αμινομάδες του ενζύμου, και το ένζυμο
ακινητοποιείται (εικόνα 8) (Lingling 2002). Αυτή η μέθοδος αποφεύγει το πρόβλημα
της ανταγωνιστικής παρεμβολής από τα ιόντα νιτρικών αλάτων που παρατηρείται με
τις συμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνουν την κατακρήμνιση LDHs από τα
διαλύματα των μεταλλικών νιτρικών αλάτων.

Εικόνα 8. Διαδικασία σταθεροποίησης ενζύμου στα LDH με την μέθοδο Lingling.
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3. Σκοπός της εργασίας
Σημαντικά ποσά αλλιίνης και αλλιινάσης μπορούν να επιζήσουν της
απαραίτητης ξήρανσης και της επεξεργασίας για την κατασκευή συμπληρωμάτων
σκόρδου. Ακόμα κι αν τα συμπληρώματα περιέχουν σε αφθονία αλιίνη και ενεργή
αλλιινάση, θα πρέπει να είναι επικαλυμμένα εάν πρόκειται να έχουμε σημαντική
ποσότητα αλλισίνης στο σώμα, επειδή η πρωτεΐνη αδρανοποιείται από το χαμηλό pH
του στομάχου. Η αλλιινάση στο συμπλήρωμα θα πρέπει να επιβιώσει από την
επίδραση των γαστρικών υγρών έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα να ενεργήσει και
να μετατρέψει την αλλιίνη σε αλλισίνη.
Η σταθερότητα της αλλιινάσης και της αλλισίνης είναι σημαντικά
εξαρτώμενη από τις συνθήκες αποθήκευσης. Μέσα στα εκχυλίσματα του σκόρδου η
αλλισίνη εύκολα δίνει μια ποικιλία από χημικές ενώσεις, π.χ. άλλες θειο
σουλφονικές ενώσεις και

διαλλυλο-σουλφίδια.

Λόγω

της αστάθειας που

παρουσιάζουν τόσο το ένζυμο όσο και το κύριο προϊόν δεν είναι δυνατές οι άμεσες
κλινικές δοκιμές. Ως εναλλακτική στρατηγική θα μπορούσε να γίνει χρήση του
σταθεροποιημένου ενζύμου σε συνδυασμό με το υπόστρωμα σε μορφή χαπιού ή
κάψουλας (Milka 2000). Τα διαθέσιμα χάπια που βρίσκονται στην αγορά δεν έχουν
μεγάλη απόδοση σε αλλισίνη και αυτό οφείλεται στην απώλεια της ενεργότητας του
ενζύμου κατά την διάρκεια παρασκευής του χαπιού (Krest 1999b, Lawson 2001).
Η αλλιινάση αν σταθεροποιηθεί μέσα σε βιοδιασπασμένα νανοσωματίδια θα
μπορεί να προστατευθεί από την καταστρεπτική επίδραση των πρωτεολυτικών
ενζύμων των γαστρικών υγρών. Η πιθανή, λοιπόν, σταθεροποίηση του ενζύμου
αλλιινάση σε μια βιοσυμβατή ανόργανη μήτρα, όπως τις στοιβάδες διπλών
υδροξειδίων, θα βοηθούσε μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη κλινικών εφαρμογών
(Krest 1999a).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απομόνωση, ο χαρακτηρισμός και η
μετέπειτα ακινητοποίηση της πρωτεΐνης αλλιινάση σε στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια
(LDH).
Θα πραγματοποιηθεί η απομόνωση του ενζύμου αλλιινάση από το σκόρδο
και ο χαρακτηρισμός του πριν από την εισαγωγή στα LDH. Θα μελετηθεί η
ενεργότητα του ενζύμου χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα αλλιίνη η οποία είναι
εμπορικά διαθέσιμη.
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Θα γίνει προσπάθεια σταθεροποίησης της αλλιινάση σε στοιβαγμένα διπλά
υδροξείδια με απλή ιοανταλλαγή, επίσης θα δοκιμαστεί και ο τρόπος
σταθεροποίησης ακολουθώντας το πρωτόκολλο του Lingling. Θα μελετηθεί η
εισαγωγή και θα γίνει χαρακτηρισμός του σταθεροποιημένου ενζύμου. Η
σταθερότητα των πρωτεϊνών στα σύμπλοκα βιομόριο-LDH θα μελετηθούν
χρησιμοποιώντας τεχνικές ηλεκτροφόρησης.
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4. Υλικά-Μέθοδοι
4.1 Φυγοκέντρηση
Η φυγοκέντρηση είναι μία σημαντική και εύκολη μέθοδος διαχωρισμού και
ανάλυσης βιομορίων. Τα σωματίδια μετακινούνται (καταβυθίζονται) ανάλογα με τη
μάζα τους, γι’ αυτό όσο μεγαλύτερο μοριακό βάρος έχει μια πρωτεΐνη τόσο πιο
γρήγορα μετακινείται. Επίσης, γρηγορότερα μετακινούνται οι πρωτεΐνες με
μεγαλύτερη πυκνότητα και πιο συμπαγή δομή. Τέλος, όσο λιγότερο πυκνό είναι το
διάλυμα με το μείγμα των σωματιδίων, τόσο πιο εύκολη η καταβύθιση τους. Οι
φυγοκεντρήσεις έγιναν με φυγόκεντρο Heraeus SEPATECH, τύπου Suprafuge 22,
χρησιμοποιώντας κεφαλή ΗFΑ 21.94, 21500 rpm, No. 5156.

4.2 Καταβύθιση με πολυαιθυλενγλυκόλη PEG-6000
Η αύξηση της συγκέντρωση της πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG-8000), σε
διάλυμα που περιέχει πρωτεΐνες, οδηγεί στην καταβύθιση τους χωρίς να τις
απενεργοποιεί

αν

ακολουθηθεί

ήπια

διαδικασία.

Με

την

προσθήκη

πολυαιθυλενογλυκόλης απομακρύνονται τα μόρια νερού από την επιφάνεια των
πρωτεϊνών, που αναγκάζονται να συσσωματωθούν. Αν η διαδικασία γίνει σε χαμηλή
θερμοκρασία η καταβύθιση διευκολύνεται και οι πρωτεΐνες δεν απενεργοποιούνται.
Στο

επόμενο

στάδιο

οι

πρωτεΐνες

συλλέγονται

με

φυγοκέντρηση

και

επαναδιαλύονται σε επιλεγόμενο διάλυμα και όγκο.
Διαδικασία:
Αρχικά γίνεται προσθήκη στο διάλυμα πολυαιθυλενγλυκόλης (PEG-8000)
5%w/v, και ακολουθεί ελαφριά ανάδευση στους 4οC για 20 λεπτά.

4.3 Χρωματογραφία
Η χρωματογραφική ανάλυση περιλαμβάνει σειρά τεχνικών φυσικού
διαχωρισμού και προσδιορισμού των συστατικών διαφόρων μειγμάτων.
Όλες οι χρωματογραφίες πραγματοποιήθηκαν με την χρήση ενός συστήματος υγρής
χρωματογραφίας της Pharmacia, που αποτελείται από δύο περισταλτικές αντλίες
τύπου Ρ1, ανιχνευτή UV (280nm), καταγραφικό και μονάδα προγραμματισμού

24

GP250. Το υλικό της στήλης στην περίπτωση της χρωματογραφίας συγγενείας ήταν:
ConΑ-Sepharose 4B (SigmaAldrich) (Rabinkov 1994).
Διαδικασία: Αρχικά γίνεται σταθεροποίηση της κολώνας περνώντας από αυτή
όγκο διαλύματος φόρτωσης 10 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας
χρησιμοποιώντας ροή 1ml/λεπτό και θερμοκρασία 4οC. Έπειτα φορτώνεται το
δείγμα το οποίο βρίσκεται υπό τις ίδιες συνθήκες. Έπειτα ακολουθείται πλύση με
όγκο διαλύματος φόρτωσης 10 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της κολώνας. Έπειτα
ξεκινά η έκλουση τοποθετώντας στην κολώνα το διάλυμα έκλουσης. Δείγματα
μαζεύονται σε κάθε κορυφή που θα δώσει το καταγραφικό.
Χρωματογραφία συγγένειας Con A
Διάλυμα φόρτωσης (αλέσεως):
20mM

Tris-base pH=7.2

1mM

CaCl2

1mM

MgCl2

170mM

NaCl

10%(v/v)

Γλυκερόλη

20µM

P5’-P

Διάλυμα έκλουσης:
Διάλυμα φόρτωσης +150mM methyl α-D-mannopyranoside
Χρωματογραφία Υδροξιλαπατίτη
Διάλυμα φόρτωσης:
20mM

Na2HPO4 pH=7.2

1% (v/v)

Γλυκερόλη

Διάλυμα έκλουσης:
100mM

Na2HPO4 pH=7.2

1% (v/v)

Γλυκερόλη
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Όλα τα διαλύματα φιλτράρονται με φίλτρα μεγέθους πόρων 0,45 μm της PALL
τύπου Supor® 200 και στη συνέχεια απαερώνονται.
4.4 Διαπίδυση
Το δείγμα τοποθετείται σε ημιπερατή μεμβράνη (SigmaAldrich). Έπειτα
παραμένει για 16 ώρες υπό ανάδευση μέσα στο επιθυμητό διάλυμα στους 4οC,

4.5 Ηλεκτροφόρηση
Για

το

διαχωρισμό

των

πρωτεϊνών

χρησιμοποιήθηκε

πηκτή

πολυακρυλαμιδίου, που προκύπτει από τον ριζικό πολυμερισμό του ακρυλαμιδίου
και του Ν-Ν’-μεθυλένο-δις- ακρυλαμιδίου (Laemmli 1970). Η χημική διάσπαση του
υπερθειϊκού αμμωνίου δίνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν την έναρξη του
πολυμερισμού:

S2O82- Æ 2 SO4-

Η σταθεροποίηση των ριζών πραγματοποιείται με την προσθήκη Ν,Ν,Ν’,Ν’τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη (TEMED). Αρχικά, οι πρωτεΐνες διέρχονται από την
πηκτή στοίβαξης περιεκτικότητας 8,5% w/v σε διάλυμα ακρυλαμιδίου - Ν-Ν’μεθυλένο-δις-ακρυλαμιδίου όπου συσσωρεύονται οι πρωτεΐνες. Έπειτα, οι πρωτεΐνες
περνάνε στην πηκτή διαχωρισμού περιεκτικότητας 13% w/v σε διάλυμα
ακρυλαμιδίου - Ν-Ν’-μεθυλένο-δις-ακρυλαμιδίου. Με την βοήθεια του ηλεκτρικού
ρεύματος και της πηκτής οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση την μάζας τους. Η
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Hoefer Scientific Instruments Vertical Slab
gel Unit Model SE 400 με δυναμικό 200 V και ένταση ρεύματος στα 30 mA.
Διαδικασία:
5μl δείγματος + 5μl Η2Ο + 10μl sample buffer (2x) φορτώνονται στην πηκτή
στοίβαξης.
Διαλύματα:
Sample buffer (2x)
0.25M

Tris, pH 6.8

0.1%w/v

Blue bromophenol

10%v/v

Glycerol
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20mM

Na2CO3

6%w/v

SDS

20mΜ

DTT

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 10Χ (Reservoir Buffer)
0.25Μ

Τρις-υδρόξυμέθυλο-αμινομεθάνιο

0.25Μ

Γλυκίνη

10% v/v

Δωδεκακυλοθειϊκό Νάτριο (από αρχικό διάλυμα 10% w/v SDS)

Διάλυμα πηκτής στοίβαξης
8,5% w/v

Ακρυλαμίδιο- δις ακρυλαμίδιο

0,5M

Τρις-υδρόξυμέθυλο-αμινομεθάνιο – Υδροχλωρικό Οξύ pH: 6,8

0,001% v/v

Υπερθειϊκό Αμμώνιο (APS)

10 μl

N,Ν,Ν’,Ν’-τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη (TEMED)

Διάλυμα πηκτής διαχωρισμού
13% w/v

Ακρυλαμίδιο – δις ακρυλαμίδιο

6Μ

Ουρία

0,75 Μ

Τρις-υδρόξυμέθυλο-αμινομεθάνιο – Υδροχλωρικό Οξύ pH: 8,8

0,001% v/v

Υπερθειϊκό Αμμώνιο

20 μl

N,Ν,Ν’,Ν’-τετραμέθυλο-αίθυλο-διαμίνη (TEMED)

4.5.1 Χρώση πηκτής με διάλυμα Coomassie Brilliant Blue
Διαδικασία:
Προστίθεται διάλυμα χρώσης και παραμένει υπό ανάδευση για μία περίπου
ώρα. Έπειτα το διάλυμα χρώσης απομακρύνεται και προστίθεται το διάλυμα
αποχρωματισμού. Η πηκτή παραμένει υπό ανάδευση μέχρι την απομάκρυνση του
διαλύματος, όταν είναι πλέον ορατές μόνο οι πρωτεΐνες. Τέλος η πηκτή μπορεί να
διατηρηθεί σε διάλυμα 5%v/v οξικού οξέος.
Διάλυμα χρώσης (Staining Solution)
45% v/v

Μεθανόλη

45% v/v

Οξικό Οξύ
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10% v/v

Η2Ο

0,1% w/v

Coomassie Brillant Blue R250

Διάλυμα αποχρωματισμού (Destaining Solution)
50% v/v

Η2Ο

40% v/v

Μεθανόλη

10% v/v

Οξικό Οξύ

4.5.2 Χρώση πηκτής με άργυρο
Η χρώση αργύρου είναι μία ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση πρωτεϊνών
πολύ μικρής συγκέντρωσης. Ο Ag2+ ανάγεται μέσω διαλύματος φορμαλδεΰδης σε
Ag0. Ο μεταλλικός άργυρος προσδένεται στις ιστιδίνες των πρωτεϊνών οι οποίες
αποκτούν μαύρο χρώμα.
Διαδικασία
1) Για μονιμοποίηση των πρωτεϊνών στην πηκτή, τοποθέτησή της για 30 λεπτά υπό
ανάδευση σε 100 ml διάλυμα:
30% v/v Αιθανόλη
10% v/v Οξικό Οξύ
60% v/v Η2Ο
2) Στο επόμενο στάδιο της μονιμοποίησης, η πηκτή τοποθετείται για 30 λεπτά υπό
ανάδευση σε αδιαφανές δοχείο, με 100 ml διαλύματος:
30% v/v Αιθανόλη
0,4 M Οξικό νάτριο pH6,5
0,5% v/v Γλουταραλδεΰδη
0,1% w/v θειοθειϊκό νάτριο
3) Πραγματοποιούνται τρεις εικοσάλεπτες πλύσεις με νερό.
4) Η αναγωγή του αργύρου και η πρόσδεσή του στις πρωτεΐνες της πηκτής γίνεται με
την τοποθέτησή της για 45 λεπτά σε 100 ml διάλυμα:
0,1% w/v Νιτρικό Άργυρο
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0,025% v/v διαλύματος φορμαλδεΰδης 37% w/v
5) H εμφάνιση των πρωτεϊνών γίνεται με την εισαγωγή της πηκτής σε 100 ml
διαλύματος:
2,5% w/v Ανθρακικό Νάτριο
0,04% v/v διάλυμα φορμαλδεΰδης 37% w/v
6) Διακοπή της αντίδρασης γίνεται με διάλυμα 7% v/v Οξικό Οξύ
4.5.3 Χρώση πηκτής με τη μέθοδο PAS
Με τη μέθοδο αυτή γίνεται δυνατή η ανίχνευση πρωτεϊνών που έχουν
προσδεμένους υδρογονάνθρακες με ομοιοπολικό δεσμό. Οι γλυκοπρωτεΐνες
χρωματίζονται ροζ, ενώ οι πρωτεΐνες που δεν έχουν προσδεμένα σάκχαρα δεν
χρωματίζονται (Zacharious 1969).
Διαδικασία
1) Στο τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή τοποθετείται για 30 λεπτά σε 100 ml
διάλυμα 12,5% w/v Τετραχλωροοξικό Οξύ (καταβύθιση πρωτεϊνών).
2) Στη συνέχεια γίνονται δύο δεκάλεπτες πλύσεις με νερό.
3) Για να γίνει η οξειδωτική διάσπαση των υδατανθράκων, η πηκτή τοποθετείται για
μία ώρα σε 100 ml διαλύματος:
1% w/v Υπεριωδικό Οξύ
3% v/v Οξικό Οξύ
4) Στη συνέχεια γίνονται τέσσερις πεντάλεπτες πλύσεις με νερό.
5) Έπειτα η πηκτή τοποθετείται σε αδιαφανές δοχείο, για μία ώρα, με διάλυμα
Fucshin sulfite (SigmaAldrich) για να αντιδράσει με τις αλδεΰδες των οξειδωμένων
σακχάρων.
6) Τέλος, γίνονται τρεις πλύσεις με 0,5% w/v μεταθειώδες άλας (metabisulfite) και
μία με νερό η οποία και αφήνετε υπό ανάδευση για 16 ώρες.
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Όλα τα διαλύματα είναι υδατικά.
4.6 Μέθοδος Bradford
H μέθοδος Bradford (Bradford 1976) είναι μια αναλυτική τεχνική μέτρησης
της συγκέντρωσης πρωτεϊνών.
Για να υπολογιστεί η συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης χρησιμοποιείται μια άλλη
γνωστής συγκέντρωσης πρωτεΐνη, με την βοήθεια της οποίας κατασκευάζεται μια
πρότυπη καμπύλη. Αναλυτικότερα, το διάλυμα Bradford προστίθεται σε αρκετά
δείγματα της γνωστής πρωτεΐνης που ανά δύο είναι της ίδιας συγκέντρωσης, και
λαμβάνονται οι απορροφήσεις σε μήκος κύματος λ=595nm. Στην συνέχεια
κατασκευάζεται μια πρότυπη καμπύλη, όπου ο κατακόρυφος άξονας είναι η
απορρόφηση και ο οριζόντιος είναι ο όγκος της πρωτεΐνης (μl) που χρησιμοποιήθηκε
(ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκέντρωση μg/ml). Ακολουθεί η λήψη των
απορροφήσεων στο ίδιο μήκος κύματος των διαλυμάτων της προς μέτρηση
πρωτεΐνης. Τέλος πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
H άμεση σχέση της απορρόφησης στα 595 nm με την συγκέντρωση της
πρωτεΐνης οφείλεται στον δεσμό που δημιουργείται μεταξύ της πρωτεΐνης και του
Serva Blue G. Ο δεσμός του Serva Blue G με μια πρωτεΐνη προκαλεί μια μετατόπιση
της απορρόφησης της χρωστικής από τα 465 nm στα 595 nm.
Διαλύματα:
Bradford Stock Solution
100ml

95% αιθανόλης

200ml

88% φωσφορικού οξέος

350mg

Serva Blue G

Bradford Working Solution
425ml

H2O

15ml

95% αιθανόλης

30ml

88% φωσφορικού οξέος

30ml

Bradford stock solution
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4.7 Μέτρηση ενεργότητας του ενζύμου
Η ενζυμική ενεργότητα της αλλιινάσης μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους
τρόπους. Η πιο απλή μέθοδος περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση του αντιδραστηρίου
NTB (2-nitro-5-benzoate) (Mirelman 1998), το οποίο παρασκευάζεται εύκολα με
εκλεκτική κυανίωση του αντιδραστηρίου Elman (Degani 1971).
Διαδικασία:
5ml 2-Μερκαπτοαιθανόλης προστίθενται σε 50ml διαλύματος 0.5M Tris–
HCl buffer, pH 8.0, και 0.05Μ DTNB. Μετά από 5 λεπτά ανάδευσης προστίθεται
HCl 6N μέχρι το pH στο διάλυμα να φτάσει στο 1.5. Έπειτα μετά από επώαση για 16
ώρες στου 4°C οι πορτοκαλί κρύσταλλοι που παράγονται φιλτράρονται, ξεπλένονται
με αραιό HCl, και τέλος αποξηραίνονται.
Το ΝΤΒ είναι ένα αντιδραστήριο το οποίο περιέχει ομάδες θειόλης και
αλλάζει το χρώμα του όταν αυτό αντιδράσει με την αλλισίνη. Η μείωση της
απορρόφησης στα 412nm συμπίπτει με την αύξηση στα 336nm αποτέλεσμα της
κατανάλωσης του ΝΤΒ και του σχηματισμού του διθειώδη αλλυλομερκαπτο-NTB
(εικόνα 9).
Το διάλυμα αντίδρασης αποτελείται από: Na2HPO4 50mM pH=6.5, EDTA 1mM,
NTB 10-4M, pyridoxal 5’-phosphate 2x10-5M, 10-4 units αλλιινάση και 1-10mM
αλλιίνη σε έναν όγκο 2 ml στους 23οC. Η ενζυμική ενεργότητα ελέγχεται
φασματοφωτομετρικά κάθε 3 λεπτά καταγράφοντας την σταδιακή μείωση της
απορρόφησης του ΝΤΒ στα 412nm.

Εικόνα 9. Το NTB αντιδρά με τον δεσμό –S(O)-S- της αλλισίνης σχηματίζοντας το
μεικτό διθειώδη αλλυλομερκαπτο-NTB.
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4.8 Παραγωγή αντισωμάτων αντι-αλλιινάση
Ένα κουνέλι εμβολιάστηκε με δυο εβδομαδιαίες υποδερμικές ενέσεις 250mg
καθαρής αλλιινάσης. Η πρωτεΐνη ήταν σε διάλυμα υδροξύλιο αλουμινίου σε
συγκέντρωση 2mg/ml. Δείγματα αίματος πάρθηκαν μετά από δύο εβδομάδες έπειτα
από κάθε εμβολιασμό. Τα δείγματα επωάστηκαν στους 37οC για μία ώρα και έπειτα
φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στα 10000g. Το υπερκείμενο, πριν να καταψυχθεί,
επωάστηκε στους 56οC για 45 λεπτά (Wilson 1994). H ειδικότητα του ορού
προσδιορίστηκε με την μέθοδο της ανοσοανίχνευσης (Western Blot).
4.9 Απογλυκοζυλίωση
Η προσπάθεια απογλυκοζυλίωσης πραγματοποιήθηκε σε αποδιατακτικές και
μη-αποδιατακτικές συνθήκες (πίνακας 3) μέσω ενζυμικής αντίδρασης με την
βοήθεια του ενζύμου PNGase-F.
Αποδιατακτική

Μη-αποδιατακτική

200mg Αλλιινάση σε 10mM διαλύματος 200mg Αλλιινάση σε 10mM διαλύματος
Tris pH=7.2 (τελικός όγκος 50µl)

Tris pH=7.2 (τελικός όγκος 50µl)

0.1% SDS

_

50mM β-mercaptoethanol

_

Στους 100oC για 5 λεπτά

_

1% Triton X-100

_

1mM PMSF

1mM PMSF

100mU PNGase F

100mU PNGase F

18 ώρες στους 37οC

18 ώρες στους 37οC

Πίνακας 3. Συνθήκες απογλυκοζυλίωσης.
4.10 Ανοσοανίχνευση (Western Blot)
Η πρωτεΐνη η οποία πρέπει να ανιχνευτεί φορτώνεται σε αποδιατακτική
πηκτή ακρυλαμιδίου 13%. Μετά από την ηλεκτροφόρηση η πηκτή διαχωρισμού
τοποθετείται σε φίλτρο PVDF. Η μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή στο
φίλτρο πραγματοποιείται σε συσκευή LKB 2117-250 Novablot Electroforetic
Transfer Kit, μετά την εφαρμογή δυναμικού. Το φίλτρο PVDF με την πρωτεΐνη
επωάζεται σε δείγμα ορού, αραιωμένο 1:500, για 16 ώρες. Στη συνέχεια, μετά από
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πλύσεις του φίλτρου, το φίλτρο επωάζεται για 1 ώρα σε διάλυμα αντισωμάτων antirabbit IgG τα οποία είναι συζευγμένα με το ένζυμο HRP, που είναι μια
υπεροξειδάση οι οποία αντιδρά με το διάλυμα εμφάνισης, το οποίο αποτελείται από
0.01 Μ Tris-HCl (pH=7.5), διαμινοβενζιδίνη, CoCl2 και H2O2 (Sambrook 1989).
4.11 Φασματομετρία FT-IR και UV-Vis
Τα φάσματα FT-IR καταγράφτηκαν στο Parkin Elmer FT-IR spectrometer
1760X. 3mg δείγματος θρυμματίστηκαν μαζί με 100mg καθαρού βρωμιούχου
καλίου και πιεστήκαν σε πρέσα σχηματίζοντας ένα δισκίο. Το φάσμα που
καταγράφτηκε είναι ένας μέσος όρος 10 μετρήσεων από 400 έως 4000 cm−1 σε
ανάλυση 2 cm−1.
Τα φάσματα UV-Vis καταγράφτηκαν στο SLM AMINCO, SLM Instruments,
INC.
4.12 Σύνθεση των LDH
Η παρασκευασία των LDH (Miyata 1975, Zhao 2002) πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο:
Απαερωμένο υδατικό διάλυμα 36mmole Mg(NO3)2 .6H2O, και διάλυμα 12mmole
Al(NO3)3 .9H2O προστίθενται σε διάλυμα 87mmole ΝaOH διατηρώντας το pH του
μείγματος ≥ 12. Το μείγμα έπειτα από ανάδευση για 24 ώρες στους 65οC
φιλτράρεται και αποξηραίνεται.
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5. Αποτελέσματα
5.1 Απομόνωση της αλλιινάσης από το σκόρδο
Βολβοί σκόρδου ομογενοποιήθηκαν σε μίξερ με διάλυμα αλέσεως. Το
ομογενοποιημένο διάλυμα σκόρδου αφού πέρασε από διπλό φύλλο γάζας
φυγοκεντρήθηκε στα 20000g για 20 λεπτά για να αφαιρεθούν τα άσπαστα κομμάτια
κυττάρων. Οι πρωτεΐνες καταβυθίστηκαν με πολυαιθυλενγλυκόλη PEG-8000 (5%
w/v τελική συγκέντρωση) και φυγοκεντρήθηκαν στα 30000g για 20 λεπτά. Το
κίτρινο υπερκείμενο (γραμμή 1, πηκτή (Α), εικόνα 10) διαλυτοποιήθηκε σε διάλυμα
φόρτωσης

και

τοποθετήθηκε

σε

κολώνα

χρωματογραφίας

συγγένειας

κονκαναβαλίνης Α. Έκλουση των γλυκοπρωτεϊνών έγινε με την προσθήκη methyl-αD mannopyranoside (γραμμή 4, πηκτή (Α), εικόνα 10). Το κλάσμα με την
μεγαλύτερη απορρόφηση στα 260nm μετά από διαπίδυση σε διάλυμα φωσφορικού
οξέος τοποθετήθηκε σε κολώνα υδροξυλαπατίτη (Jansen 1989b, Rabinkov 1995). Η
έκλουση της πρωτεΐνης έγινε αυξάνοντας την συγκέντρωση του φωσφορικού
νατρίου (Na2HPO4) στο διάλυμα (γραμμή 3, πηκτή (Β), εικόνα 10). Ανάλυση της
καθαρότητας της πρωτεΐνης έγινε με πηκτή ακρυλαμιδίου παρουσία SDS (εικόνες
10-11).
1

2

3

4

Α

1

2

3

Β

Εικόνα 10. (Α) Πηκτή ακρυλαμιδίου δειγμάτων από χρωματογραφία συγγένειας, 1)
υπερκείμενο φυγοκέντρησης, 2) δείγμα φόρτωσης, 3) δείγμα πλύσης, 4) δείγμα
έκλουσης.

(Β)

Πηκτή

ακρυλαμιδίου

δειγμάτων

από

χρωματογραφία

υδροξυλαπατίτη, 1) δείγμα φόρτωσης, 2) δείγμα πλύσης, 3) δείγμα έκλουσης.
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A

Β

Γ

Αλλιινάση

ASAII

Εικόνα 11. Πηκτή ακρυλαμιδίου, παρουσία SDS, των: A) εκχύλισμα σκόρδου μετά
από επεξεργασία με PEG-8000, B) αλλιινάση έπειτα από χρωματογραφία
συγγένειας,

Γ)

αλλιινάση

έπειτα

από

χρωματογραφίας

συγγένειας

και

υδροξυλαπατίτη.
Η συγκέντρωση (2-3mg/ml) της απομονωμένης πρωτεΐνης υπολογίστηκε με
την μέθοδο Bradford.
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5.2 Απογλυκοζυλίωση και χρωματισμός σακχάρων
Μετά την αντίδραση της αλλιινάσης με την PNGase-F, σε αποδιατακτικές
και μη αποδιατακτικές συνθήκες, ακολούθησε πηκτή ακρυλαμιδίου παρουσία SDS
από την οποία η μισή βάφτηκε με CBB και η άλλη μισή με PAS. Επίσης στην ίδια
πηκτή τοποθετήθηκε και η πρωτεΐνη ΒSA.
Στην χρώση CBB, η οποία χρησιμοποιείται σαν control, βάφτηκαν όλες οι
πρωτεΐνες. Μια επιτυχής απογλυκοζυλίωση θα είχε ως αποτέλεσμα μια μετατόπιση
της μπάντας της απογλυκοζυλιωμένης πρωτεΐνης ως προς την μπάντα της μηαπογλυκοζυλιωμένης πρωτεΐνης. Αυτός ο διαχωρισμός δεν φαίνεται στην πηκτή,
γεγονός που σημαίνει ότι είτε η διαφορά του μοριακού βάρους των πρωτεϊνών είναι
πολύ μικρή (το ποσοστό των σακχάρων είναι μόνο 6%), είτε δεν απομακρύνθηκαν
τα σάκχαρα.
Στην χρώση PAS φαίνεται ότι η αλλιινάση βάφεται πριν (control) αλλά και
μετά από την διαδικασία απογλυκοζυλίωσης. Μια επιτυχής απογλυκοζυλίωση δεν θα
έβαφε καθόλου την πρωτεΐνη πράγμα που δεν συνέβη διότι η αλλιινάση πριν αλλά
και μετά την αντίδραση απογλυκοζυλίωσης βάφεται πάνω στην πηκτή (εικόνα 11).
A

B

C

D

E

A

[1]

B

C

D

E

[2]

Εικόνα 11. Πηκτή ακρυλαμιδίου της αλλιινάσης επεξεργασμένη με το ένζυμο
PNGase F. (B) πριν την επεξεργασία (μη-αποδιατακτική), (C) μετά την επεξεργασία
(μη-αποδιατακτική), (D) πριν την επεξεργασία (αποδιατακτική), (E) μετά την
επεξεργασία (αποδιατακτική) (A) BSA. [1] χρώση CBB και [2] χρώση PAS.
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5.3 Παραγωγή αντισωμάτων αντι-αλλιινάση
Παραγωγή πολύ-κλωνικών αντισωμάτων αντι-αλλιινάση επιτεύχθηκε με
σκοπό την παρακολούθηση του ένζυμου κατά την μελέτη του σε άλλα βιολογικά
συστήματα.
Όπως φαίνεται στην φωτογραφία της ανοσοανίχνευσης (εικόνα 12) τα
αντισώματα αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αλλιινάση και όχι άλλες πρωτεΐνες.
1

2

3

4

1

2

Α

3

4

Β

Εικόνα 12. Πηκτή ακρυλαμιδίου βαμμένη με χρωστική CBB (Α) και φίλτρο PVDF
μετά την ανοσοανίχνευση (Β). (1) δείκτες μοριακού βάρους (BSA: 66kDa,
Κυτόχρωμα C: 12.4kDa), (2) εκχύλισμα σκόρδου, (3) αλλιινάση έπειτα από
χρωματογραφία συγγένειας, (4) καθαρή αλλιινάση.
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5.4 Φασματοσκοπική ανάλυση του ενζύμου
Πραγματοποιήθηκε

φασματοσκοπική

ανάλυση

δείγματος

καθαρής

αλλιινάσης στο φάσμα υπεριώδες - ορατό (UV-Vis).
Η αλλιινάση παρουσιάζει μια κορυφή στα 430nm λόγω της απορρόφησης
του συμπαράγοντά της, φωσφορική πυριδοξάλη (Nock 1986) (εικόνα 13).

0,4

Αbsorbance

0,3

0,2

0,1

0,0

250

300

350

400

450

500

550

600

Wavelength (nm)
Εικόνα 13. Φασματοσκοπική ανάλυση, υπεριώδες/ορατό, της αλλιινάσης του
σκόρδου.
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5.5 Ενεργότητα του ενζύμου
Προκαταρκτικές μετρήσεις της ενεργότητας του ενζύμου, χρησιμοποιώντας
την μέθοδο του Mirelman, έδειξαν ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ 410 και 325U. Όπου
σαν ένα U ορίζεται η ποσότητα του ενζύμου που απαιτείται για την παραγωγή ενός
μmol πυροσταφιλικό από αλλιίνη ανά λεπτό. Για τις μετρήσεις της ενεργότητας
χρησιμοποιήθηκε καθαρή εμπορική αλλιίνη (Fluka). Στο φάσμα της εικόνας 14
καταγράφονται οι απορροφήσεις του ΝΤΒ ως προς το μήκος κύματος, που
αντιστοιχούν σε χρόνους 0, 3, 6, 9, και 12 λεπτά αντίδρασης. Όπως φαίνεται η
μείωση της απορρόφησης στα 412nm συμπίπτει με την αύξηση στα 336nm
αποτέλεσμα της κατανάλωσης του ΝΤΒ και του σχηματισμού του διθειώδη
αλλυλομερκαπτο-NTB.
Από αυτήν την μείωση της απορρόφησης είναι φανερό ότι η αλλιινάση είναι
δραστική και ειδικότερα στα 6 πρώτα λεπτά της αντίδρασης.

0 m in
3 m in
6 m in
9 m in
12 m in

1,6
1,4
1,2

Abs

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
300

350

400

450

500

λ (nm)

Εικόνα 14. Σταδιακή μείωση της απορρόφησης του ΝΤΒ στα 412nm παρουσία
αλλισίνης.
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5.6 Σύνθεση και χαρακτηρισμός LDH
Πραγματοποιήθηκε σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των στοιβαγμένων διπλών
υδροξειδίων με φασματοσκοπία ΙR και περίθλαση ακτινών Χ.
Φασματοσκοπία FT-ΙR
Στο φάσμα της εικόνας 15 παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές απορροφήσεις
των φασμάτων FT-IR των στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων.
Η κορυφή στα 3500cm-1 οφείλεται στη δόνηση των υδροξυλίων των
μεταλλικών στρωμάτων καθώς και η κορυφή του νερού του ενδιαμέσου στρώματος
1640cm-1. Στην περιοχή από 1000cm-1 έως 2000cm-1 παρουσιάζονται κορυφές που
οφείλονται στα ανιόντα δίνοντας πληροφορίες για την ταυτότητα τους. Έτσι στο
φάσμα υπερύθρου της εικόνας 15 φαίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του
νιτρικού ιόντος στους 1380cm-1, 1760cm-1 και 825cm-1.
14,0
13
12
11
10
9

1760

%T
8
7
6

825

5
4
3,5
4000,0

3500

1380
3000

2000

1500

1000

400,0

cm-1

Εικόνα 15. Φάσμα FT-IR των στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων Mg2Al-LDH-NO3.
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Περίθλαση ακτινών Χ
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Choy 2002) το πάχος του ενδιάμεσου χώρου
των LDH, όταν το ανιόν που φιλοξενείται είναι το νιτρικό, είναι 3.9Å (NO3-).
Συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον 4.8Å που αντιστοιχούν στα εξωτερικά στρώματα
τότε το συνολικό πάχος θα πρέπει να είναι ~8.7Å.
Στην περίθλαση ακτινών Χ της παρασκευής των Mg2Al-LDH-NO3 (εικόνα
16) διακρίνεται μια κορυφή κοντά στο σημείο 2θ≈10.

2500

L D H -N O 3
2000

Intensity

1500

8,80Å

1000

500

0
0

2

4
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8

10

12

14

16

2θ

Εικόνα 16. Περίθλαση ακτινών Χ των στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων Mg2AlLDH-NO3.
Υπολογίζοντας το πάχος των LDH, ακολουθώντας τον νόμο του Bragg
2dsinθ=λm, έχουμε ~8.8Å, νούμερο όμοιο με την αναμενόμενη τιμή. Στην
περίπτωσή μας το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι λ=1,54Å.
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5.7 Σταθεροποίηση της αλλιινάσης σε LDH
Η σταθεροποίηση του ενζύμου σε στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια (Mg2AlLDH-NO3) πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω συνθήκες:
30ml ιμιδαζόλιο 10mM pH=8.1, 3ml αλλιινάσης [4mg/ml], 0.15gr LDH-ΝΟ3.
Το διάλυμα έμεινε υπό ανάδευση στους 4oC για 48 ώρες. Το υδατικό διάλυμα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν απιονισμένο και απαερωμένο. Το pH επιλέχθηκε έτσι ώστε η
αλλιινάση να είναι αρνητικά φορτισμένη.
Μετά την επεξεργασία διάφορες ποσότητες σε διάφορους χρόνους
ακινητοποιημένου υλικού φορτώθηκαν σε αποδιατακτική πηκτή ακρυλαμιδίου
(Εικόνα 17).
1

2

3

4

Εικόνα 17. 1) LDH-αλλιινάση, 0.3mg μετά από 6 μήνες στους 4οC, 2) LDHαλλιινάση 0,15mg, μετά από 4 μήνες στους 4οC και 2 μήνες σε θερμοκρασία
δωματίου. 3) 50μg καθαρή αλλιινάση 4) MW markers: Κυτόχρωμα C 12.4kDa και
BSA 66kDa.
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5.8 Εισαγωγή γλουταμικού και γλουταραλδεϋδης σε LDH
Εισαγωγή γλουταμικού
Η εισαγωγή του γλουταμικού στο LDH πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω
συνθήκες: 7.5g γλουταμικού (0.05mol) προστέθηκαν σε ένα διάλυμα LDH-ΝΟ3
(2.0g, 0.008mol) σε 50ml απιονισμένο και απαερωμένο νερό. Το διάλυμα
προστέθηκε στάγδην σε ένα αλκαλικό διάλυμα, NaOH (1.0g, 0.05mol) διαλυμένη σε
50ml απαερωμένο νερό, διατηρώντας το pH πάνω από 9, έπειτα το διάλυμα
παρέμεινε υπό ανάδευση για 6 ώρες στους 22οC. Το στερεό υπόλειμμα
απομονώθηκε με φιλτράρισμα, πλύθηκε και στέγνωσε στους 75οC για 24 ώρες.
Εισαγωγή γλουταραλδεΰδης
Προστέθηκαν 10ml, 5%v/v υδατικού διαλύματος γλουταραλδεΰδης σε
εναιώρημα LDH-γλουταμικού (0.5g σε 30ml απιονισμένο νερό) και αναδεύτηκε
στους 55οC για μια ώρα.
Η εισαγωγή χαρακτηρίστηκε με φασματοσκοπία FT-IR και με περίθλαση ακτινών Χ.
Όπως διακρίνεται στην εικόνα 18 η εισαγωγή του γλουταμικού έχει
επιτευχθεί διότι παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές δονήσεις των αλκυλ C-H στην
περιοχή 3000–2800 cm-1 του φάσματος όπως και οι ασύμμετρες και οι συμμετρικές
δονήσεις των καρβοξυλομάδων RCO2 στους 1402 και 1564cm-1, αντίστοιχα
(Whilton 1997). Επίσης διακρίνεται η απορρόφηση κοντά στους 1630 cm-1 η οποία
οφείλεται στη δόνηση του δεσμού C=N της βάσης του Schiff. Η βάση του Schiff
είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης της γλουταραλδεΰδης με το γλουταμικό
(Lingling 2002). Δεν παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές δονήσεις του ΝΟ3- όπως για
παράδειγμα αυτή στους 1380.
Στην εικόνα 19 διακρίνονται τα αποτελέσματα της περίθλασης ακτινών Χ
των Mg2Al-LDH-NO3 μετά την εισαγωγή του γλουταμικού. Παρατηρούνται δυο
κορυφές, η πρώτη σε γωνία περίθλασης (2θ) 7,13 και η δεύτερη σε γωνία
περίθλασης 13,91. Η κορυφές αυτές σύμφωνα με τον νόμο του Bragg αντιστοιχούν
σε 12,38 και 6,35Å. Η τιμή 12,38Å είναι όμοια με την αναμενόμενη τιμή ενός
μορίου με 5 άτομα άνθρακα (Miyata 1973). Αυτό το δεδομένο μαζί με το γεγονός ότι
οι διπλοστοιβάδες Mg2Al-LDH έχουν πάχος 8,7Å μας αποδεικνύουν ότι τα μόρια
νιτρικών έχουν αντικατασταθεί με μόρια γλουταμικού.
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6. Συζήτηση αποτελεσμάτων
Το ένζυμο αλλιινάση απομονώθηκε από βολβούς σκόρδου σε καθαρή μορφή
και σε μεγάλη ποσότητα ξεπερνώντας το πρόβλημα της παρουσίας των λεκτινών που
κατά την διάρκεια της άλεσης του σκόρδου προσδένονται πάνω της με μεγάλη
συγγένεια. Τα σύμπλοκα αλλιινάσης-λεκτίνες απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας
πρώτα το καταβυθιστικό PEG-8000 σε ποσοστό 5% και μετά τις χρωματογραφίες
συγγένειας (ConA) και υδροξυλαπατίτη. Χρήση της PEG-8000 είχε ως αποτέλεσμα
την απώλεια κάποιας ποσότητας της αλλιινάση στο ίζημα η οποία δεν ήταν
σημαντική. Όπως φαίνεται από τις δύο πηκτές σε κάθε βήμα χάνουμε κάποια
ποσότητα πρωτεΐνης. Η απόδοση της απομονωμένης πρωτεΐνης με το παρόν
πρωτόκολλο, ανέρχεται σε περίπου 30mg πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια βολβών
σκόρδου.
Τα πειράματα ενεργότητας του ενζύμου έδειξαν ότι η αλλιινάση
απομονώνεται σε ενεργή μορφή.
Η απόδοση σε καθαρή πρωτεΐνη είναι αρκετά μεγάλη και είναι σταθερή για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορες θερμοκρασίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας
διευκόλυναν στα πειράματα σταθεροποίησης του ενζύμου στα διπλά στοιβαγμένα
υδροξείδια (LDH). Επίσης το καθαρό ένζυμο θα χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικά
πειράματα κρυσταλλώσεων.
Επιτεύχθηκε παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων αντι-αλλιινάσης με
σκοπό την παρακολούθηση του ενζύμου κατά την μελέτη του σε άλλα βιολογικά
συστήματα. Ο ορός από το κουνέλι περιείχε αντισώματα σε σημαντική
συγκέντρωση. Τα αντισώματα αυτά παρότι είναι πολυκλωνικά ανιχνεύουν σχεδόν
αποκλειστικά την αλλιινάση.
Η επεξεργασία της αλλιινάσης με την γλυκοπεπτιδάση F για την
απομάκρυνση των σακχάρων δεν έδωσε αποτελέσματα, δηλαδή δεν έγινε
απογλυκοζυλίωση ούτε και κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες. Για το αποτέλεσμα
αυτό μπορεί να ευθύνεται στη δομή και στον τρόπο δέσμευσης των σακχάρων στην
πρωτεΐνη. Η απομάκρυνση των σακχάρων θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες
πληροφορίες για το ρόλο τους στην ενζυμική ενεργότητα της πρωτεΐνης. Για τον
λόγο αυτό περαιτέρω πειράματα βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να ερευνηθεί ο τρόπος
δέσμευσης των σακχάρων στην πρωτεΐνη και ο ρόλος τους στις ιδιότητες της.
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Πραγματοποιήθηκε σύνθεση των διπλά στοιβαγμένα υδροξειδίων και
επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση της αλλιινάσης με ιονανταλλαγή. Τα αποτελέσματα
μας δείχνουν ότι η ακινητοποίηση της είναι εξωτερική και φαίνεται να οφείλεται στο
αντίθετο φορτίο. Ωστόσο τα διπλά στοιβαγμένα υδροξείδια με κάποιο τρόπο
προσφέρουν μία μεγάλη σταθεροποίηση και προστασία. Όπως φαίνεται στην εικόνα
16 ακόμη και μετά από 4 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου, ή 6 μήνες σε
θερμοκρασία 4οC, η πρωτεΐνη παραμένει σταθερή ως προς την δομή της. Θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την πιστοποίηση της ενεργότητας του ενζύμου.
Από τις εικόνες 18 και 19 φαίνεται να έχει επιτευχθεί η εισαγωγή αρχικά
γλουταμικού και έπειτα γλουταραλδεΰδης σε Mg2Al-LDH-NO3. Αυτά τα
αποτελέσματα θέτουν τις βάσεις για την ακινητοποίηση της αλλιινάσης με την
μέθοδο του Lingling.
Η αλλιινάση αν σταθεροποιηθεί μέσα σε βιοδιασπάσιμα νανοσωματίδια θα
μπορεί να προστατευθεί από την καταστρεπτική επίδραση των πρωτεολυτικών
ενζύμων των γαστρικών υγρών. Η πιθανή, λοιπόν, σταθεροποίηση του ενζύμου
αλλιινάση σε μια βιοσυμβατή ανόργανη μήτρα, όπως τις στοιβάδες διπλών
υδροξειδίων, θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη κλινικών εφαρμογών.
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